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Rennebunytt
Utgiver  Mediaprofil AS - i samarbeid med Rennebu kommune
Redaktør   Dagfinn Vold

Produksjon  Mediaprofil AS
Utsendelse  Alle husstander i Rennebu, Fagerhaug, Jerpstad, Kvikne og Soknedal 
 Alle hytteeiere i Rennebu
Opplag  5.400

Nettside Rennebunytt.no

Følg Rennebu kommune på Facebook!

Rennebu kommune har inngått avtale med Mediaprofil as for 3 utgivelser av bladet Rennebunytt inneværende år. 
Dette blir en prøveordning for 2019. Eventuell videreføring vurderes etter endt prøveperiode.

Administrasjon
Adresse:  Myrveien 1, 7391 Rennebu
E-post:   post@rennebu.kommune.no 
Telefon:  72 42 81 00
Telefax:  72 42 81 01
Åpningstid:  08.00-15.30

Ordfører Ola Øie
Telefon: 72 42 81 10
E-post: ola.oie@rennebu.kommune.no

Det er en glede å igjen få anledning til å skrive noen ord i Rennebunytt. Etter anbuds-
prosessen ble det Mediaprofil og Dagfinn Vold som gir ut bladet slik vi kjenner det 
fra tidligere. Dette er nå et prøveprosjekt i 2019 hvor vi i høst vil gjøre en ny vurde-
ring med tanke på kommende år. 
I skrivende stund er vi i ferd med å feire Rennebu kirkes 350 års jubileum og jeg vil 
i den anledning gratulere hele Rennebu med jubileet og skryte av dere som står bak 
denne flotte feiringen. Det er et fantastisk program i forbindelse med jubileet. Jubi-
leumsuka er over når du leser dette, men det foregår flotte arrangementer hele året så 
det er fortsatt mulighet til å ta del i feiringen. Som den eldste Y-kirka i landet skal vi 
være utrolig stolte over den kulturskatten som Rennebu kirke er.
Den grønne årstiden er her og vi skal nyte sol og sommer i Rennebu. Hytteeiere, 
fastboende og andre besøkende! 
Det er ikke bare årstiden som er grønn, men også kommunen vi lever i. I Rennebu 
produserer vi masse av energi fra vannkraft samt at vi har et meget aktivt skogbruk 
som bidrar svært positivt til binding av CO2. 

Vi har sett en nasjonal debatt om vindmøller på land etter at NVE la frem sitt forslag 
om nasjonal ramme hvor det er vist aktuelle områder i Rennebu som er egnet. Dette 
er områder Rennebu kommune har prioritert høyt i forhold til utmarksressurser og 
det vil etter mitt syn være feil å tillate vindmøller her. Fylkeskommunen har også 
vært tydelige på at det ikke skal bygges ut flere vindkraftanlegg i fylket. Rennebu 
kommune vil gi en høringsuttalelse i forbindelse med forslaget NVE har sendt ut. 
Rennebu kommune skal fortsatt fremstå som en bærekraftig kommune med gode 
utfartsmuligheter til den flotte naturen vår, landbruket med aktiv setring, produksjon 
basert på fornybare råvarer og da spesielt ha fokus på det «grønne gullet» vi finner i 
skogressursen. Et aktivt skogbruk bidrar til foryngelse og råstoffer som gir oss fantas-
tiske produkter.
Rennebu kommune er som mange andre kommuner inne i en viktig tid. Jeg tenker 
spesielt på den store utbyggingen i forbindelse med ny E6 som fører til at vi må tenke 
nye tanker rundt fremtiden. Det å spå inn i fremtiden viser seg å være vanskelig da 
mye påvirker utviklingen, men jeg tror at det som venter oss vil gi oss nye muligheter 
både for næring og bosetting.
Vi går mot slutten i denne valgperioden, en periode der det har skjedd mye i 
Rennebu. Det vil fortsatt skje mye i vår flotte kommune. Til høsten skal dere på ny 
gå til stemmeurnene og jeg håper så mange som mulig har en mening om den 
videre utviklingen av kommunen og benytter retten dere har for å påvirke.  

Kjære alle sammen, nyt sommertiden og utnytt solstrålene. Besøk gjerne et eller 
flere av arrangementene og aktivitetstilbudene som Rennebu byr på i sommer. 
God sommer!

Med vennlig hilsen
Ola Øie
- ordfører

God sommer
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To «Vandringsmenn» til 
Galleriet Håggåsetra
I perioden 10.-25. august er det klart for en ny og spennende temautstilling på 
«Galleriet Håggåsetra» i Gisnadalen med de profilerte kunstnere og «vandringsmenn» 
Jarle Farmen (maleri og akvarell) og Benth Owesen (glass). Utstillinga har fått tittelen 
«Vandringsmenn.» 

Årets «Høst-utstilling» gjens-
peiler i likhet med tidligere arran-
gement Håggåsetras verdigrunn-
lag - der NATUR, KULTUR og  
MENNESKE er viktige elementer 
i konseptet «Kulturbeite».

Billedkunstner Jarle Farmen, 
bosatt i Melhus, har gjestet «Gal-
leriet Håggåsetra» ved flere anled-
ninger - både alene og sammen 
andre kunstnere. Kunstneren kom-
mer «til seters» med bilder i akryl 
og akvarell.  

Kunstneren er stadig på «vand-
ring» kunstnerisk. Han er både 
nyskapende og produktiv. Motiv 
og fargebruk er særegent og spen-
nende - i grensesnittet mellom 
abstrakt og figurativ kunst. 

Jarle er en etterspurt og aner-
kjent kunstner. Mange gallerier 
ønsker å stille ut bildene hans. 
Han har hatt flere separatutstillin-
ger og deltatt på en rekke kollektiv-
utstillinger.                                      

Da han nylig hadde separatut-
stilling på Orkanger var interessen 
også stor: «Det er mange som trives 
med ha noe Farmen på veggen» - 
skrev Adresseavisen i sin omtale av 
utstillinga. 

Glasskunstner Benth Owe-
sen fra Oppdal gjester «Galle-
riet Håggåsetra» for første gang.                                                        
Han kommer «til seters» med pro-
dukter i ovnsformet glass. På utstil-
linga vil du finne arbeider i særskilt 
kvalitetsglass og arbeider der «gjen-
bruk» står i fokus.                                                               

«Design, kvalitet og varig gle-
de» er stikkord for Benths arbeider. 
Form, farge og struktur gir produk-
tene et lekkert og utsøkt uttrykk. 
Benth karakteriserer seg selv som 
«et følsomt menneske som lar seg 
inspirere av naturen.» «Jeg er en 
streber etter det skjønne» - skriver 
han på sin hjemmeside. 

Benth er en aktiv kunstner. 
Hans arbeider er populære. Han 
er ettertraktet som utstiller både 
lokalt, nasjonalt og Internasjonalt. 
En rekke gallerier, design og gave-
utsalg selger produktene hans. 

Jarle Farmen stiller ut bilder både i akryl og akvarell.

Benth Owesen stiller ut kvalitetsglass med fokus på gjenbruk.

E6-finansiering 
Ulsberg-Melhus 
vedtatt 
Stortinget behandlet  
onsdag i forrige uke 
finansiering og utbygging 
av E6-strekningen Ulsberg-
Melhus. Strekningen får en 
bompengeandel på 50%. 

Etter at Stortinget gjorde ved-
tak om bomfinansiering av den 
nye E6-strekningen som skal bygg-
es av Nye Veier AS, er økonomien 
på plass og det er bare å starte opp. 
Det vil bli seks bomstasjoner langs 
E6 på strekningen, og en tur fra 
Ulsberg til Melhus vil koste 172 
kroner pr. vei. Med rabatt blir tak-
sten 137 kroner for en personbil og 
det doble for tunge biler. Elbiler 
får slippe med halvparten. I tillegg 
kommer bomstasjonen i Soknedal i 
regi av Statens Vegvesen.

I følge  vedtaket blir det ikke 
bom på gamle E6 mellomm       
Ulsberg og Støren, noe som vil si at 
det blir gratis å kjøre mellom Uls-
berg og Berkåk på gamle E6.

Det er lagt opp til 15 år med 
innkreving av bompenger. Hvis 
trafikken tilsier at det ikke kommer 
inn nok bompenger, kan det åpnes 
for flere år med innkreving.

Det skal bygges 6 mil med ny 
vei med stort sett 110 km/t, og det 
vil korte reisetiden mellom Ulsberg 
og Melhus med 20 minutter. Det er 
planlagt at hele veistrekningen skal 
være ferdig i løpet av 2027.

Det blir bomstasjoner på følgende 
plasser:
•	 På	ny	E6	og	på	fylkesveg	740	ved	
 Hofstad (Søberg i Melhus). 
 Dermed må også de som kjører 
 gamle E6 gjennom Søberg betale 
 bompenger.
•	 På	ny	og	gamle	E6	ved	Røskaft	
 (ved Lundamo)
•	 På	ny	og	gamle	E6	ved	Håggå	
 (grensa mellom Hovin og Støren)
•	 På	ny	E6	ved	Garli
•	 Ved	Storpynten

Bomtakstene blir:
•	 Lokalveien	på	Søberg:	24	kroner
•	 Hofstad	ny	E6:	32	kroner
•	 Lokalveien	Røskaft	(Lundamo):	
 31 kroner
•	 Røskaft	(Lundamo)	ny	E6:	
	 41	kroner
•	 Lokalvei	Håggå	(Hovin):	
 31 kroner
•	 Håggå	ny	E6:	41	kroner
•	 Garli	ny	E6:	29	kroner
•	 Storpynten	ny	E6:	29	kroner

Av Dagfinn Vold
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HOnnInG 
fra Eibakkan
Gjennom tidens løp har honningen fått mange bruksom-
råder, og for mange har honningen vært det eneste natur-
lige søtstoffet tilgjengelig. Den gule massen har derfor 
vært høyt priset og sett på som veldig verdifull. Dessuten 
har honning tradisjonelt vært en viktig ingrediens i medi-
sin, og det nevnes 500 ganger i de 900 legemidlene som 
ble brukt i oldtidens Egypt.

I Rennebu er det flere som har bikuber og produserer honning. Lars 
Uvsløkk er en av dem, og han fikk interessen for bier gjennom sitt arbeid 
som HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning. 

For å komme i gang tokk han for fem år siden et grunnkurs som birøk-
ting ved Øya videregående skole på Melhus.

— Biene har et eget samfunn, og det var både interessant og viktig å 
lære litt før jeg kom i gang. Etter kurset kjøpte jeg tre bikuber, og da var 
jeg i gang, forteller Lars.

Trenger tilsyn
Skal en drive bare med bier, trenger en 150-200 bikuber for å få et års-

verk. Det har ikke Lars tenkt, men målet er 25 kuber om et par år. 
— Jeg må se inn til biene hver 7. til 10. dag i produksjonssesongen. 

Samtidig må jeg flytte litt rundt etter blomstring, forteller Lars. For å få 
sommerhonning flytter han gjerne til hogstfelt med bringebær. I midten 
av juni flyttes kubene til Hitra for å få lynghonning. Sommerhonningen 
blir hvit og søt, mens lynghonningen blir brunere og får mer smak.

— I fjor hadde jeg to kuber ved Meslosetra, da det var mye røsslyng 
mot Hestdalsfjellet, sier Lars.

Eget samfunn
Hver kube har en dronning, som samtidig holder samfunnet i kuben 

sammen. Hvert tredje år bør dronninga i kuben skiftes ut. Det lages nye 
dronningceller i kuben, og gammeldronninga kan da sverme; fly ut og 
lage et nytt samfunn. Dette bør naturligvis unngås.

— Jeg skal nå prøve meg på et nytt prosjekt – å produsere nye dron-
ninger selv med en ny metode. Målet er å bytte ut gamle dronninger og 
samtidig øke antall kuber, forteller Lars. Han synes det er et spennende 
fag, og han følger nå med både vær og blomstring for å få mest mulig ut 
av kubene.

— Det er populært med bier, og samtidig er vi avhengig av biene for 
bestøvning av plantene som er viktig for livsgrunnlaget vårt. Det er en 
grønn bølge når det gjelder å ta vare på biene også, sier Lars.

Evigvarende råvare
Hver kube gir mellom 10-20 kg i sesongen, og den gjennomgår en 

bearbeiding fra den tas ut av kuben til den er klar for å selges. Lars blander 
årets honning med 5-10% ferdig fjorårshonning, noe som kalles poding. 
Etter at honningen er tappet på glass, merkes den med etiketter der det 
blant annet står at unger under 1 år ikke anbefales å spise honning på 
grunn av faren for botulisme. I følge mattilsynet skal det også stå hold-
barhetsdato, og Lars setter 3 år – selv om honningen i realiteten er evig-
varende.

Beste lagringstemperatur for honningen er det Lars kaller kjeller-    
temperatur; 8-12 grader.

Selges lokalt
Lars spiser mye honning selv, og det går med rundt 10-12 kg i året for 

familien. Ellers kan honningen hans kjøpes ved Bakerikafeen på Berkåk 
eller butikken på Nerskogen. Det går også å kontakte han direkte. Fra juli 
til august vil sommerhonningen komme for salg.

For å nyttiggjøre seg alle de gode og sunne stoffene som ligger i      
honningen,	er	det	viktig	at	den	ikke	varmes	til	høyere	temperatur	enn	40	
grader – da forsvinner viktige stoffer.

Av Dagfinn Vold

GrønT 
fra Grindal
Bygutten Sigurd Vassenden bosatte seg på Grindal og 
elsker å dyrke grønnsaker.

Sigurd kom hit til Rennebu for to år siden etter at han traff Ragnhild 
Nordbø under agronomutdanninga si i Aurland. Hun spurte om han ville 
komme til Grindal og arbeide ved Grindal ysteri. Slik ble det. Han trives 
veldig godt, og gleder seg over mange gode prosjekt og sterke personlig-
heter i bygda.

Men ettersom han har hatt en drøm om å dyrke grønnsaker, måtte 
han finne en plass der han kunne leve ut drømmen sin. 

— Jeg har alltid hatt interessen av å dyrke noe, og interessen for grønn-
saker fikk jeg via venner. Å jobbe med planter, det var det jeg skulle satse 
på en gang, forteller Sigurd. Han turte ikke å satse før nå, etter at han har 
sett at andre har banet vei og klart det.

Leier jord
Nå leier han 2,5 dekar jord og næringsareal hos Vegard Heggem, og 

bestemte seg for å gå all in med grønnsaker. 
— Det er en fin plass som vises godt fra veien og er lett tilgjengelig. 

Vegard ser også nytten av dyrkinga, og han bruker lokalproduserte grønn-
saker på Aunan til laksefiskerne, forteller Sigurd. Jorda på Aunan er godt 
egnet og god å arbeide med. Han arbeider mest med håndredskap og 
bruker ikke traktor. Trøndersommeren med litt regn er også gunstig for 
grønnsakdyrking. Sigurd er ikke sertifisert for økologisk drift enda, men 
han bruker organisk gjødsel og unngår sprøytemiddel.

Ferske grønnsaker
Sigurd har mange forskjellige grønnsaker i åkeren og drivhuset. Det er 

blant annet reddiker, mainepe, broccoli, vårløk, hvitløk, squash, hodekål 
og forskjellige salater.

— Jeg satser mest på ferske grønnsaker som må selges så raskt som 
mulig. Da kan jeg høste om morgenen og selge om kvelden, forteller han.

Samarbeider med ysteriet
Sigurd kom til Grindal for å arbeide ved ysteriet, noe han gjør fort-

satt. Samtidig er ysteriet en viktig samarbeidspartner og døråpner for 
grønnsakdyrkinga. De samarbeider om salg på Bondens Marked, og én av 
Sigurds beste kunder er restauranten Sellanrå i Trondheim som han kom 
i kontakt med via ysteriet. 

Selger via REKO-ringen Trondheim
En viktig salgskanal for både Sigurd og ysteriet, er REKO-ringen 

Trondheim. Dette er en Facebook-gruppe der du kan bestille matvarer 

Lars Uvsløkk produserer honning under navnet Rennbier.
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EplEcIDEr 
fra Flågrenda
Hvorfor går det ikke å dyrke epler i rennebu, tenkte rune 
Skjolden. Kona hans Herborg kommer fra Hardanger, og 
der er det epletrær i hver ei li.

For å kunne kommer i gang her i Rennebu, var Rune avhengig av å 
finne et varmekjært område. Han kjørt rundt i bygda og så etter aktuelle 
områder. I Flågrenda fant han hassel, og da var også området egnet for 
epler. Etter avtale med Ruth og Erling Grøtte fikk han disponere et solrikt 
og godt egnet område ved gården deres. 

— Det er fint med vann i jorda, så vi har aldri trengt tilleggsvanning, 
forteller Rune. 

Tre sorter epler
Våren 2010 bestilte Rune trær, og det ble plantet 200 epletrær fordelt 

på tre sorter industriepler – Geneva Early, July Red og Aroma. Den siste 
er en klassiker fra Hardanger. Trærne ble plantet i system med en meter 
mellom radene og 20 i rekka. 

— Jeg har lært litt av eplebønder i Hardanger. Greinene skal presses 
nedover for å få mer lys i treet. Da starter epleproduksjonen tidligere. 
Samtidig klyper jeg av all vekst i toppen, slik at trærne ikke blir høyere enn 
at jeg når toppen. Trærne for da etter hvert en fin form, forteller Rune. 

Forskjellig smaker
Nå er det gått ni år siden trærne ble plantet, og de begynner nå å bli 

stabil i produksjonen selv om det kan variere mellom sortene. De tre sor-
tene gir forskjellige smaker. 

— Flågrenda er en fin plass å produsere epler på. Vekstforholdene der 
gir en fin sødme på eplene som er et godt utgangspunkt for å produ-
sere cider, forteller Rune. Det er nemlig slik at jo varmere det er dess mer     
sukker produserer de. Da egner de seg dårligere til mat.

Produksjonen har økt de siste årene, og i 2018 fikk de 661 kg fra egne 
trær. I 2017 fikk de 326 kg, men da var det i tillegg epler fra noen andre 
steder.

