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Våren er ei fantastisk tid. Alt starter på nytt. Det er lamming
i fjøsa og ute spirer det nytt liv når bare telen slipper. Våren
er og ei travel tid. Mange har konfirmant eller andre familiebegivenheter. De fleste har våronn å gjøre. Noen i lite format
som ei blomsterkasse som skal beplantes eller ei plen som skal
rakes. Noen gjør våronn i litt større format og har flere ti-talls
mål som skal vendes og såes i, helst så tidlig som mulig, helst
før naboen kommer i gang og i alle fall før regnet kommer
neste uke.
Hva skal du gjøre i sommer? Det er et vanlig spørsmål på
denne tiden av året. Svarene er forskjellige. De fleste av oss
har planer. Det kan være turer til utlandet for å oppleve ny
kultur og nye steder. Det kan være ønske om å besøke slekt
og venner som vi ikke har sett siden sist sommer, eller det kan
være ønsker om ro og fred og tid til ettertanke. For mange er
Rennebu selve ferieparadiset. Mange hytteeiere bruker mye tid
på hytta om sommeren og er spesielt flinke til å bruke naturen
og kulturlandskapet i Rennebu til rekreasjon og avkobling.
Kjenner vi Rennbygger, både fastboende og hytteboere, godt
nok til de muligheter og det tilbudet som finnes i Rennebu? Vi
er vanedyr. Vi går de stiene vi kjenner og vi sykler den ruta vi
har sykla før. Vi holder oss ofte i nærområdet. Jeg har latt meg
inspirere av boka: ”40 turer i Rennebu”. Her er det beskrevet
turer, både til fots, på ski og på sykkel i alle deler av komm-

unen. Forunderlig hvor fint det er på Innset, en del av kommunen som jeg aldri ville gått tur i, hadde det ikke vært for
inspirasjon fra boka.
I vår ble det dannet et reiselivsnettverk i Rennebu. Det kalles
”Reisen til fjellet”. Dette er et spennende samarbeid mellom
forskjellige aktører i bransjen, her i Rennebu. De kan tilby
både smaker, opplevelser og aktiviteter av forskjellig slag. Alt
i et fantastisk kulturlandskap som viser spor etter landbruk,
jakt, fangst og gruvedrift gjennom mange hundre år. I dag er
det stort sett landbruket som pleier dette kulturlandskapet. Jeg
tror det er viktig for aktørene i reiselivet å tillhøre et nettverk.
Alene er vi små, sammen er vi sterke og kan sette sammen et
tilbud med ulike aktiviteter som kanskje kan fylle en hel dag.
Jeg vil oppfordre alle til å kontakte nettverket og høre hva de
har å tillby.
Kanskje er det da ikke nødvendig å reise utenlands for å
oppleve noe nytt. Kanskje kan vi alle finne nye opplevelser
og adspredelse i nærområdet. Kansje flere vil oppdage mulighetene som finnes i Rennebu og andre nabokommuner. God
sommer til alle.
Knut Ingolf Dragset
- varaordfører

Laksefisket er i gang
Laksefisket er i gang, og
ønsker du mer informasjon
om fisket eller å kjøpe fiskekort kan du gå inn på nettsiden www.orklaguiden.no eller
kontakte Bygdasenteret på
Berkåk - www.rennebu.net.

Før sesongen startet var det
demonstrasjon av fluestenger
på Aunan. Elva gikk flomstor,
oppmøtet var godt og iveren
etter å komme igang var påtagelig. Her er fiskeguide Krister
Hoel (Aunan Lodge), fluefisker Fredrik Grøtte og Trond
Syrstad, representant for LTS
Flyfishing, i en liten pause i
utprøvingen av fluestenger.
Av Dagfinn Vold
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Bygdasenteret
– en unik serviceplass
Bygdasenteret på Berkåk er et knutepunkt for natur, kultur og reiseliv.

Nettverk som
anbefaler hverandre
Nettverket Reisen til Fjellet SA ble stiftet i vår, etter et vellykket prøveår i fjor.
Nettverket er en sammenslutning av bedrifter innen natur- og kulturbasert reiseliv.

Merete Fossum ønsker deg velkommen til Bygdasenteret på Berkåk.
Bygdasenteret er autorisert som turistkontor i
grønn kategori. Det vil si at
Bygdasenteret oppfyller visse
krav i forhold til åpningstider,
språkkrav til bemanning og at
de er utstyrt med tilstrekkelig med informasjonseffekter,
som for eksempel brosjyrer.
Daglig leder for Bygdasenteret,
Merethe Fossum, forteller at
inforollen er en vesentlig del
av jobben.
— Her skal man få svar
på alt man spør om. Jeg har
blant annet skaffet veterinær
til kjæledyrene til turister, forteller Merethe Fossum.
Salg av fiskekort og utstyr
Bygdasenteret har en liten

butikkdrift der de blant annet
selger kortreist mat fra rundt
omkring i Rennebu, vasketjenester for hus, hjem og hytter,
desinfisering av fiskeutstyr,
i tillegg til salg av fiskekort.
Merethe Fossum forteller at
Bygdasenteret handler om mer
enn bare butikken.
— Butikken er bare en
liten del av Bygdasenteret. Vi
har fingrene med i mye rart,
blant annet har vi sekretærfunksjon i nettverket Reisen til
fjellet SA, sier Fossum.
Godt samarbeid
Bygdasenteret deler lokaler med bygdapøbben. På
grunn av dette har Merethe
Fossum et tett samarbeid med
pubansvarlig Jan Inge Flå.

Stemningen inne på bygdasenteret er lett og uhøytidelig,
og de kundene som besøker
Bygdasenteret lar seg lett smitte av denne gode stemningen.
— Det er alltid noen som
kommer innom for en kaffekopp, sier Merethe Fossum.
Det er en del av jobben skyter
Jan Inge Flå inn.
Aktivt styre
I tillegg til at de ansatte
ved Bygdasenteret jobber bra
sammen, kan Fossum fortelle
at de har et godt fungerende
styre.
— Vi har et styre og 10
aktive aksjonærer. Disse viser
at de vil skape noe i bygda.
Dette bidrar til verdiskapning,
forteller Merethe Fossum. I tillegg er aksjonærene flinke til å
stille opp, og tar sin tørn også
bak bardisken i baren som
Bygdasenteret driver.
Det er ikke bare innad i
Bygdasenteret at samarbeidet
flyter bra, Merethe Fossum forteller at de har et godt samarbeid med blant annet Rennebu
kommune.
— Kommunen har vært
positiv hele veien og viser at
de har tro på Bygdasenteret,
sier Fossum.
Tekst: Arne Bakk

Etter et vellykket prøveår i fjor ble aktørene enig om
å organisere nettverket som et SA, og ifølge den nyvalgte
lederen Anne Karin Nyberg ble organisasjonsformen valgt
for å få en del nødvendige formaliteter på plass og samtidig sette samarbeidstanken høyt opp på dagsorden.
– Det å løfte fram og anbefale hverandre står helt sentralt i nettverket, enten man er en liten eller stor aktør, og
denne tanken er det viktig for oss å ta vare på i det videre
arbeidet, sier Nyberg.
Det første aktørene tar fatt i nå, vil være utarbeiding av
datablad og skjermvisninger som skal brukes i markedsføringen av hver enkelt framover.
Aktørene i nettverket vil i løpet av sommeren profilere
seg på noen litt større arrangement i nærområdet.
– Landsskytterstevnet på Oppdal, NM i Bandhund på
Berkåk og et større regionalt skytterstevne på Berkåk mot
slutten av sommeren, er alle arrangement der vi vil profilere reiselivstilbud som fins i Rennebu, sier Nyberg. For å
kunne presentere mest mulig konkrete tilbud, er aktørene
nå i full gang med å gjøre egne tilbud så detaljerte som
mulig.
Aktører som er med i nettverket
- Berkåk Veikro: drivstoff, overnatting og mat
- Svengård, Nerskogen: rideturer
- Barnas Naturverden: turområde i Ramsfjellet
- Bulia Hest: rideturer
- Bygdasenteret: turistinformasjon, lokal mat,
gaveartikler og turutstyr
- Halland camping: familiecamping
- Gjesteheim Havdal: overnatting
- Hævverfallsætra: seterliv, overnatting, servering
- Ivar Fjellstad: tradisjonelt smedarbeid
- Nerskogen Landhandel: dagligvarer m.m.
- Kroken Bakeri: bakevarer og servering
- Langklopp Fjellgård: rideleirer og rideturer
- Rennebu kommune: pilegrimsleden i Rennebu
- Rennebu Bygdemuseum: museumsanlegg
- Rennebu kommune: Buvatnet friluftsområde
- Meslo Herberge: overnatting for pilegrimer
- Rennebumartnan: salgsutstilling husflid/håndverk
- Birka: nasjonalt senter for kunst og håndverk
- Mjuken hyttegrend: tilrettelagt hytteområde
- Rennebu kommune: sykkelopplevelser
Nettverket administreres fra:

På Bygdasenteret kan du blant
annet få kjøpt lokal mat fra
Kroken Bakeri og Hognamat.
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I salg på martnaskontoret nå:
Billetter til
Elektrisk aften
Anders Jektvik
med band
Samfunnssalen
Berkåk
fredag 16. aug.
kl 21.00
kr 250,-

Årets martnastrøye kr 150,3-dagersbillett til
martnasområdet kr 350,Gavekort til bruk hos valgfrie
utstillere på martnan selges
hele året!

Martnasopplevelser som bergtar!

FREDAG: Martnasgjest Gunnhild Sundli åpner
martnan kl 11.00. Forestilling senere på dagen.

LØRDAG: Fesjaa´n - en visning med unike
produkter fra utstillerne på martnan

SØNDAG: Minikonsert med Astrid Smeplass.

16.-18. august - Tema 2013: BERGTATT
fredag kl 11 - 19 — lørdag kl 10 - 18 — søndag kl 10 - 18
Inngang kr 150,- / 3-dagers kr 350,- / Alle under 16 år : Gratis

GRATIS PARKERING!

www.rennebumartnan.no - Facebook/Rennebumartnan
Birkabygget, Berkåk - tlf 72 42 77 48 / 902 00 805
4

Rennebunytt

Nerskogsrittet:

Ønsker seg mye folk
langs løypa!
Søndag 16. juni er det igjen klart for Nerskogsrittet, og arrangørene håper på
fint vær og mye folk i og langs løypa.