Samarbeider med biene til Lars
Bier og epler henger sammen, synes Rune. Derfor har han samarbeid 

med Lars Uvsløkk som plasserer noen bikuber ved epletrærne i april-mai. 
— Dette er en vinn-vinn situasjon; Lars får honning og epleblomstene 

blir bestøvet. I Hardanger er dette satt i system, forteller Rune. 

Foredler selv
I september og oktober høstes eplene, og da går de direkte til pressing. 

Alt arbeid foregår for hånd. Først males eplene opp, for deretter å bli pres-
set til saft. Utstyret de bruker er kjøpt fra Danmark.

— Vi får ca 60% av eplene ut som saft, og på ett minutt presser vi 15-20 
kg, forteller Rune. Deretter settes safta kaldt i ca et døgn, slik at den får 
satt seg, før den pasteuriseres og tappes på glassflasker. Det er viktig med 
glassflasker, for plastflasker ”ødelegger” produktet, har Rune erfart.

Selges lokalt
Før cideren legges ut for salg blir den satt kaldt i 2 måneder. Da er den 

å få kjøpt på lokale butikker som Bakerikafeen på Berkåk, Joker-butikkene 
på Voll og Nerskogen og Smak og Behag på Oppdal – som aldri får nok 
cider i butikkhyllene. 

Godt ut i blindtester
— Cider-produksjonen er et praktisk arbeid som er en fin variasjon til 

læreryrket, sier Rune. Det handler først og fremst om livskvalitet, for det 
er ikke noe han blir rik på. 

Rune forteller at de har hatt noen blindtester av produkter på slekt og 
venner. Rennebusmaken har alltid kommer på topp tre. Den er smaksrik 
og ikke for søt. Trøndelag har mye lys i døgnet og er tydeligvis godt egnet, 
på samme måte som produksjon av jordbær. 

Av Dagfinn Vold

direkte fra produsenter i området og hente forhåndsbestilte varer til 
avtalt tid. REKO-ringen Trondheim har utlevering annenhver torsdag 
ved Ikea på Leangen fra kl 18.30-19.30.

REKO står for noe slikt som rettferdig konsum. Det er ingen mel-
lomledd og produsenten får 100% av salgssummen. REKO-modellen 
ble først opprettet i Finland. REKO-ringene er en del av Norsk Bonde- 
og Småbrukarlag sitt prosjekt Matnyttig. Prosjektet har som mål å øke 
lokalmatproduksjonen i Norge, samt stimulere til bedre lønnsomhet og 
bevisstgjøre forbrukere om viktigheten av småskala matproduksjon og 
lokal videreforedling.

Gleder seg til neste år
Det er første sesongen med drift for salg, og han fikk god starthjelp 

både av Evy-Ann ved landbrukskontoret i Rennebu og fra Innovasjon 
Norge.

Nå gleder han seg allerede til neste år, og han har da planer om å 
starte med abonnementskasser for levering lokalt. 

— Det har startet veldig bra, og jeg er godt fornøyd med salget, sier 
Sigurd.

Av Dagfinn Vold

Rune Skjolden studerer blomstringa i eplehagen på Flå.

Sigrud Vassenden plukker reddiker for salg i REKO-ringen Trondheim.
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2019 MAZDA CX-5

Kampanje- 

dager  

Priseks: TOPPUTSTYRT MAZDA CX-5, AUTOMAT FRA 423 200,- (Ord. pris 470 100,-)  
 

Eks. utstyr: Adaptiv cruise control, head-up display med trafikkskiltgjenkjenning, navigasjon, autobrems, ryggekamera, blindsoneover-våking, 
skinntrukne seter, parkeringssensor, BOSE-lydanlegg, elektrisk åpning av bakluke m.m.  

Syrstadeng Bil AS 
Lykkjveien 57, 7334 Storås. Tlf. 72495000 
Åpningstider:Man - Fre 7-16  
www.syrstadengbil.no  

Fra-pris inkl. frakt og lev.omkostn., årsavgift tilkommer. Drivstofforbruk komb. kjøring 5,9-8,4 l/100 km*, CO2-utslipp 154-192 g/km* og NOx 9,2-73,3 mg/km. Alle nye Mazda personbiler selges 

med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda Veiassistanse. WLTP typegodkjenningsstandard*. Kampanjen kan ikke kombineres med and-

re tilbud og gjelder til 30/6-2019. Forbehold om trykkfeil.  

S PAR  OPP T I L  4 6  9 0 0 , - 

Syrstadeng Bil AS
Lykkjveien 57, Storås. Tlf 72 49 50 00
Åpningstider: 7-16 / tors 7-19 /  lør 10-14
www.syrstadengbil.no

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

Granium og 
margaritter

blomster
leker

gaver

Drop-in kontor
Møblert kontor på ca 24m2 i Berkåk sentrum

www.rennebuei.no
Bestill på tlf 480 49 872 eller post@rennebuei.no

Byggherreoppfølging, byggesøknad, tredjepartskontroll, 
kalkulasjon og prosjektering bygg.

Ta kontakt!
Bjørn Inge Haugset, 7392 Rennebu
epost: bih@biha.no

Utleie av stillas og anleggsbrakke!

Magne Vidar Rise – telefon 907 64 417 – mvrise@gmail.com

Utleie av gravemaskiner
som fraktes på bilhenger.

Maskinene er på 2000kg og 3000kg

39,-
Tilbud:

Mye fint isommerblomster
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Vebjørn rodal på sokkel 
Fredag 13. september er det klart for en stor historisk begivenhet på Torget på Berkåk. 
Da skal nemlig statuen av en av norges største idrettshelter gjennom tidene avdukes. 

Det har gått 23 år siden Vebjørn 
Rodal ble olympisk mester i Atlan-
ta, og det er på høy tid at han får 
oppmerksomhet på en hedersplass 
i bygda og på hjemstedet Berkåk. 

Vi som hører til i Rennebu har 
grunn til å kjenne stolthet fordi 
han er en av oss, og vi tror det vil 
bli folksomt på Torget under avdu-
kingsseremonien, hvor helten selv 
vil være det store midtpunktet.

Tidligere toppidrettssjef Bjørge 
Stensbøl vil foreta den høytide-
lige avdukingen av statuen. Selve 
løpet vil bli vist på storskjerm inne 
på Frivilligsentralen. Erik Skarrud 
fra NRK som var tilstede på Ber-
kåk under det direktesendte løpet 
i 1996 kommer også under avdu-
kingen.

På vegne av komiteen som har 
arbeidet med å få reist statuen, vil 
jeg uttrykke stor takknemlighet til 
de mange som har vist velvilje og 
bidratt økonomisk til å gjøre dette 
mulig. Vi har mottatt store og min-
dre store bidrag som i sum betyr at 
vi vil komme i mål med finansier-
ingen. Uten alle bidragsyterne har 
dette ikke vært mulig. Vi vil kom-
me tilbake og takke disse spesielt i 
forbindelse med avdukingen.  

Vebjørns meritter som idretts-
utøver bør være godt kjent, men 
vi tar med noen av de viktigste: 

Olympisk mester i 1996 - EM-sølv 
i	1994	-	VM-bronse	i	1995.	Norsk	
mester åtte ganger (Kongepokalen 
i 1992); seks ganger på 800 meter 
og to ganger på 1500 meter. 

Det var i sommer-OL 1996, 
i Atlanta den 31. juli han nådde 
toppen med et fantastisk løp på 
800-meteren. Fram til rundt 650 
meter låg han midt i feltet. Han 
gikk så opp i en knapp ledelse, som 
han holdt helt inn til mål. Fire 
mann	kom	i	mål	på	under	1.43,00.	
Vinnertida	 var	 1.42,58	 og	 er	 gjel-
dende norsk rekord på distansen. 
Vinnertida var olympisk rekord i 
16 år, fram til David Rudisha slo 
den	med	tida	1.40.91	under	lekene	
i London i 2012.

Etter OL ble han bl.a. tildelt 
Fearnleys olympiske ærespris, Morgen-
bladets Gullmedalje, Olavsstatuetten 
og Sportsjournalistenes statuett som 
årets idrettsnavn. 

(Kilde: Wikipedia).

Vi som fikk oppleve det store 
øyeblikket på olympiastadion i 
Atlanta glemmer det aldri. Initiati-
vet med å få opp statueer først og 
fremst tatt fordi Vebjørn fortjener 
et monument på linje med andre 
idrettsstjerner på høyeste nivå. 
Mannen er dessuten en stor idrett-

spersonlighet som fortsatt bidrar 
mye selv om det nå er utenfor 
banen. Vi mener også monumen-
tet vil ha stor verdi for Rennebus 
omdømme i markeds-føringssam-
menheng. En statue godt synlig fra 
veien tror vi vil tiltrekke seg opp-
merksomhet fra mange forbipas-
serende. 

Billedhugger Bjørn Sørvang 
Hansen har arbeidet med statuen 
siden tidlig på høsten 2018. Den 
er nå sendt videre til Hageland 
Kunst- og Metallstøperi i Mandal 
for støping i bronse. Sokkelen vil 
bli levert av Rennebu Granitt AS 
ved Ottar Ramstad. 

Komiteen har bestått av Mari 
Ytterhus, Astrid Snildal, Dagfinn 
Vold, Arve Withbro og Ola T. Lån-
ke.   

Vi ønsker alle hjertelig velkom-
men til Torget fredag 13. septem-
ber og ser fram til en uforglemme-
lig begivenhet!

Tekst: Olav T. Lånke
Foto: Dagfinn Vold

Vebjørn Rodal har nettopp landet 
på Værnes etter OL-bragden, 

og mange fra Rennebu hadde møtt 
frem med ordfører Tora Husan 

i spissen.

Følg rennebu kommune på

positiv 
utvikling 

for rennebu
rennebu kommune har 
klatret 229 plasser opp på 
kommunebarometeret, og 
kommuneregnskapet for 
2018 viser et netto drifts-
resultat på kr 11.535.616.

Rennebu kommune har klatret 
til	 146.	 plass	 totalt	 på	 kommune-
barometeret, mot 358. plass i 2017. 
Parametrene grunnskole og øko-
nomi vektlegges tungt, og betyr 
derfor mye i den samlede vurderin-
gen av Kommune-Norge. Ser vi på 
Grunnskole, klatrer Rennebu hele 
264	 plasser,	 fra	 315.	 til	 51.	 plass	
siden forrige måling, mens de for 
økonomi klatrer fra 365. plass til 
254.	plass.		Når	det	gjelder	Pleie	og	
omsorg, er Rennebu fortsatt langt 
nede på listen. De klatrer riktignok 
også her, men bare fra 390 til 388 
plass.

Kommuneregnskap med 
overskudd

Driftsregnskapet for 2018 viser 
et netto driftsresultat på vel 11,5 
millioner kroner – noe som til-
svarer	 4,2	 %	 av	 driftsinntektene.	
Driftsregnskapet for 2018 viser et 
regnskapsmessig mindreforbruk på 
8 millioner kroner.

Kommunestyret godkjente i 
siste møte kommunens årsregn-
skap og årsberetning for 2018. Det 
regnskapsmessige mindreforbruket 
på kr. 8.002.017,12 tas til inntekt i 
budsjettet for 2019 og disponeres 
slik:

— Avsetning til reservefondet 
kr. 6.002.017,12

— Det avsettes kroner 1.000.000 
til disposisjonsfond øremerket vei-
vedlikehold for kommunale veier.

Det avsettes kroner 1.000.000 
til bruk for uforutsette utgifter med 
tanke på igangsetting av arbeid 
med ny E6 gjennom Rennebu 
kommune.

— Det brukes 1.177.000,- kroner 
av disposisjonsfondet for flyktnin-
gemottak til dekning av utgifter 
knyttet til mottak av flyktninger. 
Et tilsvarende beløp avsettes til 
reservefondet.

— Rennebu barne- og ung-
domsskole blir pålagt å dekke inn 
et	 merforbruk	 på	 kr.	 1.467.000,-.
Merforbruket kan dekkes inn ved 
bruk av enhetens disposisjonsfond, 
over årets drift eller i løpet av de to 
kommende regnskapsårene (senest 
innen utgangen av 2021).
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Et eldorado 
for barn
Barnas naturverden i ramsfjellet er en godt tilrettelagt perle for 
småbarnsfamilier som ønsker å gå i fjellet. Tre ubetjente hytter 
har passe avstand for barneføtter på fjelltur.

Ramssjøen

Damtjønna

Hævertjønna
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Barnas Naturverden ble startet i 1995 og berører rundt 100 grunn-
eiere i Rennebu. 

—Bruken av Barnas Naturverden har økt, og det er veldig positivt. 
Bygdefolket bruker området mest som dagsturister, og det er få bygde-
folk som overnatter. Overnattingsgjestene er mest skoleklasser og gjester 
fra Trondheim. Men, vi har plass til flere, sier leder Einar Holden. Det 
er også en del utlendinger som besøker Barnas Naturverden, spesielt 
tyskere og nederlendere. Havdal Gjesteheim anbefaler nok sine gjester 
å ta en tur.

Ta med mat til eget bruk
I sælehusene er det det du trenger av kjøkkenutstyr og kokemulighe-

ter, og det er kopper og kar til 12 personer. Det er ingen proviant å få 
kjøpt, så gjestene må selv ta med mat.

Det er ved på hyttene, og det koster kr 150 for en hel sekk og kr 75 
for en halv sekk. Det er faste takster for overnatting.

Bestill gjerne
Er det en gruppe som skal overnatte lønner det seg å bestille på for-

hånd, og det gjøres til Bygdasenteret på Berkåk. Grupper eller enkelt-
personer som booker opphold i sælehusene i tidsrommet 25. juni - 25. 
august samt vinterferie og påskeferie er ikke garantert å disponere huset 
for seg selv, dersom det er plass til andre. De som har booket, har imid-
lertid fortrinnsrett.

Betal med Vipps
— Nytt i fjor var at vi fikk på plass Vipps-betaling. Ikke alle har 

kontanter, og det har nok ført til at vi ikke har fått inn de pengene vi 
skulle hatt. Giro går også raskt i glemmeboka. Nå fungerer det veldig 
godt, og vi har økt inntjeninga. Vipps gjør det enklere å betale med en 
gang, slik at det ikke går i glemmeboka, forteller Einar.

Vedlikehold 
Barnas Naturverden har samarbeid med Rennebu kommune om 

vedlikehold. Kommunen bidrar med ungdommer i tre uker om som-
meren for å gjøre nødvendig vedlikehold på husene og merking av stier.

— Vi setter stor pris på kommunens velvilje. Barnas Naturverden er 
en kjemperessurs for kommunen, og den gir også en del ringvirkninger 
til andre bedrifter i kommunen, sier Einar.

Av Dagfinn Vold

Priser:
Overnatting grupper pr. døgn: kr 1500,00 (fra 10 stk)
Barn under 16 år gratis sammen med foreldre.
Overnatting voksne pr. døgn: kr 150,00 
(200,00 for ikke medlem i TT)
Dagsbesøk med inntil 1/2 sekk ved: kr 100,00
En vedsekk: kr 150,00
1/2 vedsekk: kr 75,00
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pilegrimsesongen er i gang

Lokalt starta vi den 18. mai, 
som ein del av Volladåggån. Da 
arrangerte vi Småjutulmarsjen frå 
Gammelbua på Voll til Jutulstuggu 
på Stamnan, og vegen gjekk etter 
pilegrimsleia oppe i dalsida. Etter 
den same vegen kom det temmeleg 
sikkert mange hundre pilegrimar 
gjennom Rennebudalen kvart år i 
den tida den første Jutulstuggu vart 
oppført midt på 1200-talet. Små-
jutulmarsjen var eit tilbod først og 
fremst for ungar i skulealder, men 
open	også	 for	vaksne.	42	personar	
deltok, den yngste sat i bæremeis 
og såg ut til å trivast godt der 
oppe. På vegen var det fleire stopp 
med litt historisk informasjon om       
stadane vi passerte. Vel framme på 
Stamnan fekk deltakarane historia, 
eller kanskje heller eventyret, om 
dei store jutulane som seiest å ha 
bygd Jutulstuggu den gongen, og 
dei små jutulane som kanskje var 
med. Småjutulmarsj blir det kan-
skje også neste år.

Sist i mai arrangerte pilegrims-
utvalet i Rennebu ei vandring 
frå Skjephaugen, over Slipran 
og Olavskleva, og ned til Flå og 
Kjønnmoen. Dette er ei årviss hen-
ding ved starten av sesongen, der 
ein går ein bit av Gudbrandsdals-
leden.

Museumsbutikken Gammelbua 
open også i år

Det gode samarbeidet mellom 
Rennebu Bygdemuseum, Rennebu 
kirkelig fellesråd, Bygdasenteret AS 
og Pilgrimsforeninga i Rennebu, 
og med økonomisk støtte frå Ren-
nebu kommune, fortsett på same 
måte i år som kvart år sidan 2013. 
Samarbeidet gjer det mogeleg å ha 
ungdomar tilsett som pilegrims-       
vertar, som i år kan halde Gammel-
bua på Voll open kvar dag i perio-
den	24.	juni	-	18.	august.	Det	fyller	
ein ettertrakta funksjon for pile-
grimar og andre besøkande. Alle 
får tilbod om å setje seg ned for å 
kvile ei stund, med kaffe og noko å 
bite i. Alle får óg tilbod om omvi-
sing i butikkmuseet, i Skulemuseet 
og ikkje minst i Rennebu kyrkje, 
den særprega Y-kyrkja som er 350 
år i år. Ope kyrkje er noko pilegri-
mane spør etter, men som dei ikkje 
finn så ofte på den lange turen 
mellom Oslo og Trondheim. Ren-

nebu er ein av dei få stadene der 
dette er eit tilbod heile sesongen. 
Utanom den tida da pilegrimsvert-
ar er i Gammelbua, er det mogeleg 
å ringe etter ein av dei frivillige på 
Voll, som vanlegvis kan stille opp 
med nøkkel og omvising. Telefon-
nummer finns på oppslagstavla ved 
kyrkja.