Sommeråpent på
Torget i Rennebu
Birka, Rennebumartnan, Kulturskolen og
Frivilligsentralen ønsker velkommen til
“Sommeråpent” på Torget i Rennebu, fredag
14. juni kl. 17 – 20. I anledning stemmerettsjubileet settes det i år fokus på kvinner i
ulike sammenhenger.
Det har vært en tradisjon med sommerfest på
torget i Rennebu, og
den 14. juni inviterer
Birka og gode samarbeidspartnere igjen til
«Sommeråpent».

Mye folk langs løypa gir god stemning både for syklister og publikum.
— Først og fremst ønsker
vi naturligvis at så mange
som mulig stiller som deltagere både i trim- og turklassen,
men like viktig er liv og røre
langs løypa, sier Kjetil Værnes
fra hovedkomiteen.
Nerskogsrittet arrangeres
i år for fjerde gang, og ifølge
arrangørene er man nå ferdig
med prosjektperioden. – Det
er i årene som kommer nå det
vi vise seg om dette er et sykkelritt som er kommet for å bli,
sier Værnes. Så langt kan man i
alle fall konkludere med at det
ser lovende ut. Stabile deltagertall, og god stemning langs
løypa har bidratt til gode opplevelser både for syklister og
arrangører.

Godt samarbeid
Nerskogsrittet er et samarbeid
mellom
Rennebu
Idrettslag, Oppdal Sykkelklubb
og Nerskogen Grendalag, og
ifølge Værnes har dette samarbeidet fungert aldeles utmerket.
— Alle har stilt opp og tatt
sine oppgaver, og det er ingen
som fokuserer på kommunegrenser, sier Værnes.
Han fremhever også den
velviljen arrangørene har møtt
fra grunneiere og veilag.
– Her har vi hatt en god
dialog hele tiden, og det er veldig viktig for oss som arrangører, sier Værnes.
Håper på finvær
Det største usikkerhets-

momentet for et sykkelritt er
naturligvis været, og akkurat
den biten er det lite arrangørene kan få gjort noe med på
forhånd.
— Vi får bare krysse fingrene og håpe det beste. Alle
veier er i alle fall reparert etter
vårløsning og snøsmelting, så
vi har gjort det vi kan før søndagen. Nå håper vi bare værgudene spiller på samme lag
som oss, slik at det blir god
stemning både i og langs løypa, avslutter Kjetil Værnes på
vegne av arrangørene av årets
Nerskogsritt.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Hjerleid besøkte Birka

- Vi setter stor pris på at
dette nå er innarbeidet som
et godt samarbeidsprosjekt.
Det er viktig for Birka å bidra
i lokalmiljøet og det er flott at
så mange gode aktører kan gå
sammen om å skape liv og røre
på torget, sier Anne Kristine
Stavne, ansvarlig for arrangementet.
Kulturskolen
presenterer deler av sitt vårprogram ca kl.
18. Videre blir det møte med mange spennende kvinner, i
anledning stemmerettsjubileet. Ca. kl. 19.15 får publikum
oppleve en mini-«fesjaa’n» med produkter fra Snertne
Sneller, Rennebua og Birkas salgsutstilling. I tillegg til at
butikkene på torget er åpne, er det flere bedrifter som vil
presentere sine produkter for salg.
Månedens håndverker og salgsutstilling
Før alt dette får vi presentasjon av månedens håndverker i Birka for sommermånedene, altså de tre som er
kåret for juni, juli og august - Steinar Garberg, Tornes
Keramikk- og Tekstilverksted, og Nina Vedeler Svendsen.

Nylig hadde Birka
besøk av studenter
fra Hjerleid skole- og
håndverkssenter.
Hjerleid skole- og håndverkssenter er en samlokalisering for kulturbaserte næringer, og har tilhold i Dovre
kommune. Faglærer Anneli
Engeland var strålende fornøyd med at de kunne ta med
seg elever for å besøke Birka.
— Vi utdanner håndverkere
som vil arbeide enten for seg
selv eller i små bedrifter. Da
er det viktig at en organisasjon som Birka finnes, og kan
arbeide målretta mot de som
trenger det, sier Engeland.
— Ane Nordvik Hasselberg
er produktutvikler og designer
ved Birka, og hun kan se hvordan små bedrifter kan nå ut til
kunden. Det er viktig at våre
elever kan få denne erfaringen
og se at de kan bli en del av et
nettverk som er direkte rettet
mot dem.

Det blir åpning av Birkas
sommerutstilling og mannekengoppvisning. Den unge
politikeren Marit Bjerkås og
senioren Tora Husan setter på
hver sin måte et velfortjent
fokus på kvinner. Med innslag fra Kulturskolens vårprogram, et variert mattilbud
og salg av et rikholdig utvalg
produkter, ligger det til rette
for en mangfoldig og flott
sommerfest på torget.

Hverdagsmennesker gjenskapt i leire er blitt et av
Steinar Garbergs varemerker. Han modellerer den jevne
mann og kvinne, og tar bestillinger i både store og små
format. Tornes lager bruksting og unika i steingods og porselen, og brukstekstiler med silketrykk. Vedeler Svendsen
designer og håndlager smykker i små serier eller unikater.
Sølv, gull og ulike typer smykkesteiner er hennes materialer.

Besøk hos Birka på Berkåk: faglærer Anneli Engeland ved Hjerleid
skole- og håndverkssenter, Ane Nordvik Hasselberg ved Birka og
studentene Bjarne og Arwen.
Elevene som var på
besøk går treskjærerlinja ved
Hjerleid, og de hadde med seg
egne produkt som ble vurdert
av Hasselberg. Det ga nyttige innspill til videre arbeid og
utvikling av produkter.
— Det er første gang vi har
et slikt opplegg her på Birka,

og vi vil meget gjerne gjenta
dette. Ane er en person som er
viktig i enkelte prosesser i produktutviklingen på skolen, og
vi vil gjerne få til et samarbeid
mellom Hjerleid og Birka for
ettertiden, sa Engeland.

I Birkabygget blir det salg av produkter fra disse tre,
og over hundre andre spennende produsenter, som vises
i Birkas stadig voksende salgsutstilling. Her blir det også
salg av martnas- t-skjorter, tredagersbilletter og billetter til
Elektrisk aften (konsert 16.august) i Birkabygget. Nå får du
også kjøpt gavekort til Birkas salgsutstilling.
Svengård, Arbeidssenteret og Frivilligsentralen står for
spennende forfriskninger fra kl. 17 og utover; limousinburger, eplekake med krem og lapper er noe av det de byr
på.
Hjertelig velkommen til en begivenhetsrik kveld på
torget i Rennebu!

Av Dagfinn Vold
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Kunstutstillinger i Galleri

”Kilde til vekst” med Inge Gravdal

Galleriinnehaverne Unni Larsen og Børge Dahle studerer bilder av
Inge Gravdal som vises i Galleri Håggåsetra siste uka i juli.

Den første kunstutstillingen på Galleri Håggåsetra 20. - 30. juli blir med
maleri og skupturer av Inge Gravdal.
Utstillingen
har
tema
”Kilde til vekst”, og er et
godt eksempel på hvordan
kunsten kan gi menneskelig
vekst. Ettersom utstillingen er
den 20. – 30. juli, i forkant av
Olsok, har den fokus på pilegrimsvandring. Uka før Olsok
er også den med flest pilegrimer langs leden.
Naturen og troen
— Jeg prøver å skape
øyeblikk i bildene mine, som
impresjonistene. Jeg lar meg
inspirere og reflektere over
alt det jeg ser, hører og føler.
Når jeg vandrer i naturen, blir
jeg fylt av en egen ro, forteller
Inge Gravdal. Han sier videre

6

Rennebunytt

at hele prosessen for ham er
en pilegrimsreise fra han henter inspirasjonen i naturen og
så vandrer videre i sine egne
landskapsmotiver når han
maler.
— Lyset er for meg det
viktigste. Det forandrer, skaper, gir kontraster og skaper
undring. Gjennom dagen og
natten skjer det utallige variasjoner. Derfor er det så spennende med en slik frihet til å
modellere lyset fram i bildene.
Naturen og troen er for meg
en kilde til vekst. Jeg føler en
sterk tilhørighet til alt som
lever. I naturen opplever jeg
det fantastiske skaperverket.

Der finner jeg symboler som
gjenspeiler seg i mine bilder,
sier Gravdal.
Åpning med pilegrimsprest Vegge
Åpningen av denne utstillingen vil foregå lørdag 20. juli
kl 13.00, og det er pilegrimsprest Einar Vegge som vil stå
for åpningen.

Gudstjeneste og dialogmøte
Dagen etter, søndag 21. juli,
vil pilegrimsprest Bernd Lohse
fra Hamburg holde en gudstjeneste i galleriet, og under denne gudstjenesten vil Lohse ha
fokus på skaperverket og naturen. Lohse har vært i Norge
flere ganger, og han har også
vært med på et TV-program

om pilegrimsleden til Nidaros.
Dette programmet er vist
på tysk TV, og har ført til økt
interesse for leden til Nidaros.
Vår egen biskop Tor
Singsaas vil komme til galleriet onsdag 24. juli, og han vil
innlede til dialog rundt temaet
”Kilde til vekst”.
Av Dagfinn Vold

Håggåsetra

Galleriet Håggåsetra
Galleriet Håggåsetra ligger i Gisnadalen, og er plassert
på en bakketopp - vel hundre meter fra de andre husene
på Håggåsetra. Dette er den første bygningen de besøkende får øye på når de kommer langs seterveien. En grånet
tømmervegg med glass overrasker og pirrer nysgjerrigheten…

Maleri uten tittel
av Tove Judith Næverdal,
opprinnelig fra Rennebu.