Kva er ein pilegrim?
Mange trur at ein må vera djupt 

religiøs for ei slik vandring. Det 
kan ein pilegrim vera, men det 
er mange andre grunnar óg som 
gjer at folk kan kalle seg pilegrim. 
«Rydda i eige hovud», er eit uttrykk 
mange kjem med når spørsmålet 
er «kvifor går du pilegrim?» Det er 
mange hendingar i livet som gjer 
at ei vandring som dette kan gjera 
godt både for kroppen og sjela. 
Ofte er ein utan følgje, men det å 
vera saman med naturen med alt 
den har å by fram, få frisk luft, tre-
ning og betre helse er gode grunnar 
kvar for seg. Når det blir sett saman 
med det å få ei oppleving av å nå 
eit mål som er meir sjeleleg enn 
fysisk, kan ein «vandre pilegrim». 
Likevel kan pilegrimsvegane bruk-
ast til «berre ein tur».

Olavsbrevet
Når ein vandrar kjem til Pile-

grimsgården ved Nidarosdomen, 
og som med eit pilegrimpass kan 
godtgjera at han har gått dei sis-
te 100 km av pilegrimsleia, kan 
han få tildelt diplomet Olavsbre-
vet. Berkåk jernbanestasjon er eit 
naturleg startpunkt for ei vandring 
etter Gudbrandsdalsleden for å 
gjennomføra desse 100 km, rett 
nok med 15 km i tillegg mellom       
Berkåk og Rennebu kyrkje. Deri-
frå er det 101 km til Nidaros. Jern-
banestasjonen på Berkåk er kalla 
«Trailhead Berkåk» i reklamen for 
«dei siste 100 kilometra». Reklamen 
er retta mot utanlandske vandrarar, 
difor eit uttrykk som blir forstått 
også utanfor vårt land, men det er 
sjølvsagt lov også for norske – og 
lokale – å starte turen der.

 «Ny» pilegrimsveg
Østerdalsleden er ein pilegrims-

veg på same måte som Gudbrands-
dalsleden. Den går gjennom heile 
Østerdalen og over til Gauldal og 

Vassfjellet mot Trondheim. Det er 
arbeid i gang for kanskje å få knytt 
desse ledene saman. Ei slik tilknyt-
ing kan skje ved å etablera ei rute 
mellom Tynset og Berkåk. 

Først i juni hadde vi ei syn-
faring frå Undal verk og innover 
mot Døvatnet og Kongsvarden. 
Det er litt usikkert akkurat kvar 
denne ruta kan gå, men meininga 
er å få ein pilegrimsveg frå jernba-
nestasjonen på Tynset til «Trailhead 
Berkåk». Her, som etter andre gam-
le vegfar, var det i middelalderen 
sikkert også pilegrimar på vandring. 
Dei brukte dei vegane som var der, 
for å koma fram til målet, som for 
dei var Nidarosdomen i Trond-
heim. Dei hadde nok heller ikkje 
høyrd ordet «pilegrimsled».

Prøv ein kort variant av 
pilegrimsvandring

Kan hende har du som les dette 
ein tanke om å prøva deg som pile-
grim? Som ein start kan vi tilby ei 
vandrerute som ikkje er lenger enn 
at dei fleste med litt trening kan 
greia å gjennomføra ho, og som 
du kan bruka tre dagar på. Dette er 
likevel nok til at du kan kjenna litt 
på korleis det er å gå i fleire dagar. 
Start på Berkåk, og gå til Meldal 
sentrum på tre dagar, er utfordrin-
ga. 

Ofte er det avstanden mellom 
overnattingsplassane som avgjer 
kor lang ein vandredag kan vera. 

På distansen Berkåk—Meldal kan 
du finna ei seng på desse plassane: 
Meslo herberge, Bergtun, Nesset, 
Nørgar Voll, Ry herberge og så 
Segar Hoel i Meldal før du kjem til 
Meldal sentrum. Derifrå kan du ta 
buss attende til Berkåk, eller velje å 
overnatta i eit gamalt hus på Mel-
dal bygdemuseum for å fortsetta 
turen nedover dalen dagen etter. 
Tre—fire dagar til, med om lag 20 
km kvar dag, og du er i Trondheim. 
På turen gjennom Rennebu får du, 
som alle andre i sesongen, tilbod 
om ein tur innom både museums-
butikken Gammelbua, skulemu-
seet og Rennebu kyrkje på Voll, og 
pilegrimskafeen Orangeriet på Ry. 
Verdt å prøve?

Det er ikkje alle som har fem 
sommarveker som kan brukast til 
ei vandring av heile Gudbrands-
dalsleden på ein tur. Mange delar 
opp turen og går kanskje ti mil på 
ei veke eitt år, ti mil neste år og så 
vidare til dei siste ti mil frå Voll i 
Rennebu før turen er fullført. Vi 
har sett at fleire og fleire velgjer å 
ha ein etappe over Dovrefjell, før 
dei tek tog til Oppdal eller Berkåk 
og brukar føtene att derifrå. 

Ønskjer du fleire opplysningar 
om ei vandring etter pilegrims-
vegane, ta kontakt med Joar Fjell-
stad	telefon	995	41	018.

Tekst: Joar Fjellstad
Foto: Dagfinn Vold

Fleire pilegrimar har alt passert bygda og mange fleire 
kjem etter kvart. Talet på vandrarar har auka jamt dei 
seinaste åra, og vi har tru på at talet også dette året vil 
bli høgare enn året før. I 2018 var det litt over 700 som 
kom etter Gudbrandsdalsleden gjennom rennebu.

Pilegrimene Delia og Ralf Clasen, fra Peru og Tyskland, 
får stempel i pilegrimspasset av Jona Olav Voll som bevis på at dei 

har vore innom Rennebu kyrkje på turen til Nidaros.
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NERSKOGSKONSERTEN
Skarbakkan, Nerskogen

lørdag 24. august kl 19.00
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24. august er det 
konsert med 

HEKLA STÅLSTRENGA
i naturskjønne 
omgivelser på 

Nerskogen  
Mer info på

Nerskogen.net

Arrangør:

Nerskogen grendalag

Bill. kr 400,-
Billetter:Samarbeidspartnere:

Hekla Stålstrenga

Nerskogen har unike kvaliteter for 
friluftsliv både vinter og sommer. Her kan 
du boltre deg i urørt natur innover Trollheimen 
med besøk på Jøldalshytta, eller ta en tur langs 
milevis med oppmerkede turstier. 
Vil du ha en skikkelig utfordring har du muligheter 
for fantastiske toppturer i Trollheimen til 
Svarthetta, Trollhetta eller Blåhø. Nerskogen kan 
også tilby flotte oppmerkede sykkelløyper 
og fiskemuligheter i vann og elv. Med ett 
felles fiskekort for hele Rennebu.

Besøk nybutikken vår Nerskogen Landhandel 
- butikken har åpningstider tilpasset fritidsbeboerne. 
Butikken selger også lokalprodusert mat.
Kafeen Markastuggu selger lunsj og middag 
hver dag i butikkens åpningstid.

Nerskogen har alle muligheter
- for hele familien!

Mer informasjon om Nerskogen 
www.nerskogen.net

www.nerskogsrittet.no
www.nerskogenlandhandel.no

Nerskogen
– med natur for en aktiv fritid og gode opplevelser
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Male hus eller hytte?
Vi har lift til utleie!

Graving – Planering 
Transport sommer/vinter   

Betongarbeid – Snekkering
Vann/avløp – Uteplasser

J.O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen, 7393 Rennebu

mob 416 54 516
john.vogn@oppdal.com

Nerskogsløpet halvmaraton 
24. august 2019

Våre hovedsamarbeidspartnere

21,1 km rundt Granasjøen

Egen trimløype på 5 km

Info om  arrangementet på 
Facebook #Nerskogsløpet halvmaraton 
og på Rennebu.com

Vi forhandler klippere 
som passer fra hyttetomt til fotballbane

Tlf: 72426560/476 24 600 
Adr: Stamnan, 7392 RENNEBU

Mediaprofil er et allsidig reklamebyrå og grafisk verksted som tilbyr 
et bredt spekter av tjenester innen trykk, grafisk design og reklame. 

Vi kan bl.a. hjelpe deg og din bedrift med
• print i alle formater
• hefter med ryggstifting/liminnbinding
• brosjyrer med forskjellig fals
• plakater og banner
• visittkort/forretningsmateriell 
• skilt og vindusdekor

tlf 72 42 76 66 - mediaprofil.no

Digitaltrykk 
med rask og sikker levering

Elotec AS - www.elotec.no

Betjeningsveiledning for Royal Z+

 MANUELL UTKOBLING

1. Trykk "Meny" og oppgi brukerkode (standard 1111).

2. Gå til menyvalg 2-1-1 for å koble ut sone, 2-1-2 for enhet.

3. Følg instruksjonene i displayet.

NB! Innkobling skjer automatisk etter valgt tid.

 For manuell innkobling – bruk menyvalg 2-2-1 for sone,

 eller 2-2-2 for enhet. Følg instruksjonene i displayet.

 OVERSIKT OVER SENTRALEN

 BETJENING VED BRANNALARM

1. Lokaliser startbrannstedet: Stedsangivelse vises i klartekst

 i displayet. Ved flere alarmer kan disse vises ved å trykke

 pil opp/ned på tastaturet.

 Ikke avstill lydsignalene før angitt sted er kontrollert!

2. Forsøk å slukke brannen ved hjelp av brannslukningsapparat

 eller annet tilgjengelig slukkemateriell.

 BRANNVESEN - tlf. 110

3. Etter at brannen er slukket kan alarmanlegget tilbakestilles

 til normal drift. Om alarm er aktivert av manuell melder må

 glasset byttes før tilbakestilling.

 Avstill sentralens interne summer:

 Trykk "Avstill summer"

 Stopp brannklokker/sirener:

 Trykk "Stopp lyd", oppgi kode (standard 1111) om nødvendig

 Tilbakestill sentral:

 Trykk "Tilbakestill", oppgi kode (standard 1111) om nødvendig

 BETJENING VED FEIL

1. Avstill summer:

 Trykk "Avstill summer"

2. Kontroller utstyr og utbedre feil. Kontakt om nødvendig

 autorisert servicepersonell.

3. Tilbakestill sentral:

 Trykk "Tilbakestill", oppgi kode (standard 1111) om nødvendig

Reset / Tilbakestill

Avstill summer

Stopp sirener

Bla i alarmer/hendelser

Soneindikasjon

POWER-BOX

NORGE

Åpningstider
Mand -torsd 9-18  Fredag 9-21
Lørdag 9-18 Søndag 12-18

NB! uke 27-32 
har vi åpent til kl 19 istedet for kl 18

Lokal mat og lokale produkter. Nystekte brød, 
turbøker, turkart, fiskekort, jaktkort, propan

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

www.nerskogenlandhandel.no

Nerskogen

landhandel

Markastuggu har softis!
I vår kafé får du kjøpt middag, kaker og smørbrød 

hver dag. Vi har også take-away og  catering. 

Middagssalg  mandag-torsdag kl 13-17

fredag kl 13-20  og  lørdag-søndag kl 13-17

Markastuggu har samme åpningstid som butikken
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Turen inn til Jøldalshytta til fots eller på sykkel på en gammel setervei 
er i seg selv en flott turopplevelse. Med majestetiske fjell som Svart-
hetta og Geithetta i synsranda dukker Jøldalshytta opp fint beliggende 
ved det store og fiskerike Jølvatnet. Du kan leie kano og fiskeutstyr 
på hytta. Området rundt hytta egner seg ypperlig for barnefamilier og 
Jelsetra (på nabosetra like ved) er det god gammeldags seterdrift om 
sommeren. 

DaGSTuRER FRa hyTTa
Fra Jøldalshytta kan du gå en lett topptur etter merket tursti til Skrik-
høa eller du kan gå en lengre tur utenfor merket sti til Svarthetta, Ren-
nebus høyeste fjell. På Ondusfjellet kan du besøke et flyvrak fra 
2. verdenskrig. Du kan også gå tur/retur til østtoppen på Trollhetta.  

Jøldalshytta til fots 
eller på sykkel

SLiK FiNNER Du FREM
For å komme til Jøldalshytta kjører du Fv 700 til Grindal. 
Ta av mot Nerskogen og kjør Nerskogveien fram til veidele 
med skilting til Jøldalshytta. Følg bomvei til p-plass 
på Kleva. herfra er det 5 km langs grusvei fram 
til hytta. Det er også merket sti 12 km over 
fjellet fra Nerskogen.

Fakta: om Jøldalshytta
ÅPNiNGSTiDER
Jøldalshytta åpner sommersesongen 21. juni og er betjent fram til 
15. september. utenom betjent sesong er Jøldalshytta selvbetjent og
utstyrt med DNTstandardlås. 
DaGSERVERiNG
Jøldalshytta har dagservering alle dager kl 12-16 i betjent sesong. Mandag 
til fredag er det enkel servering av kaffe, te, kakao, saft, sveler og/eller 
vafler 
+ kioskvarer. Lørdag/søndag serveres i tillegg en enkel varmrett, vanligvis 
rømmegrøt med spekepinne.
På Jøldalshytta er du velkommen med hund.
anlegget har to hunderom i sikringsbua. har du med hund og ønsker å 
overnatte, bør du varsle hytta direkte om dette på forhånd.

For mer info: www.tt.no
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Kjent for å lage stemning
når Hekla Stålstrenga 
kommer til Grovasetra 
24. august, forventes det 
et fyrverkeri av sjarm og 
spilleglede, heter det i 
pressemeldinga fra 
arrangøren nerskogen 
grendalag. 

Hekla Stålstrenga, som har sitt 
opphav i Troms, ga nylig ut sitt sju-
ende album Elske og Ære. I forbin-
delse med dette har de hatt en lan-
seringsturné over hele landet, som 
har fått svært gode kritikker.

Liveband
Hekla Stålstrenga starta i 2005, 

og da var det mest tradisjonell fol-
kemusikk. Vokalist Anne Nymo 
Trulsen begynte i 2008, og de 
begynte etter hvert å komponere 
selv og sette toner til andre sine 
tekster. I det senere har de også 
begynt å skrive egne tekster.

Hekla Stålstrenga består i dag av 
Ragnhild Furebotten, Tore Bruvoll, 
Anne Nymo Trulsen, Trond-Viggo 
Solås og Ole-Jakob Larsen.

De kaller det selv for Hekla-
pop, og i Wikipedia står det at 
Hekla Stålstrenga er et norsk band 
som spiller folkemusikk/folkrock 
basert på nordnorsk tradisjonsmu-
sikk.

— Vi har holdt konserter over alt 
i Norge, og vi var på juleturne bl.a. 
i Trondheim og Oslo. Vi favner 
brett og merker ikke noe forskjell 
på publikum. Det blir like stor 
stemning over alt, forteller Anne.

Mye sjel i musikken
— Vi bærer vel alle med oss hvor 

vi kommer fra. Det er mye sjel i 
nordnorsk musikk; mye humor 
blandet med det råe og det vakre. 
Dette gjelder spesielt tekstene, som 
på mange måter følger opp den 
nordnorske visetradisjonen. Hekla 
Stålstrenga er også nominert til 
Spelemannspris to ganger i katego-
rien viser, forteller Anne på telefon 
fra et spilleoppdrag i Morbihan i 
Frankrike.

— Vi har mange viser, og det er 
mange dikt som vi har satt melodi 
til selv. Likevel er vi nok mest kjent 
for låten Har du fyr, som Ola Brem-
nes står bak. Men, det er kanskje 
den minst Hekla-låten. En annen 
låt, Vise ved vintersolhverv, den er 
mer Hekla, og den er det Tore hos 
oss som har satt melodi til. Slåtter 
er også sentralt i repertoaret vårt, 
og Ragnhild skriver noen fantas-
tiske slåtter, forteller Anne.

Været ingen hindring
Været er som alltid et spen-

ningsmoment, men den årlige opp-
levelsen på Grovasetra ser ut til å 
trekke folk uansett. Det fikk man et 
bevis på i fjor, da værgudene viste 
seg fra sin mest ugjestmilde side.

— Da billettsalget åpna i fjor, 
kom det ei skikkelig haglskur. Vi 
måtte måke scenen før konserten 
tok til. Men folk kommer likevel, 
for dette er en opplevelse de vil ha 
med seg. De kler seg godt og har ei 
knalltøff innstilling, forteller Ingrid 
Hoel i arrangementskomiteen. 
Publikumstallet på tidligere kon-
serter har variert mellom 1200 og 
2000. 

Egen stemning
— Nerskogskonserten styrker 

identiteten og tilhørigheten for 
både hyttefolk og fastboende renn-
bygg. Mange føler at konserten er 
deres, sier Ingrid.

— Det er alltid knyttet en viss 
spenning til de forskjellige artis-
tene. Kanskje kjenner man ikke til 
den aktuelle musikken så godt fra 
før, men da hører man seg gjerne 
opp på forhånd. For det er den 
tette kontakten mellom artist og 
publikum som er noe av det mest 
spesielle med Nerskogskonserten, 
mener Ingrid.

Det blir en egen stemning i fjel-
let, som folk søker tilbake til. Man 
hører historier om folk som kom-
mer tilbake år etter år, og som har 
utviklet egne tradisjoner i forbin-
delse med konserten. Det kan være 
grillfest eller en fjelltur i forkant, 
og så koser man seg på konsert om 
kvelden.

— Vi kan regne med høy musi-
kalsk kvalitet, mye trøkk og mye 
energi på scena. Det ligger an til en 
stor konsertopplevelse på Nersko-
gen, sier Ingrid.

Blir stas
Ingen av medlemmene i Hekla 

Stålstrenga har vært på Nerskogen. 
De hørt om konserten, og føler de 
er i godt selskap. 

— Jeg har ei venninne som har 
hytte i Oppdal, og hun gleder seg 
noe vanvittig til konserten. Vi er 
veldig glade i trøndere, da vi fra 
Nord-Norge og trønderne er lik på 
mange måter.

— Vi gleder oss og det blir stas å 
spille med Trollheimen som kulis-
ser. Det blir kanonbra. Vi spiller 
låter fra siste plata Elske og Ære, 
med det blir også en del fra de 
andre platene. Vi synger på norsk 
og er kjent for å lage stemning, for-
teller vokalist Anne Nymo Trulsen. 