Utstilling med tema ”Nærværende”

Galleriet er siste tilvekst av bygninger på Håggåsetra,
og galleriet ble offisielt innviet høsten 2011. Galleriet byr
på fantastisk utsikt mot ”sju blåner”. Utvendig har bygningen bevart sitt opprinnelige utseende, mens innvendig er
dette blitt et intimt, stilig og moderne galleri.
Setervollen, de gamle husene og den vakre Gisnadalen
gir en spesiell ramme og opplevelse mange verdsetter og
ser kvaliteter i.
Galleriet er først og fremst bygd som et galleri, men har
også andre bruksmuligheter, - f.eks intimkonserter, foredrag eller andre sosiale sammenkomster.

Den 16. – 25. august kommer fire kunstnere til Galleri Håggåsetra – billedkunstnerne Tove Judith Næverdal og Sverre Koren Bjertnæs og kunsthåndverkerne Bjørg Jarstein Skjulsvik og Randi Koren Bjærtnæs.
Temaet for den andre
utstillingen ved galleriet i sommer er ”Nærværende”.
— Begrepet Nærværende,
eller Mindfulness, stammer
fra en eldgammel buddhistisk
tradisjon, hvor essensen er å
øve opp evnen til å være nærværende tilstede. Evnen til å
være nærværende er en absolutt kvalitet for det skapende
mennesket. Kunstnerne har
denne kvaliteten og ønsker
å formidle et budskap gjennom sitt estetiske uttrykk. Med
denne utstillingen vil vi inviterer deg til å være nærværende
i dialogen mellom deg og det
kunstneriske uttrykk. Kanskje
handler det om å øve seg i ”å
lære seg å leve” – å være nærværende i møte med sitt eget
liv, i møte med medmennesker
og medskapninger, med natur
og kultur, spør Dahle.
Rennbygg-kunstner
Tove Judith Næverdal stiller ut malerier, og hun kommer opprinnelig fra Rennebu.
Hun har billedkunstutdann-

ing fra Statens håndverk og
kunstindustriskole i Oslo og
Vestlandets
kunstakademi
i Bergen. Hun har hatt flere
separatutstillinger, og deltatt
på en rekke kollektivutstillinger og på landsdelsutstillinger.
Hun bor på Majorstuen, og har
atelier i Torggata.
— I en tid med høyt tempo
og mye visuell stress, der det
visuelle språkets oppgave er
å underholde og forføre, gir
maleriet en mulighet for stillhet, nærvær og tilstedeværelse,
sier Næverdal. Hun arbeider
mest med maleri og tegning
– tegning både for frihånd og
digitalt.
— I mine bilder liker jeg
å være et sted i grenselandet
mellom det abstrakte og det
mer konkrete motiv, gjerne
elementer av begge. Jeg ønsker
at bildene åpner opp for, gir
flere ”inngangsmuligheter” for
å se og oppleve. Jeg forteller
ingen historier, bildene refererer ikke til et bestemt innhold.
For meg er møte mellom farge

og strøk, oppbygging av billedflaten gjennom transparente
lag, kontrasterende lys og
mørke, noe som gir uendelige
variasjonsmuligheter og er en
inspirasjonskilde og et kunstnerisk spenningsfelt nok i seg
selv, forteller Næverdal.
Flere kunstnere
I tillegg kommer Sverre
Koren Bjertnæs med maleri/
grafikk. Bjertnæs hadde i vinter stor suksess i New-York, og
ble nylig omtalt med seks sider
i UkeAdressa.
Bjørg Jarstein Skjulsvik og
Randi Koren Bjertnæs er to
kunsthåndverkere som stiller
ut keramikk.
— Vi arbeider også med
å få til kulturinnslag i forbindelse med denne utstillingen,
forteller Dahle – som ønsker
velkommen til gode og gratis
fellesopplevelser i galleriet.
Av Dagfinn Vold
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EL.kontroll

Masse

sommerklær

for bolig, hytter, gardsbruk mm

i butikken

• Nye og gamle kunder tilbys EL.kontroll
• 20-30% rabatt hvert år på din premie refunderes
av enkelte forsikringsselskap i 3-5 år ved denne kontroll
• NEMKO-sertifisert pr 8. mai 2013
• Pris, ring 72 42 70 70 eller mob 926 35 481

Åpningstider
Man-tors 09.00-17.00
Fredag
09.00-19.00
Lørdag 10.00-14.00

Alltid billigst!

Sigmar´s Elektroservice
Kosbergveien 4 Berkåk, 7391 Rennebu

Berkåk, tlf 72 42 77 04
Du finner oss ved Prix

Følg oss på Facebook

– Vi tar jobben!

Utleie av gravemaskiner
som fraktes på bilhenger.

Snekkerarbeid – Grunnarbeid, støping, gulvpuss
Husmaling – Snømåking – Brøyting – Rengjøring
Transport i vanskelig terreng – Vedlikehold og tilsyn

Maskinene er på 2000kg og 3000kg

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

Magne Vidar Rise – telefon 907 64 417 – mvrise@loqal.no

www.rbsba.no

D S Drugudal
maskin as & Sanden

spenning – drøm – underholdning

Fra 20. juni kan du spille hos oss!

kogen
s
r
e
N
lan
Graving – Planering
Transport
Levering av grus og pukk
Betongarbeid – Avløpsanlegg

Tlf 480 48 100
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Ferske brød

lokal mat og lokale produkter
turbøker, topptrimkort, fiskekort
rennebudressen, propan
Mand -torsd
Lørdag

Åpningstider
9.30-17
Fredag
9.30-18
Søndag

9.30-21
12-16

Telefon 72 42 55 22
www.nerskogenlandhandel.no

Pilegrimsdag på Voll
Pilegrimsforening i Rennebu inviterer til pilegrimsdag med allsidige aktiviteter på Voll lørdag 15. juni.

Kjell Gunnes ved Rennebu
Snekkeri og Joar Fjellstad ved
Pilegrimsforeninga i Rennebu
inviteter til andeløp med slipp
fra snekkeribrua.

Infodisk for pilegrimer
på Gammelbua
I sommer åpnes en infodisk for pilegrimsleden på Gammelbua. Denne infodisken
er begynnelsen på et pilegrimssenter i
Rennebu.
Pilegrimsforeningen i Rennebu ble stiftet på initiativ fra
flere lokale etter at mange pilegrimer ble sett gående etter
veien uten å ha noe tilbud om et sted å sove eller et sted
å få kjøpt seg mat. Leder i Pilegrimsforeningen i Rennebu,
Joar Fjellstad forteller at fra Meslo i Skjervgrenda og helt
ned til Sægard Hoel i Meldal fantes det ikke noen tilbud
om mat eller husrom.

Uteområdet ved Rennebu
Snekkeri blir ”stevneplass” når
Pilegrimsforeninga i Rennebu
inviterer til pilegrimsdag på
Voll. Dagen er kanskje mer å
betrakte som en aktivitetsdag,
da det er forskjellige aktiviteter
som vil foregå lørdag 15. juni.
— Vi starter kl 11.00 og
holder på til kl 15.00, og
hovedaktiviteten
må
vel
sies å være andeløpet, forteller Joar Fjellstad - leder i
Pilegrimsforeninga i Rennebu.
Andeløp
Andeløpet foregår som et
loddsalg, og hvert lodd (eller
and) koster kr 100. Endene er
nummererte, og når alle har
kjøpt vil endene bli sluppet i
Hurunda ved snekkeribrua.

Den som eier anda som kommer først til skolebrua har
vunnet førstepremien.
Dagen vil også bestå av
minipilegrimsvandring kombinert med natursti, og den passer for banr i alle aldre, i følge
Fjellstad.
— Vi oppfordrer spesielt
ungene til å kle seg ut i middelalderkostymer, og det vil
vanke premie til beste kostyme.
Garasjesalg
Rennebu Snekkeri vil ha
åpent for omvisning, og spesielt vise frem sin nyinvesterte
allsidige maskin. Har du behov
for et navneskilt i tre, lover
Kjell Gunnes at det skal la seg
gjøre. Ellers inviterer snekke-

riet til garasjesalg, og 10% av
solgte varer går til pilegrimsforeninga.
Joker-butikken vil grille, og
TINE-ambassadørene vil også
komme med sine produkter.
Dessuten vil Gammel-bua
og Gammel-skolen være åpen
for besøk, og pilegrimsforeninga vil selge kaffe og kaker.
— Hovedhensikten med
arrangementet er å få inn penger til pilegrimsarbeidet. Vi har
fått god støtte fra Rennebu
kommune, men har behov
for en del midler når vi skal
merke stier, sette opp bord
og benker på Osphaugen og
engasjere guider med tilhold
på Gammel-bua, forteller Joar
Fjellstad.
Av Dagfinn Vold

Pilegrimsvandring for ungdom med

Konsert i Rennebu kirke
Det nasjonale pilegrimssenter arrangerer i sommer en festivaltur som går fra
Øyafestivalen i Oslo til Pstereofestivalen i Trondheim. På turen stopper de
for en kirkekonsert i Rennebu kirke den 12. august.
Berit Lånke, leder for Det
Nasjonale
Pilegrimssenter
forteller at de ved Pilegrimssenteret er interesserte i å få til
forskjellige aktiviteter på pilegrimsleden. En av grunnene til
dette er at de ønsker å få flere
ungdommer til å gå pilegrimsleden. For å oppnå dette forteller Lånke at i sommer skal
det arrangeres en festivaltur,
som starter ved Øya festivalen i Oslo og følger pilegrimsleden til Pstereofestivalen i
Trondheim.
- Ungdommene som deltar på denne turen skal gå
store deler av pilegrimsleden
fra Oslo til Trondheim. Men
på grunn av at det er få dager
mellom disse to festivalene,
må noe av strekningen tilbakelegges med buss. På turen skal
ungdommene blant annet få

høre fortellinger om hva pilegrimsleden er, i tillegg til å få
høre hvordan det er å være
pilegrim, sier Lånke.
Lånke forteller videre at
all påmelding til turen skjer
gjennom sosiale medier, som
Facebook og pilegrimssenterets egen hjemmeside: www.
pilegrimsleden.no.
- Dette skal være en tur
hvor noen av deltagerne blir
fulgt på sosiale medier hele
turen, slik at det er mulighet
for å se turen igjen etterpå, sier
Lånke.
På turen til Trondheim
stopper
ungdommene
i
Rennebu for å delta på en
konsert i Rennebu kirke.
Konserten holdes for å markere at det er 10 mil fra Rennebu

til Nidaros. Konserten er med
Heidi Skjerve med band. På
spørsmål om hvorfor akkurat Heidi Skjerve ble spurt
om å delta på konserten svarer Lånke at Heidi hører til
Rennebu, og har en stil som
passer både for unge og gamle.
Konserten er for øvrig for alle,
og vi vil veldig gjerne at kirka
blir full.

Det som har vært utfordringen for oss i
Pilegrimsforeningen er å finne ut hva som skal til for at
pilegrimene skal føle seg ivaretatt. For å finne ut dette har
vi tenkt på hva vi selv trenger av tilbud for å føle oss velkommen på et ukjent sted, forteller Fjellstad.
De fleste pilegrimene som vandrer gjennom Rennebu,
er ute etter å oppleve noe spesielt. Derfor mener Fjellstad
det er viktig at Rennebu viser frem det som er spesielt
med Rennebu på best mulig måte.
- Fra Rennebu er det 101 km til Nidaros. Dette skal vi
markere med en stor fellesvandring den 8. til 12. juli, sier
Fjellstad.
Infodisk
I sommer åpner pilegrimsforeningen i Rennebu
en infodisk på Gammelbua,
dette er et samarbeid mellom Rennebu kommune,
Bygdasenteret, Det Kirkelige
Fellesråd, Rennebu Museum
og
Pilegrimsforeningen.
Denne infodisken skal betjenes av tre pilegrimsverter,
som kommer til å ha daglig
betjening fra 24. juni til 11.
august. Det vil være to stykker på jobb hver dag med fem
timers vakter som overlapper hverandre.
Formålet med at pilegrimsvertene organiserer
arbeidet på denne måten, er at da kan en pilegrimsvert
betjene infodisken, samtidig som en annen pilegrimsvert
sørger for at pilegrimene får sett kirka, forklarer Fjellstad.
Fjellstad forteller videre at det å vise pilegrimene kirka
er pilegrimvertenes hovedoppgave. Men de har også en
viktig oppgave i å informere vandrere om hvilke tilbud de
finner i Rennebu langs pilegrimsleden til Nidaros.
- I så måte kan infodisken sammenlignes med bygdasenteret, sier Fjellstad.
Samarbeid
Den nevnte infodisken er begynnelsen på et større
prosjekt, et pilegrimssenter på Voll. Pilegrimssenteret er
et samarbeid mellom Normisjon, Rennebu kommune
representert ved Voll skole og Pilegrimsforeningen. Et slikt
pilegrimssenter kan oppfylle flere behov, Normisjon har
planer om å bygge et hus som samler alle bedehusene
i Rennebu, Voll Skole trenger en større og bedre gymsal
og pilegrimsforeningen vil ha et bygg som inneholder en
kafeteria, en resepsjonsdisk, sanitæranlegg og et storkjøkken.
- Hvis vi slår sammen disse planene vil det bli mye billigere og lettere å gjennomføre, enn hvis vi skal iverksette
planene hver for oss. Med andre ord er en sammenslåing
av disse planene bra samfunnsøkonomisk, sier Fjellstad.
Av Arne Bakk

Tekst: Arne Bakk
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På hesteryggen i R
Naturopplevelser på hesteryggen med Bulia Hest
Kari Kvamme og Paul Paulsen holder til på Nordskogen, og tilbyr rideturer med utgangspunkt fra Bulia. Her kan du få være med
både på weekendturer inn i Forollhogna eller dag- eller kveldsturer i nærmiljøet. Driverne i Bulia kan også ta på seg å arrangere
kortere turer i tilknytning til spesielle anledninger som bryllup,
konfirmasjon, bursdager og lignende.
Overnattingene foregår i lavvo eller seterbu, og de serverer
skikkelig middagsmåltid med råvarer fra egen gård. Du trenger
ingen erfaring med ridning fra før, da turene tilpasses etter deltagernes ferdighetene. Her får du garantert gode opplevelser i flott
natur!
Bulia Hest finner du på Facebook!

Paul Paulsen serverer kaffe fra svartkjel
på sine turer.

Av Dagfinn Vold
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Rennebus natur
Opplev Nerskogen og
Trollheimen med Svengård
Når Alf Erik Lånke og Siv Remetun Lånke inviterer til turer på hesteryggen er det alpine topper og lune daler med tradisjonsrike hytter
som danner rammen. De arrangerer fjellturer både sommer og vinter i
Trollheimen - et område som også nevnes som “perlen blant norske fjelltrakter”. Variasjonene og kontrastene preger naturen i Trollheimen, og den
har begeistret et økende antall turister i godt over hundre år.
Du kan bli med på timesturer, dagsturer eller turer med overnatting. På
gården tilbyr de både servering og overnatting, og det er også anledning til
å leie møterom på gården.
Hvis du ikke føler deg trygg på hesteryggen, tilbyr de også fotturer.
Nytt for sommeren er at de i samarbeid med Langklopp Fjellgård tilbyr
helgaturer i uke 30, 31, 34 og 35.
Alf Erik Lånke inviterer til turer med utgangspunkt fra Nerskogen.

Langklopp Fjellgård - ypperlig
utgangspunkt for friluftsliv
Langklopp Fjellgård ligger vakkert til 600 moh mellom Berkåk og
Oppdal. Beliggenheten er et ypperlig utgangspunkt for friluftsliv, til fots
eller på hesteryggen. Gården ligger tett inntil Slettestjønna naturreservat
og Barnas Naturverden, og på gården finnes kyr, kalver, katter, hunder og
hester.
I sommerhalvåret inviterer Siv og Ola Øie til rideleirer. Da fylles gården
med barn fra hele Norge som tilbringer uka med mange hesteaktiviteter.
De kan tilby veiledning på ridebane, tur med hest og vogn, rideleir for
barn, enkeltturer på timebestilling - blant annet med innlagt servering på
Hævverfallsætra (bildet nedenfor).
Nytt for sommeren er at de i samarbeid med Svengård, Nerskogen tilbyr helgaturer i uke 30, 31, 34 og 35.
Du kan finne mer informasjon på langklopp.com
Siv Gulbrandsen på besøk med gruppe på Hævverfallsætra.
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NERSKOGSKONSERTEN
Skarbakkan, Nerskogen
lørdag 31. august kl 19.00
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31. august spiller Jonas Fjeld med band
og gjesteartist Henning Kvitnes i
naturskjønne omgivelser på Nerskogen!

www.mediaprofil.no

Jonas Fjeld - nå mer aktuell enn noen gang.
I sommer reiser han ut med bandet og rocker festivalene. Han kan vise til en
40 år lang karriere som én av landets mest folkekjære artister og låtskrivere.
Henning Kvitnes - en annen kjempe i norsk musikkliv,
som i 2007 fikk Spellemannsprisen i kategorien viser.
Kjøp billetter til årets konsertopplevelse på: www.billettservice.no
Arrangør:

Nerskogen grendalag
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Samarbeidspartnere:

Billetter (kr 325,- + avg) kjøpes hos:

Jonas Fjeld til
Nerskogen

I år kommer Jonas Fjeld med band og gjesteartist Henning Kvitnes til
Skarbakkan på Nerskogen.

Rita Eriksen Trio
til Olsmedalen
Den 24. august kommer Rita Eriksen Trio til
Olsmedalen for å holde en konsert i vakre
naturomgivelser.
Rita Eriksen
Trio består av
Rita Eriksen selv
på vokal, broren
Frank
Eriksen
på
gitar
og
Stian Tønnesen
på
mandolin/
gitar. Konserten
arrangeres
av
Ivar Langklopp
og kona Kirsten
Langklopp.
Etter
å
ha sett Rita
Eriksen på TVprogrammet
”Stjernekamp”
på NRK 1, fikk ekteparet ideen om å invitere henne ut til
Olsmedalen for en konsert i de vakre omgivelsene.
— Rita Eriksen er en kjempeflink artist, med en stemme som vil passe bra sammen med det vakre landskapet.
Det er jo fantastiske omgivelser i en flott seterdal, omkranset av fjell. Det er en spesiell opplevelse å nyte musikk i
slike vakre omgivelser, sier Ivar Langklopp.

Jonas Fjeld med band og Henning Kvitnes er årets artister på Nerskogen.
Da
Nerskogskonserten
ble arrangert for første gang i
fjor, var det bandet Vamp som
fikk æren av å innlede det som
etter planen skal bli en fast tradisjon i månedsskiftet august
– september. Arrangørene sikter høyt også i år, og har sikret
seg publikumsfavoritten Jonas
Fjeld med band. Gjesteartist
er ingen ringere enn Henning
Kvitnes, så alt bør ligge tilrette
for nok en magisk opplevelse i
fjellheimen.
Jonas Fjeld har vært en av
våre mest folkekjære artister
i bortimot 40 år, og spesielt
gjennom samarbeidet med Ole
Paus har han blitt kjent for et
bredt publikum. Artisten har
nå fylt 60 år, og er mer aktuell
enn noensinne. De siste årene
har utgivelsene kommet tett,
og har solgt til både gull og
platina. Henning Kvitnes er

en annen markant skikkelse i
norsk musikkliv, og i 2004 ga
han ut sitt 18. album. I tillegg
har han medvirket på plater
med mange andre artister, bl.
annet Åge Aleksandersen.
Samarbeidsprosjekt
Nerskogskonserten
kom
i gang som et samarbeidsprosjekt mellom aktører i
Rennebu og Oppdal, og selv
om Nerskogen Grendalag
står som teknisk arrangør, er
både innbyggere og hytteeiere involvert for å gjennomføre
arrangementet. I fjor var det
bortimot 2000 publikummere,
noe som stiller store krav til
blant annet logistikken. Ifølge
Arve Withbro i arrangementskomiteen fungerte dette meget
bra under fjorårets konsert, og
med et års nyttig erfaring satser man på at det skal gå minst
like smertefritt i år.