Av Dagfinn Vold

Det blir humor blandet med det råe og vakre nordnorske, når Hekla Stålstrenga kommer til Nerskogskonserten.
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Handlenett og pannebånd 
med rennebu-ord
Hva med å handle mat på butikken i et handlenett med matord fra rennebu?

Camilla Engen Aas, som er 
født og oppvokst i Rennebu, er 
opptatt av dialektord på mat. Det 
har ført til at hun lager handlenett 
med matord på rennbygg.

Camilla er for tiden student, og 
er i disse dager i ferd med å avslut-
te en bachelor som barnevernspe-
dagog. På fritida liker hun å sy, og 
hun syr en del klær til barn - både 
sine egne barn og venners barn. I 
tillegg syr hun også pannebånd og 
handlenett med påtrykte Rennebu-
ord.  

— Ideen med å lage handlenett 
og pannebånd med Rennebu-ord 
fikk jeg en kveld jeg satt og tenkte 
på hvordan jeg kunne utnytte en 
vinylkutter jeg har. Den har blitt 
stående en stund og var i ferd med 
å støve ned, forteller Camilla. Hun 
tok derfor støvkluten og tørket 
støv av vinylkutteren og begynte 
og utforske litt hva den kunne bru-
kes til. 

Hun forteller videre at hun all-
tid har vært opptatt av å beholde 
de gamle Rennebu-ordene, og 
medgir at hun kanskje ikke alltid er 
så flink til å bruke dem selv. 

— Jeg tok derfor kontakt på 

Facebooksida  «Ord og uttrykk 
frå Rennebu» for å få noen gode 
råd og tips, og jeg har fått mange 
bidrag fra Facebooksida, forteller 
hun. 

Camilla har særlig vært opptatt 
av matord, og gjennom Facebook-
side har hun fått kvalitetssikret 

både betydning og skrivemåte på 
en del matord. Resultatet er å finne 
på handlenett og pannebånd som 
du kan få kjøpt ved å kontakte 
Camilla.

Av Lillian Toset

Tidenes 
første halv-
maraton på 
nerskogen 
lørdag 24. august er 
det klart for tidenes 
første halvmaraton på 
nerskogen. 

Løpet går rundt Granasjøen 
og gjennom Leverdalen, og er 
en veldig fin runde i naturskjøn-
ne omgivelser. Den samme run-
den brukes også i forbindelse 
med Nerskogsrittet som arran-
geres hvert år. 

I helgene er det mye folk på 
hyttene, og det passer derfor bra 
å arrangere et slikt løp på Ner-
skogen på en lørdag. Dette blir 
en opplevelsesrik heldag med 
halvmaraton først på dagen og 
som avsluttes med konsert på 
Grovasetra med folkrockgruppa 
«Hekla Stålstrenga» om kvel-
den - et band som er kjent for 
et enormt musikalsk overskudd 
og som formidler friske, triste, 
morsomme og rørende låter. 
Dermed er det bare å invitere 
venner og kjente til en opplevel-
sesrik heldag på Nerskogen.

Vi jobber nå med å få på 
plass folk til de forskjellige opp-
gavene, og selv om vi er ferske 
på denne type arrangement 
er det god tilgang på kompe-
tanse i Rennebu idrettslag. 
Flere har vært med å arrangere 
både Burennet og Nerskogsrit-
tet mange ganger, så vi tror det 
skal gå bra, forteller Otte Hår-
stad, leder i friidrettsgruppa i         
Rennebu IL. 

Distansen blir målt opp til 
nøyaktig 21,1 km og godkjent 
som halvmaraton. Dette er vik-
tig for å tiltrekke oss de løperne 
som satser på denne distansen, 
forteller Otte videre. For de som 
synes 21.1 km blir i lengste laget 
har også arrangøren laget en 
trimløype på 5 km. 

Start og mål vil skje ved 
dammen ved Granasjøen, og 
mere info om arrangementet og 
påmelding finnes på 

www.rennebu.com

Av Lillian Toset

Camilla Engen Aas lager handlenett med matord på rennbygg.

Hva med et pannebånd med rennbygg-ord?

Følg med på det som skjer!
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Vi går den 19. topptrim-sesong i møte med åtte fine fjelltopper 
fordelt over hele bygda. 

— Vi har i år fire enkle kvelds-turer og fire litt lengre turer. Lengden på turene 
tilpasser du med hvor du starter. Vi foreslår utgangspunkt for turen, men dette 
kan du velge etter eget ønske. Ønsker du mer info om turene kan dette finnes på 
facbooksiden Rennebu IL - Topptrim og Trimposter når sesongen starter, fortel-
ler Arild Bruheim, leder i Rennebu ILs Trim og Sykkel.

Sjekk kartet før du drar
Klippekortet på denne siden er også lagt ut på Bygdasenteret, og i tillegg 

finnes det på www.rennebu.com. 
Studér kartet på forhånd da høyden over havet angitt på klippekortet kan 

være viktig for å finne ”riktig” topp. Husk også å ha med kompasset eller 
GPS’en i sekken for å stake ut riktig kurs. GPS koordinater finnes på kortet.

Rennebu har fått nytt turkart som dekker alle postene, og dette kan kjø-

Til topps i rennebu
pes på Bygdasenteret. Har du eldre kart så sjekk at toppen er 
på kartet du tar med deg.

Premiering til alle
Det kan oppnås maks 12 poeng, og voksne som leverer 

inn klippekort må ha minst 8 poeng, mens for de under 13 år 
kreves	minst	6	poeng	og	for	de	under	11	år	er	det	nok	med	4	
poeng. Alle som klarer disse kravene blir premiert, og i tillegg 
trekker vi ut en større turrelatert premie sponset av Kraftverkene 
i Orkla.

Toppene er merket med skilt og har klippetang og bok for å 
skrive navn. 

Ta gjerne turen sammen med andre, og turopplevelsen blir 
helt ”topp”. Med litt kaffe og niste er dette midt i blinken for 
både store og små!  

God tur !
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ÅPNINGSTIDER  SOMMEREN 2019
JØLDALSHYTTA:    Tlf. 73 50 50 01  21.6. - 15.9.
GJEVILVASSHYTTA:    Tlf. 932 45 146  21.6. - 15.9. 
TROLLHEIMSHYTTA:    Tlf. 73 51 52 75     21.6. - 15.9.

Utvalgte sengeplasser kan bookes på www.tt.no

DAGSERVERING    
Jøldalshytta og Gjevilvasshytta : Alle dager kl. 12-16  
VARMRETThKAFFEhVAFFELhKIOSK

Distriktets
kontorleverandør

Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!

Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no

Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

Vi leverer:
Kontorutstyr og rekvisita, 
Kontormøbler/Kontorstoler, Konferanse- og 
kantinemøbler, Skolemøbler, Helsemøbler, 
Ergonomiutstyr/Belysning, Arkiv/Garderobe, 
Kopi- og flerfunksjonsmaskiner, Datamaskiner,
Printere/Telefaxer/Skannere, Kassaapparater, 
Frankeringsmaskiner og AV-Utstyr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenger du elektriker?  
 

Ta kontakt, - vi hjelper deg med alt innen elektro: 

72 42 80 10  |  post@kre.no  |  kre.no 
 
 

GOD S    MMER! 
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Berkåk, Sør-Trøndelag
16.-18. august 2019

NATURligvis
Tema 2019:

140 utstillere - 30 nye

Gode matopplevelser

Levende håndverk

Konserter Utstillinger

Redesignverksted

Åpningstider
Fredag  16. aug  kl 11-19
Lørdag  17. aug  kl 10-18
Søndag  18. aug  kl 10-17
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Kraftlaget vil hedre frivilligheten under martnan!

Kvikne-Rennebu Kraftlag AS har vært samarbeidspartner med       
martnan i mange år, og de mener at Rennebumartnan gir god energi til 
folk. Nå vil de gi noe tilbake i form av en dugnadspris. 

De frivillige er en utrolig viktig del av Rennebumartnan, og uten den 
iherdige innsatsen til enkeltpersoner, lag og foreninger hadde det ikke 
blitt noen martna. 

— Kraftlaget er opptatt av å hylle frivillig arbeid i lokalmiljøet, og vi ser 
at dugnadsinnsatsen gir god energi til utstillere og besøkende. Innsatsen 
i dagene før, under og etter martnan gir lag og organisasjoner ressurser til 
sine satsingsområder, sier Lillian Kleffelgård ved Kraftlaget.

— Den som kan motta Kraftlagets dugnadspris bør utvise en dugnads-
innsats ut over det som kan forventes, være positiv og lettbedt, gi god 
energi til folk og i særlig grad jobbe til det beste for Rennebumartnan, sier 
Lillian.

Prisen deles ut under årets Rennebumartna, og Kraftlaget og Rennebu-
martnan avgjør hvem som får prisen.

Kraftlagets dugnadspris

En dør fra rennebu er like 
dekorativ ute som inne

Hos Rennebu Dører finnes det 
ingen lettvinte løsninger. Hver dør 
lages for hånd, med spesialmål og 
nøye planlegging sammen med 
kunden. Under Rennebumartnan 
vil du inne i hallen få oppleve og 
ta på de unike dørene de lager.

— Håndverk er en del av folke-
sjela i Rennebu, og siden vi startet 
dørverkstedet vårt i 2000 har vi 
lagt sjela vår i å lage kraftige dører i 
heltre. Vår ambisjon er å lage kvali-
tetsdører som varer i generasjoner, 
sier daglig leder Olav Hårstad.

Moderne tradisjon
Når de lager ytterdører produ-

seres de i solide og grove dimensjo-
ner og de tilpasses fasaden og inn-
siden etter kundens ønsker. 

— Vår spesialitet er å lage dører 
akkurat slik du vil ha dem. Med 
eller uten glass. Med sprosser, speil 
eller minimalistisk stil. Ønsker du 
å få kopiert en gammel dør, gjør vi 
gjerne det. Enten det er ytterdør, 
innerdør, terrassedør eller garasje-
port. Vi leverer også klokketårn, 
senger, vinduer, omramminger og 
listverk, forteller bror Arnt.

Kjærlighet til kvalitet
Helt siden Olav Hårstad tok 

sats i 2000, sluttet som tømrer og 
startet Rennebu Dører har de laget 

rennebu Dører går nye veier og kombinerer skandinavisk 
design med tradisjonsrike håndverksteknikker. resultatet 
er moderne dører i solid heltre. 

— Vi har ingen dører på lager. Vi lager døra akkurat slik du vil ha den, 
sier Olav Hårstad i Rennebu Dører.

Kandidater til Kraftlagets dugnadspris 
er en enkeltperson tilknyttet et lag eller en organisasjon.
Send ditt forslag til lillian@krk.no innen 11. august!

dører for det eksklusive hyttemark-
edet i Norge. De har håndlaget 
mange skreddersydde dører til fjell-
hytter både på Oppdal, Geilo og 
Kvitfjell. Og da har det vært natur-
lig å jobbe med furu. Det var først 
da Olav skulle bygge sitt eget hus 
at han og broren Arnt, som han nå 

driver firmaet samme med, oppda-
get behovet for moderne dører av 
høyeste kvalitet. Her skulle hver 
minste detalj være perfekt, fra dør-
håndtak og hengsler til listverk og 
karmer. – Mange tenker ikke over 
hvor viktig hengslene er for hel-
hetsinntrykket av døra, sier Olav.
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Opplevelser for alle!

redesignverksted og Ung skaperglede
Helt nytt av året er redesign-

verksted i Lavvoen på martnas-
området. Her blir det spennende 
aktiviteter, hvor kreativ skaper-
glede og mestringsfølelse står i 
sentrum, for det  barn, ungdom og 
gjerne voksne skal få være med på. 
Aktivitetene ledes av  Hans Ger-
hard Meier som er designer, lærer, 
maker og kunstner.  Reparasjon 
og gjenbruk er to store lidenska-
per som  vil komme tydelig frem i 
redesignvekstedet

I boden til Ung skaperglede vil 
barn og unge få prøve seg på bla. 
dreiing, spikking, toving, filting, 
smiing og veving og andre hånd-
verk. Og alt foregår under kyndig 
veiledning fra erfarne og kunn-
skapsrike medlemmer i husflids-
lagene i Trøndelag.

Treskienes historie
En idé som tidlig dukket opp i forbindelse med årets 

martnastema var treski. Trøndelag har fostret og fostrer 
mange skitalenter - både innen langrenn, hopp og alpint. 

Ski av tre har vært laget i Norge i over 6000 år, og 
gjennom en spesialutstilling ønsker Rennebumartnan å 
formidle noe av denne spennende kulturhistorien.  Ski-      
historien handler om håndverk, jakt, fangst, kommu-
nikasjon, lek, konkurranse, arbeidsplasser og innovasjon. 
Utstillinga er gjort mulig takket være et godt samarbeid 
med skigruppa i Rennebu Idrettslag og Rennebu Historie-
lag. 

Foredrag med Thor Gotaas
Lørdag 17. august blir det også et engasjerende foredrag 

om treskienes historie ved forfatteren og folkloristen Thor Gotaas. Samme dag får publikum møte den inno-
vative skimakeren Endre Hals, som lager ultramoderne og resirkulerbare ski med kjerne av tre. Ute på martnas-
området blir det også laget en skigard av treski som er innsamlet rundt omkring i distriktet.

Magne Myrmo fra Rennebu var den 
siste VM-mesteren på treski i Falun i 1974.  

FESJAA`n 
tilbake 

Etter utallige oppfordringer fra 
publikum, vil vi etter et opphold 
på to år igjen arrangere Fesjaa`n 
på lørdag. Dette er en unik visning 
av klær og andre flotte håndverks- 
produkter som er å få kjøpt på 
martnan.

Over 30 nye 
utstillere

En av de spennende nye er 
Mette Brasøy fra Trondheim, 
med firmaet Mette of Norway. 
Hun produserer interiørprodukter 
hovedsakelig med utgangspunkt 
i resirkulerte trematerialer. Gamle 
planker bearbeides og gis nytt liv 
som nye møbler og ulike interiør-
produkter. 

Skogbruksnæringa og lokale hytte-
produsenter på martnasområdet

Med årets satsing på natur-    
ressursen tre vil både skogbruks-
næringa og lokale hytteprodu-   
senter delta på årets Rennebu-
martna. 

Representanter fra skog-   
næringa og Skogselskapet i Trøn-
delag bidrar med aktiviteter og 
demonstrasjoner som viser hele 
treets verdikjede fra skog til pro-
dukt. 

Flere lokale hytteprodusenter 
vil vise frem nye og smarte miljø-
messige hytteløsninger inne på 
martnasområdet.

På martnan kan du lære redesign av Hans Gerhard Meier.
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Hilde på 
hjemme-
bane
Endelig får Hilde Halseth 
opptre på hjemmebane 
under rennebumartnan.

Hilde gleder seg veldig til å få komme 
hjem til Rennebu med bandet sitt og 

presentere sin musikk. 

— Å få spille på hjemmebane 
og på Rennebumartnan blir en 
helt spesiell opplevelse. I bandet 
har  jeg med meg rennbyggen Jon 
Anders Vold, Stephen Carlson og 
Raymond Ness.

Hilde er født og oppvokst på 
Berkåk i Rennebu, men bor nå i 
Trondheim. Hun har sunget hele 
livet i tillegg til å spille tverrfløyte 
og piano. I tillegg til å ha eget 
band spiller hun i bandet til Terje         
Tysland. Hun har hatt flere solo-
konserter rundt omkring, og sunget 
med artister som Hellbillies, Hans 
Rotmo og Jørn Hoel, for å nevne 
noen.

Hilde skriver egen musikk i 
sjangeren voksenpop. Låtene er 
melodiøse og kan treffe et blandet 
publikum.

Så langt i år har hun sluppet 
tre låter og musikkvideoer, og flere 
låter vil bli spilt inn i løpet av året. 
Tekstene gir rom for ettertanke og 
står sentralt i musikken hennes. 

— Låtene jeg skriver tar utgangs-
punkt i egne erfaringer, hvor tekst-
ene står sentralt og gir rom for 
ettertanke. Jeg skriver meg ut av 
de utfordringene livet byr på, sier 
Hilde.

Tredje generasjons 
håndverker
Èn av årets 30 nye utstillere er ronja revilla, en 24 år gammel lærmaker. 

Ronja er tredje-generasjons 
håndverker, og fører arven videre 
fra sitt verksted i Nissedal i Tele-
mark. Alt hun har lært kommer 
fra tradisjonelle teknikker i lær- og    
salmakeri, hvor det viktigste verk-
tøyet er hendene.

Syr for hånd
— Mine arbeid er laget helt for 

hånd i mitt verksted, fra design til 
sying og skjerfing med halvmåne-
kniv. Jeg syr hvert eneste produkt 
for hånd med salmakersøm, ver-
dens sterkeste søm, og nøyer meg 
kun med materialer av bærekraftig 
opprinnelse og utsøkt kvalitet, for-
teller Ronja.

Nordisk eleganse
Det er den nordiske elegante og 

nyktre stil som inspirerer henne. 
Hun fremhever i arbeidet de vakre 
og naturlige egenskapene av vege-
tabilsk garvet skinn, og fordyper 
seg på funksjonelle og rene design.

— Jeg vil med dette fortelle en 
ærlig historie, og har som livsmål å 
ta tilbake respekten som håndverk 
fortjener, sier Ronja. 

Ronja Revilla er et nytt og 
spennende bekjentskap på 
årets martna.

Bonde, historiker og folkedraktekspert 
Jon Fredrik Skauge 

er årets martnasgjest.

Martnasgjest Jon Fredrik Skauge:

Med fortida inn i framtida

Årets martnasgjest fattet tid-
lig interesse for gamle tradisjoner. 
Allerede fra ung alder hang han i 
skjørtene på farmor for å se og lære, 
enten hun satt ved veven eller stod 
ved kjøkkenbenken. Også farfar var 
en inspirator, med sine detaljrike 
fortellinger fra livet i gamle dager.

Spisskompetanse
I dag driver han butikken Rein-

hekla fra hjemgården på Fannrem. 
Her selges først og fremst virksom-
hetens egne, håndsydde bunader. 
Butikken er også forhandler av 
moderne, funksjonelle klesplagg, 
og her finner man også et godt 
utvalg av metervare, vesker, duker, 
servietter og andre småvarer.