På spørsmål om det var vanskelig å arrangere en konsert med en artist som Rita Eriksen ute i Olsmedalen, svarer Ivar Langklopp:
Været blir et spenningsmoment
Selv om erfaring og statistikk tilsier at tidspunktet for
konserten er gunstig rent værmessig, vil dette naturlig nok
være et spenningsmoment for
både arrangører og publikum.
- Dette er jo en spektakulær konsertarena langt til fjells,
og da må vi bare leve med dette spenningsmomentet. Vi får
krysse fingrene, og håpe både
værforhold og den øvrige rammen rundt konserten blir like
bra som i fjor, avslutter Arve
Withbro på vegne av arrangørene
Tekst: Mona Schjølset

Vi jobbet litt med det. Men vi har fått fin bistand.
Bygdasenteret har vært mye til hjelp, de har vært veldig
behjelpelige med billettsalg. I tillegg har de organisert buss
som går fra Berkåk og til Olsmedalen, sier Ivar Langklopp.
Ivar Langklopp forteller videre at på Håggåsetra arrangerer Unni Larsen og Børge Dahle kunstutstilling i samme
tidsrom.
— Hvis man likevel tar turen ut til Olsmedalen for en
konsert, kan man jo besøke kunstutstillingen på samme
turen, forteller Ivar Langklopp.
I tillegg til natur- og musikkopplevelse, vil det denne
kvelden også bli mulighet for en kulinarisk opplevelse.
Kirsten og Ivar Langklopp satser nemlig på å selge middag
før konserten. Så da skulle alt ligge godt til rette for en flott
aften for både artister, vertskap og publikum!
Tekst: Arne Bakk

Jazzkonsert med Bonsaksens kvintett i Olsmedalen
Den 15. juni åpner
ekteparet Kirsten og
Ivar Langklopp setra si
til jazzkonsert i naturskjønne Olsmedalen i
Gisnadalen.
Konserten
blir
med
Bonsaksens kvintett, som
består av Gunnar Bonsaksen
på piano, Arne Ree på trekkspill, Rolf Erik Jordet på bass,
Ola Haukdal på gitar og Jan
Erik Mjøen på saksofon. Det
blir hovedsakelig spilt jazz,
med innslag av evergreens. I
tillegg vil Gunnar Bonsaksen
fremføre et humoristisk kåseri.
På spørsmål om hvorfor akku-

rat Bonsaksens kvintett ble
spurt om å spille på konserten
svarte Ivar Langklopp:
— Grunnen til at vi ville
ha kvintetten er jo hovedsakelig fordi de er flinke og lokale
musikere, men det hjelper
også på at Rolf Erik Jordet er
nabo og venn.
Det med godt naboskap og
godt samarbeid i lokalmiljøet
er noe Ivar Langklopp snakker
mye om.
- Vi vil ønske både hyttefolket og bygdefolket velkommen. Det har alltid vært et
godt forhold mellom de fastboende og hyttefolket her, og

det ønsker vi å ta vare på, sier
Ivar Langklopp.
Ivar Langklopp forteller
med glimt i øyet at det er alltid fint vær når noe arrangeres
i Olsmedalen. Men hvis det nå
engang blir stygt vær har han
tatt nødvendige forholdsregler.
— Vi har fått tak i et fint
designet telt fra sjøsenteret på
Stokkøya. Teltet er 17 meter i
diameter, og dekker store deler
av setertunet. På den måten
slipper noen å bli våte, hvis det
skulle begynne å regne, sier
Ivar Langklopp.
Av Arne Bakk

Bonsaksens kvintett: Arne Ree, Gunnar Bonsaksen, Ola Haukdal,
Rolf Erik Jordet og Jan Erik Mjøen.
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Tuva Børgesdatter Larsen:

Fra ”Rent” til
”Alice in Wonderland”
De siste tre årene har Tuva Børgesdatter
Larsen studert ved Högskolan for Scen og
Musik i Gøteborg. Nylig avsluttet studentene
ved musikallinjen med eksamensforestillingen ”Rent”. Dette ble en stor suksess med
utsolgte forestillinger og gode kritikker.
I en av hovedrollene
finner vi Tuva, og selv
om det har vært en veldig hektisk periode, er
hun godt fornøyd med
avslutningen på studiene i Gøteborg. – Det har
vært kjempeartig, og det
er litt spesielt at en skoleforestilling blir så godt
mottatt, så nå er vi utrolig
fornøyde, sier Tuva.
Litt vemodig
Det har vært tre begivenhetsrike år ved høyskolen i Gøteborg, og
ifølge Tuva har læringskurven vært bratt.
- Vi har virkelig jobbet
hardt sammen, både som
klasse og enkeltelever, og
jeg føler at vi har utviklet
oss mye på disse tre årene, sier Tuva. På musikallinjen er det sju elever som uteksamineres i år, og dette er
elever som har gått sammen siden førsteåret.
– Vi har levd tett på hverandre, og blitt utrolig godt kjent,
så det blir nok litt vemodig å skilles, medgir Tuva. Hun er
imidlertid helt klar på at det er greit å prøve noe nytt nå, og
ser fram mot nye utfordringer.
Historisk Spel
Første stopp på veien for den talentfulle Rennebujenta,
blir den lille bygda Klippan i Skåne. Her har noen ildsjeler
dratt i gang et historisk spel, som skal spilles i en gammel
papirfabrikk. Ideen om et musikkteater dukket opp da en
lokal teatergruppe engasjerte seg for å skape litt liv og røre
i bygda.
- Grunnen til at jeg kom inn i bildet var at han som
skrev musikken til min praksisforestilling, har medvirket
med musikk til denne forestillingen også, så det blir spennende , sier Tuva.
Alice in Wonderland
Etter noen hektiske sommeruker i Skåne går ferden
videre til Statsteateret i Helsingborg, og oppsetningen Alice
in Wonderland. Her skal Tuva medvirke til slutten av januar
neste år, men etter det holder hun mulighetene åpne.
– Jeg har ikke fått planlagt lenger enda, og det syns jeg
egentlig er helt greit. Det er jo slik i denne bransjen at det
hele tiden åpner seg nye muligheter, så jeg satser på å jobbe
godt og bruke de kontaktene jeg har fått, så ordner det seg
nok, smiler Tuva. Hun er heller ikke fremmed for tanken om
å være med på den skapende siden i en produksjon. – Det
syns jeg virker veldig spennende, og jeg kan godt tenke
meg å prøve det etter hvert, sier Tuva.
Eksamensstipend
Tuva er ikke av den sorten som liker å utbrodere så mye
omkring egen person og egne prestasjoner, men ettersom
vi forstår har innsatsen både i studier og praksis vært av
relativt bra standard... Ved høyskolen deles det hvert år ut et
eksamensstipend til en fra hver studieretning på skolen, og
på linjen for musikal og scene var det i år Tuva som mottok
dette stipendet. – Det setter jeg selvfølgelig stor pris på, og
det er artig at man får gode tilbakemeldinger på det man
gjør, avslutter Tuva beskjedent.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Pär Eltvik.
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Med fotball på hjernen
For Arne Gunnes er fotball litt mer enn en vanlig hobby. Så langt tilbake
som han kan huske har dette vært hovedinteressen, og fra velinformerte kilder har vi fått høre at fotball var et av de første ordene han lærte seg å si.
- Det har bestandig vært
mye fokus på fotball i vår familie. Pappa har selv spilt aktivt
på A-laget i mange år, og både
jeg og de to yngre søsknene
mine spiller fotball, forteller
Arne.
Pappa Magnar Gunnes har
vært trener for Arne sitt lag
helt siden de var knøttespillere, og ifølge sønnen har dette
fungert helt greit.
- Når vi er på trening tenker jeg ikke på at det er faren
min. Da er han trener, og stiller
de samme kravene til meg som
til resten av gjengen, sier Arne.
God årgang
Arne spiller både på
Rennebu G16 og på seniorlaget denne sesongen, og begge
lagene har så langt hatt en bra
seriestart. Det er G16-laget
pappa Magnar har treneransvaret for, og dette er en stabil gjeng der mange av spillerne har spilt sammen siden
de var 6-7 år gamle. – Vi har
vel ord på oss for å være en
god årgang, og det tror jeg har
sammenheng med at vi har
spilt sammen og hatt en stabil
trenersituasjon i alle år. Det er
veldig artig at vi som kommer
fra lille Rennebu hevder oss så
godt sammenlignet med lag
fra steder der de har langt større tilgang på spillere, sier Arne.
Hospiterer hos guttelaget
til Rosenborg
I tillegg til de vanlige treningene med G16 og A-laget
her i Rennebu, har Arne denne
vinteren vært hospitant hos
guttelaget til Rosenborg. Dette
er en ordning der lovende spillere får trene sammen med
den faste spillerstallen, og ifølge Arne har dette vært veldig
lærerikt.
– Jeg har vært innover på
trening en gang i uka, og det
har vært veldig artig. Det er
treninger med skikkelig høy
intensitet, så man må virkelig
yte maksimalt hele tiden, sier
Arne. For mor og far i heimen
har dette naturligvis medført
enda noen ekstra timer i bil,
men ifølge Arne har det ikke
vært noen sure miner av den
grunn.

Toppfotball på Strinda
videregående er førstevalget
Til høsten skal Arne i gang
med videregående skole, og
det soleklare førstevalget er
idrettslinje toppfotball på
Strinda videregående skole. Her er det 15 plasser, og
søkerne plukkes ut etter ferdigheter. – Jeg er jo optimistisk
og satser på at jeg skal greie å
kapre en av de plassene, smiler Arne. Dersom han ikke får
plass her, er det idrettslinja på
Follo videregående som står
som nummer to på ønskelista, så uansett blir det fotball
øverst på timeplanen når høsten kommer.
Hybeltilværelse i
Trondheim?
Selv om videregående
skole foreløpig ligger en lang
sommerferie fram i tid, har

Arne så vidt begynt å se for seg
en eventuell hybeltilværelse i
Trondheim. Han ser slett ikke
mørkt på å skulle flytte hjemmefra, og tror det skal gå bra
både med klesvask og matlaging.
- Dessuten har jeg jo noen
tanter og onkler som bor i
Trondheim, så hvis jeg får
hybel i nærheten av dem går
det kanskje an å stikke innom på middag av og til, smiler Arne. Etter videregående
er planen fortsatt fotball, og
drømmen er å kunne leve av
det en dag,
- Akkurat nå er jeg veldig
innstilt på å jobbe hardt for å
bli best mulig på fotballbanen,
og håper det kan bli både jobb
og hobby etter hvert, avslutter
Arne Gunnes optimistisk.
Av Mona Schjølset

Platekontrakt til Astrid
Nylig ble det kjent at Astrid Smeplass fra Rennebu har inngått platekontrakt med Playroom Music. 16-åringen ble rikskjendis og medieyndling etter
deltagelsen i Idol tidligere i år, men røk overraskende ut av konkurransen
som nummer fem. Dette skapte sterke reaksjoner både hos dommere og
publikum, mens Astrid selv tok det hele med fatning.

Regionens viktigste
møteplass
Næringskonferansen arrangeres hver høst.
I løpet av fire år har den blitt den viktigste
møteplassen for næringsliv og offentlig
forvaltning i vår region. Årets konferanse
arrangeres 11. november på Skifer Hotell.
Tema for næringskonferansen 2013 er:
«Hvordan lykkes i distriktsNorge? Bryt
barrierer!»

De to Rennebujentene Ingrid og Torild Langklopp (t.h.)
utgjør to av tre i ledelsen for Stokkøya. De to er blant foredragsholderne på årets næringskonferanse. T.v. på bildet
står Roar Svenning - Torilds samboer og medeier i Stokkøya
Sjøsenter.

Astrid Smeplass er innstilt på å jobbe målrettet med musikken.
– Jeg må innrømme at det
kom brått på, men når det første sjokket ga seg bestemte jeg
meg fort for å bruke dette til
noe positivt, forteller Astrid.
Jan Fredrik Karlsen var en
av dem som så potensialet i
ungjenta, og han var tidlig på
banen for å få til et samarbeid
med Astrid. Gjennom Idol har
hun blitt kjent med mange av
dem som jobber i Playroom
Music, og har fått et godt inntrykk av opplegget de har for
sine artister. Kurt Nilsen er
en av artistene i stallen til Jan
Fredrik Karlsen. Det samme
gjelder Idol-vinner Siri Vølstad
Jensen, som Astrid har blitt
god venn med.
Surrealistisk opplevelse
Når det gjelder Idoldeltagelsen, har Astrid bare
lovord om både selve konkurransekonseptet, og hele opplegget rundt. – For meg opplevdes det som veldig profesjonelt, og alt var lagt tilrette for
at vi som deltagere skulle få en
best mulig opplevelse på scenen, forteller Astrid. Etter hvert
som finalerundene kom i gang,
var det ifølge Astrid nærmest
en surrealistisk opplevelse å
stå på scenen i Chateu Neuf
hver fredag.
– Man greier ikke ta helt
innover seg at dette i tillegg til
en konkurranse, er et direktesendt TV-program med et snitt
på 800.000 seere. Vi gikk på en
måte inn i vår egen boble der
hele uka ble brukt til å psyke
seg opp til fredagens sending.
I tillegg var dagene fylt opp
med ulike andre oppdrag og
presseavtaler av forskjellig art,
så det gikk slag i slag hele uka,
forteller Astrid.

Tilbake på skolebenken
Astrid går første året på
Orkanger videregående skole,
og hun innrømmer at skolearbeidet har kommet i andre
rekke denne vinteren.
- Det har rett og slett ikke
blitt tid, så etter at Idol var ferdig har det vært skikkelig skippertakjobbing, forteller Astrid.
Hun har bestemt seg for å fortsette på Follo også til høsten,
og målet er å fullføre treårig
videregående skole parallelt
med platejobbing og opptredener av forskjellig slag.
– Jeg må bare være innstilt
på å jobbe målrettet, og bruke
helger og ferier til å jobbe med
musikken, så skal nok dette gå
bra, sier Astrid optimistisk.
Travel sommer
Det er i alle fall ingenting
som tyder på at Astrid skal få
for mye fritid denne sommeren, for allerede er det et bra
program som er spikret. Først
på programmet står turne med
VG-lista Topp 20, som starter i
Oslo 21. juni. Deretter går det
slag i slag i alle de største byene, og Astrid gleder seg stort.
– I fjor var jeg selv publikum når VG-lista besøkte
Trondheim, og hvis noen
hadde sagt til meg at om et
år skal du også være med på
denne turneen, ja da hadde
jeg antagelig ikke tatt dem
helt seriøst, smiler Astrid.
Videre utover sommeren står
Oscarsborg akustiske festival i
Drøbak for tur i slutten av juni,
og litt senere i sommer skal
Astrid medvirke i det populære TV programmet ”Allsang
på Grensen”. Selv om ikke alt
er formelt avklart enda, håper
Astrid at det også i år skal bli

tid til en opptreden i forbindelse med Rennebumartnan.
– Jeg har jo vært med i
forbindelse med Rennebumartnan i mange år, og det
syns jeg er veldig artig, så jeg
håper det ikke kolliderer med
noe annet, sier Astrid.
Trivelig med støtte fra
hjembygda
- Du må forresten få med
at jeg har satt veldig stor pris
på all støtten jeg har fått fra
Rennebu i forbindelse med
Idol-deltagelsen, skyter Astrid
inn, uten alle stemmene hjemmefra hadde jeg nok aldri
kommet så langt. For Astrid
ble Idol en aha-opplevelse,
som gjorde at hun virkelig fant
ut hvor lyst hun har til å jobbe
videre med musikken.
– Nå har jeg bestemt meg,
og jeg er innstilt på å arbeide
hardt for å gjøre musikken til
et levebrød en gang i fremtiden. Gjennom Idol har jeg
fått mange nyttige kontakter,
og ikke minst fått mange nyttige erfaringer både med å stå
på scenen og håndtere en del
sirkus som følger med, smiler Astrid. Foreløpig har i alle
fall det meste gått på skinner for det unge sangtalentet
fra Rennebu, så det er ingen
grunn til å tro at denne framtidsdrømmen er urealistisk.
Aller først er det imidlertid en
hektisk innspurt som skal gjøres unna ved Orkdal videregående skole, før Astrid kan ta
fatt på sommerens spennende
musikkprosjekter.
Av Mona Schjølset

Hvem passer bedre til å fronte et slikt tema enn de to
Rennebujentene Ingrid og Torild Langklopp? Sammen
med visjonære Roar Svenning skal de fortelle om det mest
grensesprengende prosjektet i Midt-Norge, ja – kanskje i
hele Norge; Stokkøya! Hva skjer der oppe? Stadig lanseres mer og mer hårete mål og drømmer. Hva tenker de på?
Hvordan får de det til? Hvor skal det ende? Eller kanskje
skal det aldri ende? De snakker om å få 3 000 fastboende,
en mangedobling av dagens innbyggertall – er det overhodet mulig?
Andre spenstige foredragsholdere er nesten «i boks».
Folk som fra ulike vinklinger belyser temaet «å bryte barrierer». De vil bli presentert etter hvert som avtalene signeres.
Inspirasjon og påfyll
Næringskonferansen er arena for nettverksbygging og
«påfyll», for inspirasjon og nytenkning.
Mange deltakere kommer år etter år, gjengangerne er
folk som ser verdien i å samle regionens bedriftsledere,
mellomledere og kommunetopper fra politikk og administrasjon. De tidligere konferansene har samlet mellom 150
og 180 deltakere. I år håper arrangørene å nå 200 deltakere
Arrangører er Nasjonalparken Næringshage og
Oppdalsbanken. Både Rennebu kommune og Oppdal
kommune er støttespillere og samarbeidspartnere.
Også dette året vil Marvin Wiseth være konferansier og
på mesterlig vis lose forsamlingen gjennom både muntre
og seriøse foredrag.
Utenbygds deltakere?
Flertallet av deltakerne kommer selvsagt fra Oppdal
og Rennebu. Men stadig flere næringslivsfolk fra andre
deler av Midt-Norge ser at dette er en mulighet til å nå
beslutningstakere i regionen. På denne måten vokser
næringskonferansens betydning: folk utenfra møter lokalt
næringsliv og forvaltning – lokale ledere møter eksterne
bedriftsledere.
Mer informasjon: www.næringskonferanse.no

Ordfører Ola T. Lånke i Rennebu kommune og styreleder
Jan Bredeveien i Nasjonalparken Næringshage oppfordrer
både fastboende og fritidsinnbyggere til å melde seg på
Næringskonferansen 11. november.
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Leiekjøring innen
landbruk og lett anlegg!
Vårt mål er god tilgjengelighet og god service!
Konkurransedyktige priser!

Hos oss kan dere leie:

Maskinene kan også leies
med fører for mindre oppdrag

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

• Grashøsting (slått, raking, pressing)
• Transport (grus, rundball ol.)
• Kalkspredning (for Visnes Kalk)
• Husdyrgjødsel (12 m3 vacumvogn)
• Gravearbeid (8 tonns maskin)

Jan Eirik Holden 918 15 047
Einar Holden 975 08 544
www.sundsetgard.no
mazda.no

}
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Pris fra:

325 000,• SKYACTIV-teknologi kombinerer sterke motorer og
lavt drivstofforbruk
• Bensin 2.0 l fra 145 hk og diesel 2.2 l fra 150 hk
• Førsteklasses sikkerhetsteknologi
• Godt utstyrt med bl.a. cruise control,
autobrems, lettmetallfelger, Bluetooth og
regnsensor som standard på alle utstyrsnivåer
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n!"
DinSide.no 15.10.2012

"Sexy 6'er. Førsteinntrykket av bilen er at Mazda er inne på et gullspor"
Autofil nr 13 - 2012, Knut Arne Marcussen

"Sexy Mazda6. Med det nye designspråket er nye Mazda6 en nytelse

for øyet. Med selskapets nye teknologi i tillegg er det mye som tyder
på at det er en vellykket bil"

Finansavisen Motor 15.09.2012
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Opplev 360-graders visning med vår
gratis Mazda6-app. Last den ned fra App
Store eller Google Play.