Med sin spisskompetanse innen 
tekstiler i historisk innpakning, er 
Jon Fredrik også en mye brukt fore-
dragsholder i fagmiljøene.

For mange er nok Jon Fredrik også 
kjent som leverandør av hjemme-
kinna smør, rømme og andre god-
saker til Michelin-restauranten  
Credo i Trondheim. 

Eget foredrag
Jon Fredrik synes det er stas å 

bli spurt om å være årets martnas-
gjest. Han har ikke vært på riktig  
alle martnasutgavene, men det er 
blitt et betydelig antall besøk siden 
han for første gang var her sammen 
med gammeltante og gammelonkel 
fra Rennebu.

På årets martna skal han holde 
et eget foredrag om kunst, hånd-
verk og mathåndverk – helt i tråd 
med årets martnastema, som vekt-
legger blant annet varige verdier, 
bærekraft, kvalitet og kortreiste 
produkter.

— Foredraget heter «Med fortida 

Han er bonde, historiker og folkedraktekspert. Men aller 
mest er Jon Fredrik Skauge en formidler.

inn i framtida», og tittelen sier i 
grunnen det meste. Som martnas-
gjest håper jeg først og fremst å 
kunne belyse noe av det jeg er opp-
tatt av. Jeg vil dra fram historia for 
å inspirere, avslutter Jon Fredrik.

Av Merete Fossum
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Turkart Hestvatnet
I fjorårets sommerutgave av rennebunytt fortalte vi om det nye turkartet «Hestvatnet», 
som strekker seg fra Granasjøen i sør til Grindal i nord og avgrenses av Grana i vest og 
av Fv700 og Orkla i øst. 

Førsteutgaven av kartet kom i 
juni i fjor og ble veldig godt mot-
tatt, forteller Tom Bugge som leder 
arbeidet med kartet. Nå gjøres det 
mer feltarbeid før den endelige 
utgaven av kartet trykkes til høsten 
/vinteren. 

Kart med kulturminner
Det er mange kulturminner i 

området, det er for eksempel 1600 
tjurrumiler, 90 kølmiler, 90 fangst-
groper og fire jernvinner (jønn-
blestre) på kartet. Ottar Ryen, som 
arbeider med kulturminnedelen av 
kartet, har fått økonomisk støtte fra 
Fondet for jord- og myrundersø-
kelser og fra fylket til å intensivere 
arbeidet med kulturminnene. Mid-
lene gjør det mulig å ansette ung-
dommer i sommerjobber. Alle kul-
turminner er markert på kartet, og 
via en QR-kode på kartet pekes det 
på en nettside med kort beskrivelse 
av hvert kulturminne. Dette kan du 
gjøre mens du er ute i marka eller 
når du sitter i sofakroken hjemme. 

Kom med innspill
Vi har prøvd å finne flest mulig 

av stiene i området, men noen 
mangler trolig ennå. Derfor ønsker 
vi tilbakemeldinger slik at den    
neste utgaven av kartet blir best 

mulig. Det kan være om stier som 
mangler, veier som er stengt eller 
åpne, stedsnavn som er feil eller 
savnes eller andre ting som kan gjø-
re neste utgave av kartet bedre. Vi 
har fått en del innspill, men ønsker 
flere. Kommentarene kan enten 
sendes på epost til bugge.tom@
gmail.com eller ved å ta kontakt på 
mobil	481	92	233,	sier	Tom	Bugge.	
Ottar Ryen er kontaktperson når 
det gjelder kulturminnene, epost 
ottar.ryen@gmail.com,	 mobil	 413	
20 052. 

hent gratis kart
De som ikke har førsteutgaven 

av kartet kan få det (gratis) hos 
Mediaprofil på Berkåk eller ved å 
ta kontakt med Tom Bugge eller 
Ottar Ryen. Det kan legges til at 
den neste utgaven av kartet trykkes 
på plastholdig papir som tåler å bli 
brukt i allslags vær.

Kartet vil bli lett tilgjengelig for 
folk flest, og det er et ønske at det 
blir til glede og nytte for alle som 
ferdes i området.

Av Tom Bugge

Bildet viser restene av ei høylue ved Lundasætra 
som er merket av på kartet.

Mikkels-
marsjen
Søndag 15. september arrangeres 
årets Mikkelsmarsj.

Årets Mikkelsmarsj går i år 
til sælehuset ved Ramssjøen.

— Dette er en turmarsj tilpasset 
barn, og det er minnegaven gitt i 
Mikkel Myrmos begravelse som er 
foranledningen til arrangementet, 
forteller Einar Holden, styreleder 
i Barnas Naturverden. Marsjen ble 
første gang arrangert i 2017, men 
ble avlyst i fjor grunnet værforhold.

Ville bruke gaven til noe spesielt
Ifølge Holden ønsket de å bru-

ke minnegaven til noe spesielt, og 
ikke at det bare skulle gå inn som 
en del av de ordinære driftskost-
nadene. Idéen om en turmarsj til-
passet barn dukket fort opp, og 
første gang ble den arrangert med 
Damtjønna som mål.

— Det var her Mikkel hadde den 
sterkeste tilknytningen, så vi følte 
at det varr riktig å starte her det før-
ste året. I år vil marsjen gå til Rams-
sjøen, sier Holden. 

Natursti, kaffe og pølser
Det vil bli opplegg med server-

ing av kaffe og pølser ved sælehuset 
på Ramssjøen hele søndagen, og 
for dem som går veien fra Stamnes-
setrene blir det også natursti på tur 
innover. 

— Det er selvfølgelig helt greit 
å komme til Ramssjøen fra andre 
kanter, og vi har ikke lagt så stram-
me tidsrammer for dagen. Hoved-
saken er å komme seg ut på tur 
sammen både store og små, og så 
håper vi selvsagt på fint vær og mye 
folk ute i det flotte området, sier 
Einar Holden. 

Av Dagfinn Vold
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Familien Gladsø består av to store, to små og to hunder. 
Ingunn er oppvokst i rennebu, utdannet lærer og jobber 
på rena skole. Stian er oppvokst på lundamo, jobber som 
anestesisykepleier i Forsvaret og ved Elverum sykehus. 
De er bosatt på rena i østerdalen. Sammen med Barna 
Oddvar (3,5 år) og Mariann (1,5 år), og elghundene Kaisa 
og Freia, utgjør de en familie som kanskje er litt over 
snittet glad i å være ute.

— Vi kommer begge fra friluftsinteresserte familier, og har selv fått 
være med på turer fra vi var små. Derfor deler vi den samme interessen for 
friluftsliv, og det er naturlig for oss å videreformidle interessen og verdien 
av friluftsliv til våre barn, sier Ingunn. 

— For oss som liker livet ute og norsk natur så godt, er det lite som 
slår følelsen av å se 3-åringen ta opp fisk han har fisket selv, ligge i teltet 
etter frokost og se ungene leke på den begrensede plassen som er der, eller 
å sitte på elgjakt sammen hele familien og få elg på posten. Med så mye 
flott norsk natur ser vi ingen grunn til å dra til syden i ferien, forteller 
Ingunn og Stian.

Tidlig krøkes
Hæverfallsetra er ofte utgangspunktet for mange av turene de tar. 

Oddvar	var	2	dager	gammel,	og	Mariann	4	dager,	da	de	kom	på	setra	for	
første gang, og det sier litt om deres forhold til fjellet og Hæverfallsetra. 

De har nå to jakthunder som trenger aktivitet og trening, og det er 
også med på å dra de ut de dagene det kanskje hadde vært best å være 
inne. Ungene bryr seg ikke så mye om været når de er ute, så lenge de er 
varme og tørre. Med våte og kalde unger blir det fort dårlig stemning. Da 
må det tørre, varme sokker og sjokolade til for å få opp humøret igjen. 
Dette kan vel tidvis gjelde de voksne også!

Pakk sekken på forhånd
Ingunn	har	vært	på	Hæverfallsetra	hver	sommer	siden	2004,	og	Stian	

siden	2014.	Der	har	de	plukket	opp	noen	tips	fra	barnefamilier	som	har	
gått tur forbi. 

— Vi har sett mange voksne pakke sekken sin på parkeringsplassen 
mens ungene løper rundt med sin sekk på ryggen i opp til en time. Da er 
ungene slitne allerede når de voksne er klare for å starte turen. Så vi prø-
ver å ha alle sekkene ferdigpakka når vi ankommer startstedet eller at en 
av oss er klar for å gå sammen med Oddvar med en gang. Unger er ofte 
ivrige på å starte turen med en gang, forteller Ingunn 

Villmarksbarna inspirerer
Dette sier Oddvar (snart 3,5 år) om å være på tur: Jeg liker å dra på tur, 

jeg synes det er gøy. Når jeg er på tur liker jeg best å fiske, hvis vi er et sted 
der det er vann da, legger han til. 

For Oddvar, og forsåvidt resten av familien, har serien med Villmarks-
barna vært en enorm inspirasjon for å dra på tur og for å få nye turtips. 
Oddvar har sikkert sett alle episodene tosifret antall ganger til barne-tv. 
På tur kan Oddvar leke scener fra serien med nesten flytende altadialekt! 

— Et tips for den som vil komme seg mer ut med barna er å delta på 
turer som Barnas Turlag i nærområdet arrangerer. Dette er ofte et “lav-
terskeltilbud” som alle kan være med på. Vi deltar på flere turer med        
Barnas Turlag her på Rena gjennom året; det kan være isfisketur, refleks-
løype med kveldsmat på bål og padleturer med og uten overnatting, for-
teller Ingunn.

Start med nærturer
Familien har erfart at det er ikke lengden på turene som er viktige. 

Oddvar synes det er like morsomt å overnatte i telt på plena som på fjel-
let. I fjorvår hadde Oddvar og pappa Stian iallfall 10 netter i telt på plena 
hjemme på Rena. Også i vinter har det blitt en del overnattinger på plena 
i lavvo, i ned til 15 minus. Fordelen med å starte med nærtur på plena er 
at da er det ikke så langt å gå om man midt på natta vil hjem til senga si. 

— Vi har også brukt fjellvettregelen “det er ingen skam å snu” en del. 
En dag kom vi ikke på fjelltoppen vi hadde som turmål fordi det var for 
kaldt. En annen dag kom vi oss ikke opp fordi motivasjonen ikke var der 
hos Oddvar. Men, det var trivelig å sitte i lia nedenfor fjelltoppen og spise 
nista si også. Vi voksne må la mestringsfølelsen til barna gå foran egne 
mål og behov.

Et godt tips er å starte med mindre turer, og ha en plan B. De fineste 
turene kan være lunsjtur til nærmeste bekk for å kaste stein og se etter blå-
bær, eller kveldsmat ved et bål og ei ørretelv, forteller Ingunn.

Turglad 
småbarns-

familie
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Fordel med lett utstyr
Når det gjelder utstyr har familien tenkt mye på vekt når de har hand-

let. De har telt og liggeunderlag som veier lite. Siden Mariann ennå er for 
lita til å gå så mye selv blir det bæring av både henne og utstyr, så derfor er 
lett utstyr viktig. På vinterturene sover ungene i doble soveposer; en bar-
nesovepose med en vanlig sommersovepose utenpå. På vinteren bruker 
de Fjellpulken og en Nordic cab sykkelvogn som de kan sette ski på. Da 
får begge barna sitte i vogna mens all bagasje lastes i pulken.  Det er ingen 
hemmelighet at telttur med så små unger, sommer som vinter, fort blir ei 
real treningsøkt for mor og far. 

På dagsturer er fjellduken alltid med, den har de skiftet bleier og 
ammet inni på vinterstid, og ungene har brukt den som “lekematte” på 
tur. Duken kan gi varme og ly om været endrer seg.

Gjør det enkelt med mat
— Vi velger å gjøre det enkelt med tanke på mat på overnattingsturene. 

Da hører det med at frokosten er havregrynsgrøt. Ellers er middagene ofte 
pølse og potetmos eller om vi vet vi kan få nok fisk til et måltid så blir det 
potetmos og stekt fisk, forteller Ingunn. 

På dagsturer tar de ofte med vaffeljern og vaffelrøre, eller lager oste-
smørbrød. Om høsten og vinteren er det en suksess med varm solbærsaft 
eller kakao, og Kvikklunsjen er alltid lett tilgjengelig. En stor motivasjon 
for Oddvar er også å få bære egen sekk med kosebamsen og eget turgodt 
som han bestemmer selv når han kan spise. 

Sjekk alltid værmeldingen
Videre er et godt tips å sjekke værmeldingen der en skal på tur, og 

ikke der en bor! Men, overnattinger i vinterfjellet i mye vind kan gi både 
foreldre og barn mestring i å håndtere omstendighetene, og mengder av 
teltkos når teltet er oppe og soveposene rullet ut. 

Tekst: Ingunn Gladsø og Dagfinn Vold
Foto: Ingunn og Stian Gladsø.

Familien Gladsø på tur: Ingunn med Mariann på fanget, Stian og Oddvar.

Oddvar og Mariann får seg mat i teltet.
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Trimrommet i rennebuhallen - et unikt tilbud
 

Det er nok ikke mange kommuner som har tilbud om gratis trimrom til alle innbyggerne, 
men det har vi faktisk i rennebu!

En forutsetning for at vi kan 
tilby dette tilbudet er at det ikke 
skal medføre ekstra kostnad. Trim-
rommet er derfor åpent når det er 
annen aktivitet i hallen. Det betyr 
at det er åpent på ukedagene, både 
på dagtid og kveldstid, pluss en del 
helger de aller fleste månedene i 
året. I de månedene der det er min-

dre aktivitet i hallen reduseres også 
åpningstidene.

Oversikt over de faste aktivi-
tetene i hallen finner du på nett-
siden til Rennebu kommune, søk 
på trimrom. Denne planen styrer 
åpningstidene fra september til 
mai, med noen unntak rundt jul 
og nyttår. I de andre månedene 

legger vi ut åpningstidene uke for 
uke på facebooksiden til kommu-
nen. Vi gjør også oppmerksom på 
at dersom det er avbestillinger på 
de faste aktivitetene kan trimrom-
met bli stengt.

I sommer blir trimrommet helt 
stengt fra 1. juli til 20. august.

 Servicetorget

Innføring av vegadresser
Det er et nasjonalt mål at alle adresser i landet som er basert på gårds- og bruks-
nummeret, såkalt matrikkeladresse, skal byttes ut til vegadresser. I motsetning til 
matrikkeladressen, inneholder ikke vegadressen gårds- og bruksnummeret, men består 
i stedet av et vegnavn og et husnummer.

Vegadresser er en stor for-
bedring for å kunne finne fram. 
Særlig er dette viktig for haste-
oppdrag for nødetater, men også 
for postsendinger og besøkende. 
Stadig flere nettbutikker og offent-
lige etater, krever i dag vegadresse, 
for at det skal være mulig å bestille 
varer og tjenester på nett.

Mange har denne våren etter-
spurt status på adresseringsarbeidet 
i Rennebu kommune. For å kunne 
forklare hvorfor det tar tid før alle 
får sin vegadresse, må vi informere 
om hva som er gangen i adresse-
ringsarbeidet.

Arbeidet med å bytte ut gamle 
adresser, starter med å definere 
hvilke veger som skal navngis og 
som blir en adresseveg. I dette 
arbeidet, blir det også definert hva 
som blir sideveger. Dette arbeidet 
gjøres med grunnlag i Kartverket 
sin adresseveileder.

Den enkelte adresseveg blir så 
lagt fram for det lokale stedsnavne-
utvalget, som foreslår navn på den 
enkelte vegen Det kan ikke være 
flere veger med samme navn i sam-
me kommune. Ved navnelikhet, 
kan det bli behov for omdøping og 
omadressering av veger som tidli-
gere har fått vegnavn. 

Navneforslagene fra stedsnav-
neutvalget sendes til stedsnavnetje-
nesten hos Språkrådet, som kom-
mer med anbefalinger og uttalelser 
om forslagene. Språkrådet har inn-
til to måneder på seg, til å komme 
med sin uttalelse. Navneforsla-
gene gjøres i tillegg tilgjengelig for 
publikum, som også kan komme 
med sine innspill.

Dersom det ikke er merknader 
eller innspill til de enkelte navne-
forslagene, blir de lagt fram for 
kommunestyret, som gjør navne-
vedtak. Endelig godkjenning er det 
Kartverket som gjør til slutt. Nav-
neforslag som det kommer merk-
nader og innspill på, blir behand-
let på nytt i stedsnavneutvalget.

Når Kartverket har godkjent 
vegnavnet, er tiden kommet for å 
starte registrering i kart og steds-
navneregisteret. Stedsnavneregiste-
ret er det første som må være opp-
datert, før vi får lov til å legge veg-
navnene inn i vegkartene. Num-
merering blir derfor ikke gjort, før 
vegnavnet er godkjent lagt til det 
sentrale stedsnavneregisteret. 

Når et hus til slutt blir tildelt 
nummer, varsles den enkelte eier 
om dette. Eier har så tre uker på 
seg, til å sjekke om huset er knyt-
tet til riktig veg, og om det kan ha 
blitt feil i nummereringen. Ren-
nebu kommune bruker oddetall 
på venstre side av veien, og partall 
på høyre side. I tillegg er det ofte 
avstanden fra der adressevegen 
starter, til avkjørselen til det enkel-
te huset dividert med 10, som blir 

nummerert til det aktuelle bygget. 
Fordelen med dette, er at det blir 
ledige nummer underveis. Det vil 
da være plass til nye bygg uten å 
måtte omnummerere de som alle-
rede er adressert langs vegen.

Rennebu kommune prioriterer 
å adressere boliger og næringsbygg 
først, men en del fritidsboliger har 
allerede fått vegadresse. 

I første runde ble det gitt navn 
til rundt hundre adresseveger, 
og omfatter både områder med 
bolig-er, næringsbygg og fritidsbo-
liger. Boligene og næringsbyggene 
langs disse vegene er nesten ferdig    
nummererte.  Etter sommeren  
starter arbeidet med å nummerere 
og varsle eiere av fritidsboliger.

Samtidig	er	det	nå	omtrent	40	
nye adresseveger som Språkrådet 
har til vurdering. Publikum har 
også hatt mulighet for å komme 
med innspill på disse.