Drivstofforbruk kombinert kjøring 3,9 - 6,4 l/100 km, CO2 -utslipp 104 - 150 g/km. NOx = 5 - 51 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. Prisen inkl. frakt
og leveringsomk. Årsavgift kommer i tillegg. Utstyrsnivået og farge på avbildet bil kan avvike fra priseksempelet.

Gravemaskin
2.0
Kompaktlaster
0.8 t
Minidumper
0.5 t
Flishugger som tar opp til 16 cm tre
Biltransporthenger 2.5 t/nyttevekt
Maskinhenger
2.1t/nyttevekt
Tipphenger
2.0 t/nyttevekt
Byggtørkere
Strømaggregat
Kompressor
Diverse annet verktøy/snekkerutstyr

Rundballpressing

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

med Orkel GP1260 med pakker.
Vi kan hjelpe deg!
Det kan lønne seg og ta
kontakt i god tid
da det er flere om pressa.
Vi driver også høytørke,
dette kan være med og
påvirke tilgjengeligheten når
været er på sitt aller beste.

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

Martin Kosberg, Kosberg, 7391 Rennebu, tlf 926 43 668
www.kosberg-gard.no

Naturopplevelser
på hesteryggen

Sjekk når bilen din skal på

periodisk (EU)-kontroll på
www.automester.no
Service og reparasjoner på alle bilmerker

• Rideturer i Forollhogna,fra Bulia
• Weekendturer og dag-/kveldsturer
• Bryllup, konfirmasjon, bursdager

Diagnoseutstyr til de fleste bilmerker.
PKK (EU) kontroll. Frontruteskifte/reparasjon.
Åpent fra kl 07.30 til 15.30.

Paul Paulsen, tlf 995 49 923
Kari Kvamme, tlf 416 04 884
bulia.hest@hotmail.no

BERKÅK BIL a.s
- autorisert bilverksted -

BULIA

7391 BERKÅK - Tlf. 72 42 75 90

Vi er nå medlem i Bademiljø og i den forbindelse har vi

Nyåpning av vår butikk 14. juni
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Telefon butikk: 72 42 64 64 – Industriveien 4, 7391 Rennebu
Vakttelefon: 46 44 92 72
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Åpningstider:
Mandag-Fredag 08.00 - 16.00 – Lørdag 10.00 - 13.00
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La deg bergta i tre dager ti
16. – 18. august
er det igjen klart for
Rennebumartna, og årets tema
”Bergtatt” innbyr til opplevelser,
aktiviteter og inntrykk tre dager til
ende. Martnaskomiteen er kjempefornøyd med programmet for årets
martna, og ikke minst har man nok
en gang klart å samle 160 av landets
beste håndverkere i det som med
rette kalles Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk. 30
av utstillerne er nye i martnassammenheng, mens andre er
populære gjengangere
på Rennebumartnan
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il ende ...
Ifølge martnassjef Kenneth Teigen har man i år
virkelig hatt fokus på å legge opp til unike opplevelser hver dag. Gjennom en spennende salgsutstilling,
aktiviteter tilpasset alle i familien, temautstilling,
kultur- og matopplevelser håper martnaskomiteen
at publikum finner veien til Rennebumartnan alle tre
dagene.
Aurlandskoen – tradisjonsrikt håndverk
En av nykommerne på årets Rennebumartna er
Aurlandskoen.
— Dette er virkelig en stolt tradisjonsbærer innen
norsk håndverk, og vi er veldig glade for at de kommer til Rennebumartnan, sier Teigen.
Aurlandskoen har blitt produsert siden 1930-tallet, og i dag er Aurland Skofabrikk den eneste gjenværende produsenten av den tradisjonsrike skoen.
Skoene produseres både med lærsåle og gummisåle,
og Aurlandsko med lærsåle har opp gjennom årene
blitt kjent som en spesielt god dansesko. På fabrikken produseres også Aurlandsbelte, som leveres i
samme farger som Aurlandskoen.
Gunnhild Sundli
– årets martnasgjest
Årets martnasgjest er Gunnhild Sundli. Hun ble
først kjent som vokalist i bandet Gåte, som hadde
stor suksess for noen år tilbake. I tiden etterpå har
Gunnhild også gjort seg bemerket som skuespiller, og hun har medvirket i flere oppsetninger ved
Trøndelag Teater og historiske spel rundt om i landet.
Når Gunnhild stiller som martnasgjest under årets
Rennebumartna kommer hun direkte fra Kristin
Lavransdatter på Sel, der hun også i sommer skal
spille den unge Kristin i det tradisjonsrike spelet.
— Gunnhild var den første vi tenkte på som
martnasgjest i forbindelse med årets tema. Opp
gjennom årene har hun ofte vært sammenlignet med
huldra i norske folkeeventyr, og med sitt skuespillertalent, sin folk-rock stemme og sin utstråling regner
vi med at hun kommer til å bergta publikum under
åpningen av den 28. Rennebumartnan, sier Teigen.
Slår et slag for Trøndersk kulturliv
Det gror godt i Trøndersk kulturliv, og under
årets Rennebumartna får publikum høre og se flere
av artistene som har gjort seg bemerket den senere
tiden. Fredag 16. august er Anders Jektvik på plass
for å underholde publikum under Elektrisk Aften.
Hitterværingen fikk sitt gjennombrudd med andreplass i ”Norske Talenter”, og vant overlegent i kategorien Årets mest lovende artist under Ut-Awards
2012. Søndag blir det konsert på utescenen, med
vår egen jazzdronning Heidi Skjerve og Milenberg
Joys. I tillegg blir det som vanlig flere små konserter
med elever fra Kulturskolen. Hvis alt går etter planen håper martnasarrangørene naturligvis også å få
til en opptreden med vår lokale Idol-deltager Astrid
Smeplass.
— Vi vet at Astrid har en hektisk sommer foran
seg, men hun kommer på Rennebumartnan søndag

og holder en minikonsert. Det gleder vi oss veldig
til,forteller Teigen.
Ung skaperglede
Også i år legger man vekt på at de yngste publikummerne skal trives på Rennebumartnan. I den
romslige lavvoen på uteområdet er det lagt opp
til forskjellige aktiviteter for ungene, slik som det
har vært tidligere år. For at også de minste martnasgjestene skal få en mulighet til å bli kjent med
årets martnastema, er det lagt opp til en temadag i
Lavvoen. Dette blir på lørdag, og da er det hugging i
både kleberstein og skifer som er hovedaktivitet.
Levende Håndverk
På Rennebumartnan er det også tradisjon for å se
håndverkere i aksjon, og samtidig også gi publikum
mulighet til å prøve ulike typer håndverk. I forbindelse med årets tema vil det bli mulighet til å hugge
sitt eget steinbord.
— Det er de tre skiferbedriftene Minera Skifer,
Oppdal Sten og Norheim Natursten som står for
opplegget, og vi er utrolig glade for at vi har fått til et
samarbeid med dem i år, sier Teigen. Disse tre bedriftene vil også være med å prege uteområdet med
levende håndverk alle martnasdagene.

Årets martnasgjest er Gunnhild Sundli.

Rennebutun
En av nyhetene under fjorårets Rennebumartna,
var et eget Rennebutun, der over 30 lokale bedrifter
presenterte seg under felles paraply like ved inngangen til selve martnasområdet. Dette ble gjennomført
som et prøveprosjekt i fjor, og responsen var så god
at Rennebu Næringsforening har valgt å videreføre
opplegget.
— Det er veldig bra at så mange lokale bedrifter ser verdien av å bruke dette som en arena for å
markedsføre sine produkter og tjenester, og det at vi
samles på et felles Rennebutun er med å vise bredden og mangfoldet i lokalt næringsliv, sier Inger
Måren, som er sekretær i Rennebu Næringsforening.
Hun tror også det kan være veldig nyttig for en del
av hytteeierne i Rennebu, som kanskje ikke har full
oversikt over hvilke muligheter for håndverks- og
servicetjenester som fins lokalt her i Rennebu.
rennebumartnan.no
Nylig lanserte Rennebu-martnan sin nye nettside. Her har man lagt vekt på at det skal være lett for
publikum å finne den informasjonen de søker, samtidig som designet er noe modernisert.
— Vi oppfordrer folk til å følge med både på nettsiden vår og på facebook, for det vil jevnlig bli lagt
ut nyheter og oppdateringen om både utstillere og
kulturbegivenheter i forbindelse med årets martna.
Det meste er nå klart, og vi i martnaskomiteen er i
alle fall kjempefornøyde med programmet så langt.
Her er det bare å møte opp og la seg bergta tre dager
til ende, for dette kommer til å bli steinbra, avslutter
en begeistret martnassjef Kenneth Teigen.

Fredag 16. august er Anders Jektvik på plass
for å bergta publikum under Elektrisk Aften.

Tekst: Mona Schjølset

Minera Skifer, Oppdal Sten (bildet) og
Norheim Natursten vil være med å prege
uteområdet med levende håndverk alle
martnasdagene, og her kan du prøve deg
på å hogge ditt eget steinbord.