Vi håper at i løpet av vinteren 
2019/2020, vil de aller fleste ha fått 
tildelt vegadresse.

Ingebrigt Drivstuen 
- ingeniør oppmåling

«Fest-
preludium» 
på Haugen 
1. pinsedag
Starten på jubileumsuka til 
«rennebu kirke 350 år», og 
historielagets tradisjonelle 
bygdetundag var sammen-
slått til et Festpreludium. 

Arrangementet foregikk i vakre 
omgivelser på Bygdamuseet Haug-
en i strålende junisol, og samla 
mye folk på tunet.

Leder i Rennebu Husflidslag,  Bodil 
Enget Rogstad, overrakte Rennebu 
bygdemuseum en Sprang-ramme, en 
ramme for å lage pynt på tekstiler. 
Ramma med beskrivelser skal gi museet 
enda et tilskudd til samlingen av gamle 
husflidsredskaper. Gaven ble mottatt 
av museumsstyrets leder Bjørn Tore 
Dullum.

Jorunn Lovise Husan og Sankt 
Michaelis  hadde konsert på tunet. De 
framførte salmetoner fra Rennebu og 
mange andre musikalske perler, med 
overraskende og flotte arrangement og 
instrumenter. De sier selv at det er den 
beste konserten de har gjort siden de 
startet opp i fjor. De begeistret 
publikum.  

Da konserten var ferdig, var 
folk  ivrige på å få oppleve utstil-
linga «Fra vogge til grav» inne på 
museet. Det ble mye å snakke om, 
og mange minner ble vekket.

Av Bjørn Rogstad
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Bærekraftig hyttesatsing
prosjektet Grønn fjell-
hageby som nå går over 
til hovedprosjektet Bære-
kraftig fritid har som mål å 
utvikle et nytt konsept for 
fritidshytter, der hoved-
fokus er bærekraft både 
når det gjelder bygg, bruk 
og omgivelser. prosjektet 
ledes av nasjonalparken 
næringshage ved prosjekt-
leder Asgeir Meland i tett 
samarbeid med plan-
kontoret for Oppdal og 
rennebu og Trøndelag 
Fylkeskommune/Interreg-
prosjektet SMIcE.

Vår region er en attraktiv ”fri-
tidsregion”, med vekst i antall fri-
tidsboliger og besøkende. Vi har 
et slagkraftig miljø innen verdi-
skaping med utgangspunkt i det 
vi kan kalle fritidsøkonomien, og 
området utgjør en betydelig del 
av den totale verdiskapingen.  Fri-
tidsøkonomien omhandler også 
arealbruk og tilrettelegging, og 
som på alle andre områder gjør 
”Det grønne skiftet” seg sterkt gjel-
dende. Alle ressurser må framover 
utnyttes med bærekraft som for-
utsetning. Det var dette som var 
utgangspunktet for forprosjektet 
Grønn Fjellhageby, som ble gjenn-
omført i samarbeid med Trøndelag 
fylkeskommune og Fjellsatsinga. 

 
Viktig å se helheten

Fritidsnæringa omfatter alle de 
aktører knyttet til hvordan folk 
bruker fritid, og hva de forbruker 
i fritiden. Reisen, fritidsboligen, 
friluftslivet og andre opplevelser 
knyttet til områder utenfor bykjer-
nene er en viktig del av fritids-
næringa i distriktet.

— Gjennom en slik helhetlig 
vinkling vil vi kunne sikre en lang-
siktig og bærekraftig verdiskaping 
for lokalsamfunn rundt om i Trøn-
delag. For å bidra til å møte mor-
gendagens krav vil vi starte et kom-
petanseløft for fritidsnæring, der vi 
skal utvikle og spisse vår kompe-
tanse, som et nasjonalt kompetan-
semiljø på bærekraftig fritid, fortel-
ler prosjektleder Asgeir Meland.

Bærekraft
Bærekraftig utvikling ble defi-

nert i rapporten ‘Vår felles framtid’ 
av FNs verdenskommisjon for mil-
jø og utvikling i 1987 som “utvik-
ling som imøtekommer dagens 
behov uten å ødelegge mulighete-
ne for at kommende generasjoner 

skal få dekket sine behov.“ 
Bærekraft er et helhetlig begrep 

som samler miljømessige, sosiale 
og økonomiske aspekter. 

Samarbeidsprosjekt 
Prosjektet vil gjennomføres 

i samarbeid med hytteutviklere, 
kommunale planleggere, lokal-
matprodusenter, reiselivsnæring 
og kompetansemiljø. Videre vil det 
involvere potensielle hyttekunder 
og brukere av fritidsopplevelser.

hvordan oppnå bærekraft 
For å oppnå bærekraftig og 

klimavennlig hytteutvikling viser 
Nasjonalparken Næringshage sitt 
innovasjonsprosjekt Grønn fjell-
landsby at alle parter og alle ledd 
i hytteutviklingen må ha et enga-
sjement, en vilje og de må spille på 
lag: 
-  Arenaer for dialog og kommuni-
 kasjon og kunnskapsdeling. 
-  Enighet om, forankring av og 
 eierskap til visjon og målsetting. 
-  Lage rammer/planer og føringer 

 for å oppnå ønsket utvikling. 
-  Lage gode verktøy for å måle 
 bærekraft i utviklingen, vise 
 måloppnåelse. 
-  Utvikle nye modeller for verdi- 
 skapning, økonomisk samarbeid 
 og fordeling, med mål og 
 kriterier om bærekraft. 
-  Gjennomføre pilotprosjekt for å 
 vise eksempler og muligheter. 
-  Vise vilje og tålmodighet for å 
 dreie dagens situasjon mot en 
 mer bærekraftig retning. 

Landskapet og hyttescenarioer
Landskapet består av ulike 

soner med forskjellig karakter og 
forskjellig grad av sårbarhet. Pro-
sjektet Grønn Fjellhageby har sett 
på hvordan ulike hyttekonsepter 
tilpasser seg landskapet det ligger 
i, og hvordan kriterier kan variere 
avhengig av plassering. 

De ulike sonene i landskapet 
har ulik grad av sårbarhet og der-
med ulik toleranse for utbygging. 

Prosjektet har jobbet med 3 
ulike hyttescenarioer som er basert 

på tre ulike landskapssoner: urbane 
hytter, seterhytter og naturhytter. 

Over tregrensen anbefales det 
ingen hytteutbygging, men at man 
dyrker et ”urørt” men tilgjengelig 
fjellandskap som alle kan benytte. 

Sonene overlapper hverandre 
og det vil i hvert enkelt individu-
elle tilfelle være behov for å finne 
hvilket hyttekonsept som er best 
egnet og hva som er den ideelle 
plasseringen. 

På prinsipielt nivå, foreslås en 
hovedvekt av urbanehytter, deret-
ter seterhytter og en liten andel av 
naturhytter. 

Veien videre
— Målet med prosjektet videre 

er å finne piloter og sette idéene ut 
i livet; som en testarena. Er dette 
så bra som en trur, og kan det vide-
reføres og overføres til andre områ-
der, sier Asgeir Meland.

Av Dagfinn Vold

Urbanhytter plasseres i sentrum og i 
eksisterende tettsteder. De er koblet til 
eksisterende infrastruktur med hoved-
veier og jernbane i dalbunnen. 

Levende sentrum 
• hytter med middels til høyt standard 
• innlagt strøm, vann og avløp 
• kjøreadkomst helt fram eller nær ved 
• brukes ofte, i helger og ferier og i 
 lengre perioder 
• utleie/ mål 365-dagers hytte

Seterhytter plasseres i tilknytting til 
jordbruks-/ og seterlandskapene. Disse 
ligger i dalsidene. Store deler av areal-
ene er dekket av skog og videre arbeid 
kan utforske hvordan hytteutvikling 
kan bidra til rikere kulturlandskap på 
bekostning av skog og andre arealer 
med lavere mangfold og rikdom. 

Levende kulturlandskap 
• hytter med begrenset teknisk standard 
• innlagt strøm, fellesarealer med 
 innlagt vann og avløp 
• kjøreadkomst til felles parkering, 
 bilfritt hytteområde 
• fleksibel, sporadisk bruk av hver 
 bruker 
• deles av flere brukere (time-share)/ 
 utleie i tillegg

Naturhyttene plasseres i tilknytting til 
skogsområdene og områdene opp i mot 
tregrensen. Videre studier kan utforske 
hvordan hytteutvikling kan eksistere i 
samspill og balanse med skogsområder 
med stort mangfold og høy opplevelses-
verdi. 

Naturopplevelser 
• hytter med enkelt standard 
• ikke innlagt strøm, vann eller avløp 
• ikke kjøreadkomst, bare sti 
• kort opphold av hver bruker 
• deles av mange brukere (tilsv. DNT 
 hytter) 

Illustrasjon: Arkitektkontoret Pir II

Urbanhytta Seterhytta naturhytta
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TrønderEnergi Arena
Arbeidet på aktivitetsparken på Berkåk er kommet i gang, og parken får navnet 
TrønderEnergi Arena.

Aktivitetsparken på Berkåk:
Aktivitetsparken er et nærmiljøanlegg sentralt beliggende mellom barne- og ungdomsskolen, 
kunstgressbanen, kultursalen og boligområdene. Parken skal brukes av alle brukergruppene i området, 
enten som sosialt møtested, for fysisk aktivitet eller til rekreasjon. Aktivitetsparken skal inneholde 
ulike aktivitets- og lekeområder som kan benyttes hele året.

TrønderEnergi har støttet par-
ken med kr 500.000,- og de vil være 
med å utvikle denne sammen med 
oss rennbygger. 

Vi har startet opp med grave-
arbeider på grusbanen. Etter at det 
i flere år har pågått planlegging og 
deretter har vært søkt om midler til 
gjennomføring både her og der, har 
vi nå kommet så langt at parken 
kan bli en realitet. Vi har fått inn 
2/3 av de stipulerte kostnadene i 
tilskudd og støtte. 

Vi har nå startet med å bygge 
ballbanen med tilhørende 3-er 
baner. Denne er det tidsfrist på å 
få ferdig, ellers mister vi tilskuddet. 
Ballbanen skal ha toppdekke av 
asfalt og 3-er banene skal fortrinns-
vis ha kunstgras. I tilknytning til 
disse legges det opp en masserygg 
som skal brukes til aking og som 
samtidig fungerer som en skjerm 
mot ballbanene. Det skal også 
anlegges noen sitteplasser i denne 
slik at den kan brukes som et amfi. 
Det blir ikke gjennomført flere 
arbeider med parken før Rennebu-
martnan er overstått. 

Neste trinn vil være å få drenert 
hele banen slik at vannet kan ledes 
bort og vi skal få ført fram rør og 

ledninger til de ulike tiltakene og 
aktivitetene før en starter med å 
bygge gangveier, anlegge plener 
og plante vekster og trær. Vi regner 
med at de fleste av disse arbeidene 
må vi vente med til neste vår. 

Arbeidsgruppa har ikke klart å 
finansiere alle tiltakene. Dette betyr 
at vi også må ha frivillige som tar et 
tak for å kunne få ferdigstilt dette 
flotte anlegget som alle skal kun-

ne ha glede av, både til aktiviteter 
og til avslapning i sentrum. Vi tar  
gjerne imot henvendelser om du 
kan hjelpe til!

Vi vil orientere mer om arbeid-
ene etterhvert som disse skrider 
fram! 

For arbeidsgruppa: Lill Bøe
Foto: Janne Nordbø

Arbeidet i aktivitetsparken er kommet godt i gang.

Fisketur i 
rennebu
rennebu har rundt 500 
fiskevann å by på, og flere 
av disse ligger med liten 
avstand i mellom. 
Orkla er én av landets 
beste lakseelver.

Hele Rennebu er delt opp i 
flere grunneierlag, men for å gjøre 
det enkelt for de som vil fiske i fjel-
let er det laget et felles kort for hele 
Rennebu. 

”Rennebu-kortet”
Familiekort Rennebu Felles-

område er sesongkort som gjelder 
fra 1. januar til 31. desember. Det 
gjelder ektefeller, samboer/enslige 
med x antall ungdom fra 16 - 22 
år som er bosatt i foreldrehjemmet 
i Folkeregisteret. Barn under 16 år 
fisker gratis. Alle navn i familien 
må føres på kortet ved kjøp, og ved 
kontroll må det dokumenteres at 
ungdommen er under 22 år.

Kortet gjelder for stang-, hånd-
snøre- og oterfiske. For å hindre 
spredning av fiskesykdommer og 
parasitter, må fiskeutstyr, båter, 
klær m.m. tømmes for vann og 
tørkes eller desinfiseres før bruk 
i annet vassdrag. Fiskeslo må tas 
med til renovasjon eller graves ned.

Rennebu-kortet for du kjøpt på 
Bygdasenteret, Nerskogen Land-
handel, Rennebu Nedre Handel, 
Hæverfallsetra/Sundset gård og på 
nettstedet inatur.no

Garnfiske i Granasjøen
Det er mulig å sette garn i Gra-

nasjøen, og fiskekort kjøpes på 
nettstedet inatur.no
Døgnkortet	 gjelder	 i	 24	 timer,	

og det er da anledning til å sette 
1 garn. Sesongkortet følger kalen-
deråret, og på sesongkortet kan det 
settes inntil 5 garn per døgn.

Alle garnblåser skal merkes 
med navn, og i fra 15. september - 
15. oktober er det gytefredning.

Mer info om fiskekort og fiske-
kort for enkeltvis grunneierlag fin-
ner du på Utmarksradet.no

Laksefiske i Orkla
Orkla er én av landets beste 

lakseelver, og ønsker du å fiske 
etter laks kan du enten gå inn på 
Utmarksradet.no eller kontakte 
Bygdasenteret på Berkåk.

Av Dagfinn Vold
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Til topps over 1.000 meter i rennebu
Visste du at det er over 30 fjelltopper i rennebu som er over 1.000 meter?
liv Kristoffersen, ivrig fjellvandrer i rennebu, har kartlagt 32 topper som er over 
1000 meter. Kanskje kan målet være å besøke flest mulig Tusenmeterstopper, og 
samtidig kombinere med årets topptrim i regi av rennebu Il.
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Fjelltopper 
over 1.000 moh i Rennebu

1. Svarthætta 1.548 moh
2. Trollhøtta 1.371 moh
3. Grythatten 1.367 moh
4. Sandfjellet 1.258 moh
5. Digerhøa 1.254 moh
6. Ramshøkallen 1.251 moh
7. Rundhaugen 1.250 moh
8. Tolvseksti´n 1.249 moh
9. Gråfjellet 1.243 moh
10. Litjsvarthætta 1.241 moh
11. Rundhaugen 1.235 moh

12. Ilfjellet 1.218 moh
13. Brattskarven 1.196 moh
14. Storhøa 1.194 moh
15. Leverkinna 1.188 moh
16. Ramshøpiken 1.174 moh
17.  Nordbygdhåmmåren 1.125 moh
18. Nørstfjellet 1.119 moh
19. Kletten 1.099 moh
20. Hikefjella 1.090 moh
21. Takstenfjellet 1.075 moh
22. Dugurdsknappen 1.063 moh

23. Skrikhøa 1.061 moh
24. Grønlifjellet 1.060 moh
25. Fremre Bekkhøa 1.059 moh
26. Tovdalsberga 1.049 moh
27. Vardhøa 1.048 moh
28. Ætre Bekkhøa 1.036 moh
29. Ryphøa 1.022 moh
30. Henberget  1.013 moh
31. Kongsvarden 1.012 moh
32. Storhøa 1.004 moh

Erling Kjerstad og Gunnar Bruheim 
på Gråfjellet.

Rennebu kommune er en trivelig innlandskommune som ligger i sør i  Trøndelag, 8 mil sør for Trondheim. Kommunesenteret Berkåk ligger ved elva 
Orkla, E6 og Dovrebanen. Vi har gode oppvekstvilkår med utviklingsorienterte barnehager og skoler, flotte boområder, god eldreomsorg og mange 
muligheter for etablering av arbeidsplasser. Vi deler gjerne våre naturherligheter med deg - både sommer og vinter!  Har du tro på framtida og lyst 
til å skape noe sammen med oss, ønsker vi deg velkommen til Rennebu!

Enhetsleder - helse og omsorg
Spennende stilling med ansvar for å lede og videreutvikle helse- og omsorgstjenestene  
i kommunen.

Avdelingsleder teknisk
Utfordrende stilling med ansvar for drift og utvikling av bygg og kommunens tekniske 
infrastruktur.

Ta gjerne kontakt konfidensielt med vår rådgiver Ketil Selven,  
tlf. 907 56 180 – ketil@selvenconsult.no
 
Se fullstendig annonse og søk på www.rennebu.kommune.no innen 4. august 2019

I begge stillingene vil du bli en del av en gruppe engasjerte og dyktige medarbeidere, oppleve et 
godt arbeidsmiljø og ei bygd du vil trives i!

Hæverfallsetra 
med yrende 
dyreliv!

Setra drives som turistseter og 
tilbyr overnatting og servering. I 
setersesongen (juli mnd.) leier de 
også ut rom med frokost, mens de 
utenfor sesong leier ut rom eller 
hele Storstuggu med sjølhushold.

Sæterkost
I juli blir det servering på sætra 

på spesielle dager.
Torsdagene 11. juli, 18. juli og 

25. juli blir det salg av rømme-
grøt med spekespyd og kaffe med 
noe	attåt,	mens	søndagene	14.	juli	
og 28. juli blir det kaffe, vaffel og 
rømmegrøt å få kjøpt.

Utenom disse dagene og uten-
om sesong kan servering skjer etter 
avtale. Vi tilbyr kaffe og vafler med 
rømme og syltetøy, eller rømme-
grøt med spekemat, for rømmegrøt 
trenger vi én ukes varsel. 

Barnas dag
Dyrene på setra går fritt og kan 

oppleves sammen med Ingunn 
eller på egen hånd. Men, søndag 
21. juli arrangerer de Barnas dag, 
og da blir det muligheter for å hop-
pe i høyet, natursti, sekkehopp, 
kaste ball i spann og andre aktivi-
teter. Det blir også mulighet for å 
hilse på dyra som bor på setra. I 
tillegg blir det salg av rømmegrøt, 
kaffe og vafler.

Slik finner du frem
Du kommer til Hæverfallsetra 

ved å kjøre av E6 ved Kløftbrua 
og mot Sundset. Der tar du av 
veien mot Gisnadalen, og kommer 
raskt til bomvei som er merket. 
Hæverfallsetra er også et utmerket 
utgangspunkt for Barnas Natur-
verden.

Mer info finner du på 
Sundsetgard.no
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Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no

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

for hele huset

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

Be om å få vår kjøkkenkatalog

Totalleverandør innen

elektroinstallasjon

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

•	Installasjon	i	bolig,	hytte,	
	 landbruk	og	næringsbygg
•	Elkontroll	bolig
•	Tele	og	datanett
•	Alarm	og	brannvarsling

Utleie av utstyr:
• minigravere
• stillas med henger
• byggtørker
• avfuktere
• strømagregat 
• div annet verktøy og utstyr

Vi tar på oss oppdrag som: 
– graving

– kosting av parkeringsplasser/gårdsplasser
– fjøsvask med høytrykkspyler

Utfører også andre oppdrag, 
så ikke nøl med å ta kontakt

Tlf 92 86 43 59
sgm.johansen@gmail.com alle fraksjoner i knust fjell og naturgrus

Leverandør av grus

Berkåk, 7391 Rennebu
geir_aspeggen@hotmail.com
www.grusirennebu.no

Hyttetomter til salgs

tlf 926 46 626 - www.aspeggentransport.no

DRØMMER
DU OM HUS?

Vi leverer kvalitet fra 
OVERHALLA HUS

Ståle Rønning 951 61 944 Bjørn Inge Haugset 480 49 872

Kontakt oss!

tlf 480 49 872
bih@skogbygg-as.no

Ta kontakt på tlf 416 56 996 

Alt innen bygging,
vedlikehold og

vaktmestertjenester
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Hjertesone 
på rennebu 
skole

Til høsten starter SFO på 
det tredje året sitt i rød-
bygget, og fremdeles er 
det mye bilkjøring i skole-
gården. Det er foreldre 
som «bare» skal levere/
hente sitt barn på kultur-
skolen eller SFO.

 
Rektorene Gerd og Sverre på 

hhv skolen og kulturskolen har på 
foreldremøter oppfordret foreldre 
til å parkere på en av parkerings-
plassene som finnes rundt skolen, 
men ikke alle er like flinke til å 
etterkomme det. De gjør det dess-
verre utrygt å være ute i skolegård-
en og leke, dette gjelder spesielt på 
ettermiddagene.

 
Vi voksne opplever at foreldre 

kjører rundt oss, som om vi står «i 
veien» for dem når de vil komme 
så nærme døra som mulig, og det 
mens barna leker rundt oss.

 
Nå har vi vært i kontakt med 

Barbro Formo i Trygg Trafikk for å 
få hjelp til å opprette ei Hjertesone 
i begge skolegårdene. Dvs. at det 
skal bli bilfritt mellom kl 06.30-
16.30. Intensjonen er å få Hjerte-
sona på plass til skolestart i høst.

 
Da kan de av våre elever som 

går til og fra SFO/skole selv, være 
trygge, uten risiko for å bli påkjørt 
- og vi på SFO kan holde på ute 
i skolegården, uten å må passe oss 
for unødvendig bilkjøring.

 
Skolegårdene har jo aldri vært 

parkeringsplasser, og det skal de 
heller ikke bli!

 
Vi på SFO ser frem til et godt 

samarbeid med foreldrene - det 
gjelder tross alt barna våre!

 
Mvh Hanna Marie Witsø

Leder Rennebu SFO

Hvordan blir Berkåk 
sentrum?
Utsettelse av reguleringsplanen for ny E6 gir rom for å se nærmere på ønsket utvikling 
av Berkåk sentrum.

Sluttbehandlingen av regule-
ringsplanen for ny E6 er utsatt til 
29. august. Da vil kommunesty-
ret ta den opp til sluttbehandling. 
Utsettelsen skyldes i hovedsak 
at Statens Vegvesen har bedt om 
utsatt frist til å gi sin uttalelse. 
Rådmannen fikk da for kort tid til 
å vurdere uttalelsene samt å skrive 
sin innstilling til politikerne nå i 
juni, og saken ble derfor utsatt til 
over sommeren.

 
Ny sentrumsplan

Plankontoret er leid inn av 
Rennebu kommune for å følge 
opp og saksbehandle den nye 
E6-planen. Plankontoret har også 
ansvaret for å utarbeide forslag til 
ny sentrumsplan for Berkåk. Disse 
to planene griper inn i hverandre, 
både gjennom traséspørsmålet for 
fylkesveg 700 og med tanke på den 
helhetlige arealbruken på Berkåk.

Mulighetsstudie
Den ekstra tiden som utset-

telsen av sluttbehandlingen av 
reguleringsplanen for ny E6 gir, 
vil formannskapet bruke til å få 
utarbeidet en mulighetsstudie som 
synliggjør hvordan vi kan utvikle 
Berkåk som et attraktivt tettsted i 
framtida, inkludert muligheter og 
begrensninger som de to traseene 
for fylkesveg 700 gir for sentrum. 
Dette vil bli synliggjort gjennom 
illustrasjoner, kart og modeller 
som skal utarbeides av Martha 
Kvalheim (nyutdannet landskaps-
arkitekt) og Christina Jeanette 
Vaagland (sisteårs arkitektstudent), 
som skal ha sommerjobb på Plan-
kontoret.

 
utstilling i Frivilligsentralen 

Arbeidet vil bli ferdigstilt i    
første halvdel av juli og blir etter 
det utstilt i Frivilligsentralens loka-

ler på Torget utover sommeren. 
Sammen med modellene vil det 
finnes skrivesaker og papir som vi 
håper vil bli brukt til å gi innspill 
eller kommentarer til forslagene. 
Innspillene kan også sendes digi-
talt til plankontoret. Disse innspil-
lene vil betraktes som ideer - og vil 
ikke følges opp i den formelle saks-
behandlingen av planene.

Mulighetsstudien skal både 
være et forarbeid til sentrums-   
planen og samtidig bidra til et 
bedre kunnskapsgrunnlag for trasé-
valget for fylkesveg 700, som skal 
skje sammen med sluttbehandling 
av reguleringsplan for E6 i august.

Tekst: Lill Hemmingsen Bøe
Foto: Dagfinn Vold

Arealplanleggerne Leif Conradi og Andreas Gustafsson ved Plankontoret, Christina Jeanette Vaagland 
(sisteårs arkitektstudent) og Martha Kvalheim (nyutdannet landskapsarkitekt) 
skal utarbeide en mulighetsstudie i forbindelse med sentrumsplan for Berkåk.

Følg med på det som skjer!
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på heste-
ryggen
langklopp Fjellgård, som 
ligger inntil pilegrimsleden 
i Gisnåsen, arrangerer ride-
leir hver sommer fra midten 
av juni til midten av august. 

I tillegg til rideleirer har de 
drop-in ridetimer for barn og unge 
i alle aldre og med alle ferdig-
heter. Her er det hest fra morgen 
til kveld, og er du med på rideleir 
får du tildelt din egen hest som du 
steller og koser med gjennom hele 
oppholdet. 

— Det er ingen øvre eller nedre 
aldersgrense for å delta på rideleir, 
men mange av de som deltar er i 
alderen 8-16 år, forteller innehaver 
og administrator Siw Øie. Videre 
forteller hun at det er rideleir som 
er hovedaktiviteten, og at ungene 
kommer hit på ukesopphold fra 
søndag til fredag. 

— Det er rundt 25 unger i uka 
på våre rideleirer. Dagene er lagt 
opp slik at de har ei rideøkt på 
ridebane, og deretter en ridetur i 
naturskjønne omgivelser i nærom-
rådet, forteller Siw. 

Den mest populære aktiviteten 
på Langklopp er bading med hest. 
Gården har ca. 30 hester i sommer-
perioden. Det er også muligheter 
for å ta rideturer om høsten. 

Langklopp, som er en av lan-
dets største rideleirer i antall del-
takere, har dyktige ridelærere som 
sikrer god opplæring og instruk-
sjon. Det er derfor ingen krav til 
spesielle ferdigheter på forhånd for 
de som skal delta på leir. 

For at alle skal få størst mulig 
utbytte av ridingen, deler de opp i 
mindre grupper når det er under-
visning på bane. 

— Alle som deltar på rideleir 
på Langklopp, bor i et trivelig 
håndlaftet tømmerhus med alle 
bekvemmeligheter med faste mål-
tider og god hjemmelaget mat, 
avslutter Siw, som ønsker ungene 
velkommen til årets rideleir.

Tekst:  Lillian Toset
Foto: Dagfinn Vold

Steinerskole på 
pilegrimstur 
I begynnelsen av juni møtte vi 7. klasse fra Steinerskolen i Bærum her i rennebu. 
Klassen, som består av ca. 20 elever, en lærer og noen foresatte kom med toget til 
Berkåk stasjon en mandag ettermiddag og skulle gå pilegrimsleden til nidaros. 

Første stopp var på Eggan, hvor 
de fikk høre litt gårdshistorie av 
Odd Uvsløkk. Deretter gikk turen 
videre til Meslo Herberge hvor de 
skulle overnatte. Der fikk de være 
med Ingrid Meslo på både fjøs-
stell og kos med dyr. Dagen etter 
gikk turen videre til Voll og en tur 
innom skolen for å synge sammen 
med elevene der.   

Helga Brekke, som var med 
som ansvarlig lærer på turen, for-
teller at dette er det fjerde kul-
let hun har ved Steinerskolen i 
Bærum. Hun følger samme klasse 
i seks år, og har lenge hatt en tradi-
sjon med en avslutningstur for alle 
sine klasser. Videre forteller hun 
at det er mye fokus på friluftsliv, 
sang og folkedans i steinerskolens 
undervisning, og at denne gjengen 
her har danset og sunget siden de 
gikk i 1. klasse. 

hvis vi går i den retningen…
En del av Steinerskolens opp-

legg er også å dra på turer ut i sko-
gen. Det var nettopp på en av disse 
turene i skogen at ideen om å dra 
på pilegrimstur dukket opp. 

— Hvis vi går i den retningen, 
kommer vi til Trondheim, og der-
som vi går i den retningen, kom-
mer vi til Bergen, sa Helga da de 
kom til et stikryss. Da sa en av jen-
tene i klassen at 

— Da går vi til Trondheim.

Våren og sommerferien kom, 
og det kunne virke som om denne 
turen gikk litt i glemmeboken for 
både lærer og elever. 

Glemte ikke turen
Da høsten kom og elevene 

skulle begynne i 7. klasse, som også 
var det siste året Helga skulle følge 
denne klassen, hadde ikke denne 
jenta glemt turen. — Er det nå vi 
skal til Trondheim. Dette ble start-
en på pilegrimsturen til Nidaros. 

De startet turen fra skolen og 
gikk deretter til Gran via Bønsnes. 
Der var de innom Bønsnes kirke, 
en liten langkirke fra 1100-tal-
let som har lange tradisjoner som 
gavekirke. På folkemunne heter det 

seg at det var Olav den hellige som 
bygde kirken. 

Siste etappe til Trondheim
Elevene har i løpet av en 15 

dagers	periode	gått	til	sammen	24	
mil fordelt på tre etapper, hvor den 
siste etappen skal gå fra Berkåk til 
Trondheim. Planen er å bruke fem 
dager på denne turen og de håper 
å være fremme i Trondheim lørdag 
formiddag hvor elevene skal synge 
i forbindelse med en gudstjeneste i 
Nidarosdomen pinseaften. 

De er så takknemlige for alle 
hyggelige mennesker de møter på 
veien. 

Av Lillian Toset

Odd Uvsløkk fortalte elevene om gården Eggan.

Det ble også tid til et hyggelig treff med elevene på skolen på Voll.
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Kirkejubileum en hel uke til ende
Jubileumsuka for rennebu 
kirke ble en stor suksess, 
med flere arrangement for 
dagen, hele uka.

Høydepunktene stod i kø 
under Rennebu kirkes 350-           
årsjubiluem, og hele uka ble top-
pet med den radiooverførte jubile-
umsgudstjenesten søndag 16. juni.

Vært med på noe stort
Leder i jubileumskomiteen Ola 

T. Lånke, forteller at han har fått 
mange gode  tilbakemeldinger på 
programmet.

— Jubileet har gitt kirka i Ren-
nebu en historisk sjanse til å vise 
at den er til for folk, og at den gir 
rom for ulike måter å leve ut troen 
på. Jeg håper vi har klart å ta vare 
på denne sjansen, sier Ola — som 
har følelsen av at han har vært med 
på noe stort.

Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Erling Hansen og 

Dagfinn Vold

Innmarsjen under jubileumsguds-
tjenesten med klokker Tora Husan, 
leder i menighetsrådet Alf Gunnes 
og leder i jubileumskomiteen Ola T. 
Lånke i spissen.

Biskop emeritus Tor Singsås i samtale 
med kunstner Håkon Gullvåg om 
hans kirkekunst, som var gratis utlånt 
under jubileumsuka.

Koret St Michaelis med Ole Kristian 
Hoseth deltok under gudstjenesten.

Ola T. Lånke og Ole Kristian Hoseth i 
jubileumskomiteen viste frem nye 
kirketekstiler laget av Tora Husan.
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rennebu 2030: 

Hva kom frem på kafémøtene?
Gjennom rennebu 2030 har vi arrangert kafémøter 
våren 2019 henholdsvis på Åshuset, Kultursalen og på 
Sandbrekka. Godt over 100 personer var med å bidro 
til mange gode innspill og gode diskusjoner som gir et 
meget godt utgangspunkt for å iverksette tiltak.

Hva ønsker 
DU å gjøre 

i/for 
lokalsamfunn

et?

Hva ønsker 
DU å gjøre 

i/for 
lokalsamfunn

et?

Hva kan DU 
gjøre for å få 
ungdommen 
til å bli/flytte 
hjem igjen til 

Rennebu?

Hva kan DU 
gjøre for å få 
ungdommen 
til å bli/flytte 
hjem igjen til 

Rennebu?

Hva har DU lyst
til å gjøre for å
gjøre Rennebu

til en mer
attraktiv

kommune?

Hva har DU lyst
til å gjøre for å
gjøre Rennebu

til en mer
attraktiv

kommune?

Hva er de 
viktigste 

kvalitetene 
ved Rennebu?

Hva er de 
viktigste 

kvalitetene 
ved Rennebu?

Hva er 
Rennebu sin 

største 
utfordring?

Hva er 
Rennebu sin 

største 
utfordring?

Innspillene som kom inn er 
meget verdifulle og vil være gull 
verdt for oss folkevalgte i videre 
prosesser. Det blir også meget vik-
tig å fortsette denne dialogen slik 
at initiativet ikke støver ned. 

Ut fra alle innspillene har grup-
pa pekt på enkelte områder som vil 
være «lave frukter» å ta tak i. 

Fra en ungdomsgruppe ble 
det utrykt ønske om å etablere en 
gapahuk som de selv hadde ansvar 
for å bygge og drifte. Dette vil vi 
følge opp, og bidra med tilrette-
legging, slik at dette kan bli et sam-
lingspunkt for de yngre av oss. 

Rydding og merking av turstier 
var et annet tema innbyggerne var 
opptatt av. Her ser vi for oss en 

felles skiltmal og en skiltplan for 
å gjøre det lettere å finne frem for 
besøkende. Dette gjelder også pile-
grimsleden hvor det er ønske om 
benker ved spesielt interessante 
punkter.

Gründercamp er også et tema 
som vi ønsker å se nærmere på, her 
må vi komme tilbake med et opp-
legg. 

Vi er fortsatt avhengig av at 
dere vil i sammen med kommu-
nen. 

I Rennebu 2030 har vi noen 
midler som kan bidra til å realisere 
prosjekter. Ta kontakt om det er 
prosjekter dere går og tenker på.

Ola Øie - ordfører

Kontakt-
informasjon

Rennebu 2030

Ola Øie: ola.oie@rennebu.kommune.no
Ragnhild Plassen Vik: ragnhild@nasjonalparkhagen.no
Kristine Ek Brattset: brattset.k.e@gmail.com
Hans Christian Borchsenius: hans.christian@borchsenius.net
Janne Eggan: janne.eggan@rennebu.kommune.no
Lill Hemmingsen Bøe: lill.boe@rennebu.kommune.no

Ordfører Ola Øie, Ragnhild Plassen Vik, Hans Christian Borchsenius, 
Lill Hemmingsen Bøe og Kristine Ek Brattset i styringsgruppa Rennebu 2030.

Janne Eggan sitter også i styringsgruppa.
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De beste kulturlandskapspleierne 
     er nå på tur ut i utmarka

Ta godt i mot dyrene! Dette 
gjør dere best med å vedlikeholde 
gjerder og lukke grinder når dere er 
på tur!

I dag er grannegjerdelova (kalt 
”gjerdelova”) ment å beskytte all-
menne interesser vel så mye som 
landbruket. Den regulerer både 
oppsett av nye gjerder, vedlikehold 
av allerede eksisterende gjerder og 
det kostnadsmessige aspekt ved 
dette. Ønsker dere mer informa-
sjon om regelverket rundt dette 
anbefales dere å gå inn på www.
nsg.no

 
Er det først satt opp et gjerde, 

er det ditt ansvar at det holdes 
vedlike og ikke blir til nedfalls og 
dermed farlig for husdyr. Et net-
tinggjerde som ligger halvveis nede 
kan være ei felle, ved at dyr går seg 
fast eller at dyr kommer inn på 
hyttetunet men ikke ut igjen.  

 
Tenker du å sette opp gjerde 

rundt hytta di er det viktig at det 
ikke blir ei felle for småfe/storfe/
rein/vilt. Strømnett eller nylonnett 
kan være enkel å sette opp, men 
kan rett og slett være ei dødsfelle 
for dyr i utmark. I Rennebu får du 
ikke godkjenning på oppsetting av 
strømnett/nylonnett, jfr kommu-
nens retningslinjer. 

Regler for gjerding
Gjerder er søknadspliktig 

anlegg og søknad behandles etter 
gjeldende retningslinjer. Ta kon-
takt med kommunen for å avklare 
planstatus og dialog på gjeldende 
retningslinjer. Retningslinjene fin-
ner du på kommunen sin hjemme-
side, lenke til retningslinjer.

 
Båndtvang

Ønsker å minne om at hundei-
ere må respektere båndtvangen. I 
Rennebu er det utvidet båndtvang 
fram til 31. oktober. Unntak er for 
hund brukt under lovlig jakt og 
hund brukt under gjeting.

 
Meld fra ved kadaverfunn

Om du skulle finne et kadaver, 
så må du først se etter øremerket. 
På innsiden av øremerket står det 
navn og til nummer til bonden 
som kan kontaktes, ta kontakt 
så raskt som mulig. Om du ikke 
finner noe øremerke så kan dere 
alternativt ringe de som står på til-
synsplakater som er plassert rundt 
omkring. 

Ved kadaverfunn merk funn-
plassen, sjekk GPS-posisjon og 
dekk gjerne over kadaveret med 
kvist ol. 

håper alle får en flott og 
fin sommer!

Har du et gjerde som er på vei ned, så sett av litt tid og ut å stram det opp!  Flere sauebønder anbefaler godt gammeldags 
stramma nettinggjerdet « - det er det som funker best i lengden, sier de»

I disse dager slippes det ca 6500 søyer og 11000 lam 
i utmark. I tillegg slippes det noe storfe. 
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Feriestengt 8.-26. juli

Ønsker alle mine 
kunder en 

god sommer!

Autorisert fotterapeut på Løkken og Berkåk 
med fordypning i diabetes

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd

Døgnvakt: 7288 Soknedal
Mobil 414 52 610 stobb@gauldalen.no

www.jt-bygg.no

Forhandler av

Joramo & Tørset Bygg 
Norske Hus

Tlf 48 21 26 67

Moderne familiebolig

Flere uteplasser, 3 soverom, 
bad, wc, vaskerom, 
åpen stue/kjøkkenløsning.

– her er det fortsatt

  mye å velge i!

Sommerblomster 
fra eget gartneri

Søndagsåpent 30. juni kl 12-16

Dagstilbud: Blåstråle kr 30,-

Åpningstider fra 1. juli: 
mandag-torsdag kl 9-17  
fredag kl 9-18  –  lørdag kl 9-14

M
ed

ia
pr

ofi
l.n

o

Forhandler utstyr fra:

Fåvang Maskin 
- bl.a. vinsj og dumperhengere

Globus - bl.a. snøfresere og sandstrøere

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

Maskinsenteret i Gudbrandsdalen as
- bl.a tømmervogner og beitepussere

Jan Eirik Holden 
- Forhandler landbruksutstyr og entreprenør

jan.eirik.holden@getmail.no

7393 Rennebu
mobil 976 80 819
torleif@rokkones.no
Rennebu Skog & Hage

    Automowere
Plenklippere
Sitteklippere 
Hekksakser

Gresstrimmere
Motorsager
Ryddesager

Kompostkverner
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Sykkel nr. 2 
på plass!

Fysioterapeut Kent Frode Trøan har 
leder for Kvinnegruppa 

Solveig Træthaug som passasjer.

Vi i Rennebu kommune er 
svært privilegerte som har en 
meget dyktig frivillighet rundt 
oss. All honnør til Kvinnegruppa 
i Rennebu som igjen har samlet 
midler nok til å kjøpe el-sykkel nr. 
2 til sykehjemmet. Formålet med 
syklene er å kunne ta med beboere 
på sykehjemmet, i omsorgsbolig-
ene, i boligavdelingen ut på sykk-
eltur. Vi er godt i gang med grun-
dig opplæring på begge syklene, 
og i skrivende stund er det 23 stk. 
som har mottatt opplæring. Det er 
ansatte i hjemmebaserte tjenester 
og ansatte ved sykehjemmet som 
har fått opplæring, også ferie-  vika-
rer skal få opplæring. Opplæringen 
er ment for å skape sikkerhet og 
trygghet i bruk. Tiltaket er ment 
som et trivselstiltak, men også 
som et transporttiltak. Har man et 
ærend i butikken, på caféen eller 
kirkegården kan syklene benyttes 
som transportmiddel. Det er også 
muligheter for å ta med seg kaffe 
med noe godt til, og bare sykle en 
tur på en fin dag.

Takk igjen til Kvinnegruppa, 
vi ser frem til mange fine turer på 
syklene!

Kent Frode Trøan, 
fysioterapeut

Fysioterapeut Kent Frode Trøan med 
ansatte under opplæring.

nytt 24-timers 
blodtrykksapparat
lHl rennebu har bevilget kr 29.000 til dekning av nytt 24-timers blodtrykksapparat til 
rennebu legekontor.

— Ved Rennebu legekontor 
har	vi	i	mange	år	hatt	et	24-timers	
BT-apparat. Det nåværende appa-
ratet er fra 2011, og har gjort 
36.655 enkeltmålinger, forteller 
kommuneoverlege Arne Opdahl. 
Forvent-et levetid er 32.000 enkelt-      
målinger på 10 år. Dette appara-
tet må nå skiftes ut på grunn av       
teknisk sammenbrudd. 

Bevilget alt
Nytt apparat har en kostnad 

på kr 23.000 + moms, dvs ca kr 
29.000,-. Dette hadde de ikke 
budsjettert med, så de var så ube- 
skjedne at de søkte LHL Rennebu 
om hele eller deler av utgiften.  
Styret i LHL bevilget like godt hele 
beløpet.

Viktig apparat
	 —	 24-timers	 BT-måling	 er	 på	

mange måter gullstandarden når 
det gjelder å få faktabasert kunn-
skap om nivå på blodtrykket hos 
den enkelte for å sette inn de rik-
tige tiltakene, enten det gjelder 
medikamenter eller livsstilsendrin-
ger. Mange kan også unngå medi-

Kontorleder Liv Kristoffersen, Oddmund Haugen fra LHL Rennebu 
og kommuneoverlege Arne Opdahl.

kamenter etter en slik døgnmåling, 
og dermed sparer vi både pasienter 
og samfunnet for store verdier. 
Riktig blodtrykksbehandling er 

som kjent en viktig forebyggende 
faktor når det gjelder hjerte- og kar-
sykdom, sier Opdahl.

Dovrebanen blir 100 år i 2021
Det er snart 100 år siden      

Dovrebanen ble åpnet. Den førte 
med seg store omveltninger for 
Rennebu, og de andre kommune-
ne som fikk den store nyvinningen 
gjennom sin kommunen. 100 års-
jubileet skal markere også i Renne-
bu, og dette skal forberedes av ei 
arbeidsgruppa som skal ha tilstrek-
kelig tid til å planlegge arbeidet.

Arbeidsgruppa er nedsatt av 
formannskapet, og består av Marit 
Bjerkås – leder, Arve Bøe, Liv Kris-
toffersen, Frode Sæther, Magnar 
Langklopp, Olav Lien og Kåre 
Haugan. Arbeidsgruppa legger 
fram forslag til mandat og økono-
misk ramme for Formannskapet.

Berkåk stasjon gjennomgår en 
totalrenovering utvendig til jubileet.

Foto: Dagfinn  Vold
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Kunngjøringer

Rennebu Folkebibliotek
Sommeråpne datoer:
Tirsdag  25.06:  kl. 13-18
Tirsdag 02.07:  kl. 13-18
Tirsdag  09.07:  kl. 13-18
Uke 29 og 30 Stengt
Tirsdag  30.07:  kl. 13-18
Tirsdag  06.08:  kl. 13-18
Tirsdag  13.08:  kl. 13-18

Normale åpningstider igjen f.o.m. 19. august:
Mandag kl. 09.30–17.00
Tirsdag    kl. 09.30–14.00
Torsdag  kl. 09.30–15.00 og kl. 17.00–19.00

Kriterier for tildeling av helse- og 
omsorgstjenester 

Behovet for helse- og omsorgstjenester vil øke i årene 
fremover i takt med at andelen eldre i befolkningen øker.
For å ivareta alle innbyggere som har behov for helse- og 
omsorgstjenester i Rennebu kommune er det viktig at vi 
tildeler riktig type tjeneste, med riktig omfang i fht den 
enkeltes behov. Det vil sikre at alle som trenger det kan få 
hjelp ut i fra sitt behov.
For å få til det har vi utarbeidet kriterier for tildeling av 
helse- og omsorgstjenester i Rennebu kommune.

Kriteriene skal:
– Ivareta brukernes rettssikkerhet og sikre likeverdig 
 behandling uavhengig av hvor de bor i kommunen.
– Fremme en profesjonalisering av saksbehandlingen
– Tydeliggjøre kommunens ansvar som forvalter og 
 tjenesteyter
– Oppnå god styring mellom bruk av ressurser og behov 
 slik at den som har behov for hjelp får riktig tjeneste
– Sikre helhetlige tjenester og helhetlige pasientforløp
 
Kriteriene beskriver alle tjenestene og kriterier for tildeling 
av de enkelte tjenestene, samt søkeprosess og behandling av
søknader.
De er utarbeidet av tjenesteledere, avdelingsledere, 
hovedtillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet, 
FO og Delta og representanter fra ulike tjenester har 
kommet med innspill underveis i arbeidet. Kriteriene er 
sendt på høring til Rådet for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne og Eldrerådet, og det ble politisk vedtatt av 
kommunestyret i mai.

Kriteriene ligger tilgjengelige på hjemmesiden 
Rennebu.kommune.no

Åpen sommerkaffe i Jutulstuggu 
hver lørdag fra 15. juni til 31. august kl. 12.00–15.00.
Servering av kaffe og hyllkaku. Loddsalg.

Leie av Jutulstuggu 750 kr.
Kontaktperson Ivar T. Hoel mob. 907 21 336 

 Jutulstuggu på Uv SA

Gratis hørselstest under Rennebumartnan
v/audiograf Jorid Løkken
Lørdag 17. august kl. 11-17 og søndag 18. august kl. 12-15,
på Torget, Berkåk.

 arr.: Oppdal og Rennebu Hørselslag

Granasjøfest 

 6. juli 2019 kl 21–01

               
    Inngang kr 300,-

Arr U.L Framtidsvon.

For aktiviteter i Rennebu, følg med på 
aktivitetskalenderen som ligger på 
rennebu.kommune.no

Følg også Rennebu 
kommune på facebook

God sommer
- og nyt livet 
i Rennebu!

Vinner av PÅSKE-X 2019 
og to billetter til Rennebumartnan:

Solfrid Toseth
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Kommunestyre- og
fylkestingsvalget i rennebu

Står du i manntallet?
Norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av valgåret 
har stemmerett. For å utøve stemmeretten må du være registrert i et 
manntall. Du skal være registrert i manntallet i den  kommunen du er 
folkeregistrert pr 30. juni i valgåret.

Den som mener at en selv eller noen andre uriktig er registrert eller 
utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter fei-
len.  Kravene må være skriftlig og begrunnet. Eventuelle feil blir rettet 
så langt det lar seg gjøre fram mot valgdagen.

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn fra og med 15. juli og fram til 
og med valgdagen 9. september på Servicetorget, kommunehuset.
Krav om retting sendes til postmottak@rennebu.kommune.no eller 
Valgstyret i Rennebu, Myrveien 1, 7391 Rennebu. 

Tidligstemmegivning
Fra 1. juli til 9. august vil det være mulig å avgi tidligstemme i 
Servicetorget, kommunehuset. Tidligstemming er for de som av ulike 
grunner ikke kan forhåndsstemme eller stemme ved selve valget.

Forhåndsstemme?
Ønsker du å forhåndsstemme kan du gjøre det fra 10. august - 
6. september. Kommunehuset Servicetorget er stemmemottak for 
forhåndsstemmegivningen.

Åpningstider for forhåndsstemmegivning:
Mandag – fredag  kl. 08.00-15.30
Lørdag 31. august  kl. 10.00-12.00
Torsdag 5. september  kl. 08.00-18.00

Forhåndsstemmegivning ved 
Rennebu Helsesenter
Onsdag  4. september   kl. 10.00-12.00

Ambulerende stemmegivning
Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme 
ved forhåndsstemmested eller valglokale kan du søke om å avgi 
stemme der du oppholder deg. 
Ambulerende stemmegivning avholdes torsdag 5. september. 
Søknadsfrist 4. september. 
Søknad sendes postmottak@rennebu.kommune.no 
eller ta kontakt på telefon 72 42 81 00.

Valgdagen 9. september - her kan du stemme 
Innset skole    kl. 15.00-20.00 
Nerskogen grendahus   kl. 15.00-20.00 
Voll skole    kl. 10.00-20.00 
Kommunehuset, Berkåk   kl. 10.00-20.00
Når du står i manntallet i Rennebu kan du stemme i det valglokalet i 
Rennebu som passer deg best på valgdagen.

Mer informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalg finner du på 
www.valg.no
Husk å ta med LEGITIMASJON når du skal avgi din stemme!

- Valgstyret

Arbeiderpartiet
1  Ola Øie, Nordskogen
2  Marit Bjerkås, Berkåk
3  Egil Berntsen, Berkåk
4		 Grethe	Gunnes,	Gunnesgrenda
5  Inge Mosand, Berkåk
6  Kari Aftreth, Berkåk
7  Lars Brattset, Berkåk
8  Ida Martine Schei, Nordskogen
9  Frode Sæter, Berkåk
10  Bente Storslett, Berkåk
11  Frode Havdal, Gisnadalen
12  Malin Paulsen, Berkåk
13  Jan Erik Bertelsen, Stamnan
14		Ingvild	Oksvold,	Stamnan
15  Narinder Singh, Berkåk
16  Sissel Kvam Ulvin, Stamnan
17  Greta Hoem, Nerskogen
18  Erik Olav Skamfer, Berkåk
19 Gunda Aasenhus Kosberg, 
 Nordskogen

Kristelig Folkeparti
1  Per Arild Torsen, Stamnan 
2  Ragnhild Løvseth Øverland, 
 Stamnan 
3  Rune Skjolden, Berkåk 
4		 Astrid	Gunnes,	Stamnan	
5  Gjermund Jonnyson Kvam, 
 Voll 
6  Eline Voll, Voll 
7  Stig Kristiansen, Stamnan 
8  Jon Kvam, Voll 
9  Kirsten Øverland, Stamnan 
10  Lars Brattset, Gisnås 
11  Berit Lånke, Voll 
12  Christopher Magnus Weyde, 
 Stamnan 
13  Kirsti Voll, Voll 
14		Anne	Helene	Aarflot,	
 Nerskogen 
15  Liv Grøtte Nielsen, Stamnan 
16  Kristin Hellstrøm Bekkevold, 
 Voll 
17  Knut Erik Kiplesund, Innset 
18  Brit Karin Kvam, Stamnan

Senterpartiet
1  Siv Kristin Remetun Lånke, 
 Nerskogen 
2  Rolf Arne Fredriksli Bruholt, 
 Grindal 
3  Janne Olette Midtli Eggan, 
 Ulsberg 
4		 Ragnhild	Kulbrandstad	Stene,	
 Grindal 
5  Vegar Hyttebakk, Innset 
6  Tormod Herre, Grindal 
7  Eva Sem, Berkåk 
8  Olav Aasmyr, Grindal 
9  Odd Roger Eggan, Berkåk 
10  Arild Stene, Grindal 
11  Sigrid Svahaug, Innset 
12  Stein Robert Haugen, Tverdal 
13  Ine Marie Pedersen, Berkåk 
14		Håvard	Reitås,	Grindal	
15  Tore Ovar Uvsløkk, Stamnan 
16  Anders Voll, Voll 
17  Jorid Hinsverk, Voll

Høyre 
1  Jan Arve Nyberg, Berkåk 
2  Torstein Engen, Berkåk 
3  Tore Øverland, Stamnan 
4		 Ove	Einar	Drugudal,	Rennebu	
5  Ottar Ramstad, Stamnan 
6  Kjell Ove Ødegård, Berkåk 
7  Morten Olsen, Berkåk 
8  Gunhild Sæter, Berkåk 
9  Harry Ruben Lyder, Berkåk

Venstre
1  Eli Krogstad, Berkåk 
2  John Magne Eggan, Ulsberg 
3  May-Lill Eggan, Berkåk 
4		 Magnar	Langklopp,	Berkåk	
5  Bjørn Inge Haugset, Stamnan 
6  Jan Steinar Eggen, Berkåk 
7  Sigrid Pauline Lundaløkk, Voll

Fem partier stiller liste til kommunestyrevalget 2019. 
Valgstyret godkjente listene i møte 21. mai.



Rennebunytt40

RETURADRESSE: Mediaprofil AS, Myrveien 4, 7391 Rennebu

www.orklasparebank.no

Nå er det enkelt å starte et sparefond til barnet ditt, 
og invitere andre til å bidra.

Velkommen til trivelig sommerstund!

Sommertilbud
3 valgfrie brød 

   kr 95,-

sommerkake
med eple/bringebær

kr 24,-

man-tors 10-16 / fre 10-17 / lør 10-16

kafé og bakeriutsalg på Torget, tlf 72 42 71 23

                  bakerikafeen        soknedalbakeri  

www.soknedalbakeri.no

RENNEBUMARTNAN GIR 
GOD ENERGI TIL FOLK

Kraftlaget ønsker å hedre FRIVILLIGHETEN under martnan! 
De over 100 000 dugnadstimene som lokale lag og 
foreninger	har	lagt	ned,	gir	grunnlag	til	å	finne	en	
verdig vinner av KRAFTLAGETS DUGNADSPRIS. 

En verdig vinner har gjort det lille ekstra! Positivitet 
og pågangsmot er egenskaper vi ser etter, og det bør 
utvises en dugnadsinnsats ut over det som kan forventes. 

Hvem	syns	du	fortjener	årets	dugnadsprisen?	
Send oss ditt tips med en kort begrunnelse til 
lillian@krk.no innen 11. august 2019.

Prisen deles ut under årets Rennebumartna 16.-18. aug.

Du kan lese mer om Kraftlagets dugnadspris på krk.no.