Søndag 18. august kl 16.00 blir det minikonsert
på utescenen med Astrid Smeplass.
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DET LIGGER MYE
HARDT ARBEID BAK
GODE RESULTATER

Kaffekrok - Medisinutsalg
Post i butikk - Online tipping

– helt i nærheten

Kjempestort utvalg i grillmat!
Utvalg av folkets produkter: Grillmat 3 for 2

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

Sommeraktivitet uke 25-32:
Is-tid: Kroneis 3 for 2

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

Åpningstider: Mandag-fredag 9-18 – Lørdag 9-17

Rennebu Nedre Handel AS

Les mer på:
www.bdo.no

Voll, 7393 Rennebu tlf 72 42 65 50

Kvalitet preger Jonsered sine
skog- og hageprodukter

BDO_Orkanger_profil_120x75.indd 1

01.03.2012 08:56:11

Husqvarna automower slår plena di helt alene og lydløst, fra
du setter den ut om våren til du tar den inn om høsten.
Se den hos oss!
motorsager – plentraktorer – plenklippere – trimmere
Delelager og serviceverksted

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

Forhandler av DieselCraft GreenLine

J. O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen, 7393 Rennebu
tlf 72 42 64 21 – mob 416 54 516 – john.ovogn@loqal.no

E6 Berkåk

tlf 72 42 71 50
Følg oss på Facebook
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Alt klart for
årets Friluftsdager
Friluftsdagene er et samarbeid mellom Rennebu kommune, Frivilligsentralen og Idrettsskolen, og arrangeres den første uka i skolens sommerferie. Dette er et tilbud for unger fra 1. – 4. klasse, og har vært et populært
tiltak helt siden oppstarten for seks år siden.
Ifølge Maj Britt Svorkdal
Hess på Frivilligsentralen er
hovedformålet med tilbudet at
ungene skal få gode opplevelser med friluftsliv, og lære seg
å mestre ting i naturen.
- Bare det å kunne kle seg
etter været når man skal være
ute en hel dag er nyttig lærdom for de fleste unger, for
det er jo slik at får man på seg
klær som er tilpasset vær- og
føreforhold så kan man ha det
riktig så bra utendørs selv om
været er dårlig, sier Maj Britt.
Hestekjøring og taubane
Opplegget rundt årets friluftsdager blir i alle hovedsak
etter samme lest som tidligere,
men noen spennende nyheter
blir det likevel for årets deltagere.
- Vi skal ha en hel dag der
vi besøker Siv Remetun og Alf
Erik Lånke på Svendgård. Her
er det vertskapet selv som har
regi på dagen, men vi vet i alle
fall at riding og hestekjøring
kommer til å stå på programmet. For de største ungene blir
det sannsynligvis mulighet til
en lengre tur denne dagen, og
dessuten er det jo en taubane
over Minilla som det sannsynligvis blir aktuelt å prøve, forteller Maj Britt.

Fjelltopptrim
2013
Rennebu IL går i gang med sin 13. topptrimsesong - med åtte topper som ligger i
Rennebu. To av disse er nye bekjentskaper
for faste topptrimmere. Skal du besøke en
topp du har vært på før, så variér gjerne med
hvilket utgangspunkt du velger.

Bildet er fra en tidligere friluftsdag ved Hurundsjøen.
Heverfallssetra
En av dagene står også et
besøk på Heverfallssetra hos
Ingunn Holden på programmet.
- Her blir det lagt opp til
aktiviteter på og rundt setra,
og sannsynligvis også en tur
til Hevertjønna. Her er det jo
muligheter både for fisking og
andre aktiviteter, og det vet vi
fra før at mange er interessert
i, sier Maj Britt. I forbindelse
med friluftsdagene blir det
også en tradisjonell skogdag,

der ungene får lære litt om
forskjellige tresorter og vegetasjon i skogen. Skogplanting
har de også fått prøve seg på,
og det er noe ungene synes er
artig.
– Alt i alt syns jeg vi har
et spennende program for
årets friluftsdager, så nå ser vi
fram mot tre trivelige dager
sammen med ungene, avslutter Maj Britt.
Tekst: Mona Schjølset

Rydding av gangsti på Voll

I år kan det maks oppnås 14 poeng, og voksne
som leverer inn klippekort må ha minst 9 poeng for
å være med i trekningen på to gavekort a kr 1000,-.
For de yngre under 13 år er det full premiering ved
minst 8 poeng og for de under 11 år er det nok med
4 poeng.
Toppene er merket med skilt og har klippetang og
bok for å skrive navn i.
Studer 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.
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!
Klippekort for Fjelltopptrim finner du nedenfor,
og i tillegg finnes det på www.rennebu-il.no.

Grendalaget på Voll har
hatt dugnad for å rydde
en gangsti fra Hovengan til Voll skole.
Gangstien som har strekt
seg fra Hoveng til Voll har vært
igjengrodd i flere år. Men i vår
har grendalaget på Voll organisert rydding av stien, slik at
den kan brukes i sommer. Alf
Gunnes forteller at de i grendalaget håper at det blir en
populær gangsti.

2013
2004

TOPP

Høyde

Kart

Utgangspunkt

Poeng

KLIPP HER!

1250

Oppdal

Leverdalen

Gråfjellet

1243

Rennebu

Hel-/ Jøl-/ Minilldalen

Nørstfjellet

1119

Rennebu

Stamnessætra

- Vi håper at gangstien blir
brukt, og at folk oppdager
hvilken naturperle dette området er, sier Gunnes.

Kletten

1099

Innset

Innerdalen

2p

Kongsvarden/Risåsen 1010

Rennebu

Berkåksætrin/Døvatnet

2p

Steinkjerringa

Innset

Stølen/Gisnadalen

På spørsmål om hva som
er planene for stien, svarer
Gunnes at det er en sommersti, som de håper kommer til
å bli brukt av alle. Men de tror
at den kommer til spesielt god
nytte for laksefiskere.
Gunnes forteller videre at
grendalaget har fått god støtte
fra Rennebu kommune.
- Vi har fått et tips om at
det går an å søke om midler til
ryddingen. I tillegg håper vi å

Aunrøa/Aunerauda

713

Rennebu

Nordskogen

Vardberghaugen

705

Rennebu

Skjervsætrin

ca 960

KLIPP HER!

Rundhaugen

2p
3p
2p

1p
1p
1p

Dugnadsarbeid med rydding av turstien langs Orkla.
Postene er utlagt fra 15.05 til 15.10.13

få lagt gangstien inn i et turkart som Rennebu kommune
skal gi ut, sier Gunnes.
Gunnes kan fortelle at det
har vært god respons fra folk
som har vært villige til å delta
på dugnad.

- Det har vært veldig lett å
spørre folk om hjelp. På grunn
av dette har ryddingen bare
tatt to dager, forteller Gunnes.

Sum

p

Navn:
Adresse:
Alder:

Tekst: Arne Bakk
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Nerskogen har alle muligheter - for hele familien!
Nerskogen har unike kvaliteter for friluftsliv. Her kan du boltre deg i urørt natur innover Trollheimen med besøk på
Jøldalshytta, gå langs merkede og tilrettelagte turstier, ta en sykkeltur på seterveien rundt Granasjøen - eller rett og slett
bare kose deg i sola med kaffe, en sjokoladebit og det som hører til.
Vil du ha en skikkelig utfordring har du muligheter for fantastiske toppturer i Trollheimen til Svarthetta, Trollhetta
eller Blåhø. Du kan også hive deg med på Nerkogsrittet, som går den 16. juni.

Når du først er på Nerskogen anbefaler vi å ta en tur innomfor å gjøre matinnkjøpene på
Nerskogen Landhandel - en butikk med åpningstider også tilpasset fritidsbeboerne
som er på besøk i helgene.

www.mediaprofil.no

NB: Norsk Tipping fra 20. juni!

Mer informasjon om Nerskogen
www.nerskogen.net
www.nerskogsrittet.no
www.nerskogenlandhandel.no
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Det er kort vei til Oppdal med f.eks. kino eller andre opplevelser i Kulturhuset.

Masteroppgave ble til
FRIrom
Fredag 7. juni ble det spennende prosjektet FRIrom
åpnet på Kvinne-Barn senteret ved St. Olavs
Hospital. FRIrom er en frittstående, klimatisert
paviljong på 9kvm plassert på takterassen i 6. etg
ved Kvinne-Barn senteret. Rommet er ment å
være et fristed der foreldre og pårørende
kan trekke seg tilbake og få utløp for sine
følelser utenfor barnas påsyn, og samtidig
samle krefter for å kunne støtte
sine syke barn videre.

Sivilarkitektene
Sunniva
Huus Nordbø fra Rennebu og
Maren Storhile Ødegård har
gjennom sin masteroppgave
designet prosjektet FRIrom.
Under arbeidet med masteroppgaven fant de to arkitektstudentene fort ut at dette var
et prosjekt de hadde lyst å
gjennomføre, og at det var et
unikt bygg som mange ville ha
bruk for.
- Vi leverte masteroppgaven for to år siden, og nå står
altså rommet klart til bruk. Det
føles nesten litt uvirkelig akkurat nå, sier en fornøyd Sunniva
Huus Nordbø.
Hadde sett behovet
Det var Mads Bøhle
som først lanserte ideen om
FRIrom. Gjennom jobben som
trivselssykepleier ved Barn
4, kreft- og blodsykdommer,
hadde han sett behovet for et
slikt fristed. Etter hvert kom
har i kontakt med arkitektstudentene Ødegård og Nordbø,
som fattet interesse for Bøhles
tanker om et stille rom på St.
Olavs. Dermed ble FRIrom en
masteroppgave, og altså nå
ferdig realisert to år senere.
Annerledes
Noe av grunntanken er at
FRIrom skal være helt annerledes enn de andre rommene på
sykehuset.
- Vi har jobbet mye med
form og størrelse i dette prosjektet, og det ligger mange
tanker bak hver minste detalj,
forteller Nordbø. Spiralformen
gjør at man kommer gradvis
inn i rommet, og inn til et stille, skjermet sted.
– I psykologien heter det at
når du går innover i en spiral
mot venstre, søker du din egen
psyke, og det er akkurat det
FRIrom er ment å gjøre. Her
skal man finne seg selv.Hadde

spiralen gått mot høyre, hadde
man rømt fra sin egen psyke,
sier Nordbø.
Finansiert av Gjensidigestiftelsen
Etter at masteroppgaven
ble levert i mars 2011, startet de
to sivilarkitektene jobben med
å få finansiert prosjektet. De
fikk tips om å kontakte Hans
Jon Solem i Gjensidige Oppdal
– Rennebu Brannkasse, som
igjen rådet dem til å søke
Gjensidigestiftelsen om støtte.
– Gjensidigestiftelsen har
som formål å støtte prosjekt
som fremmer helse og trygghet, og i desember 2011 fikk vi
tilbakemelding om at de ville
fullfinansiere hele prosjektet.
Det var både overraskende,
og ikke minst veldig gledelig,
smiler Nordbø.
Bærekraftig norsk produkt
FRIrom bygges utelukkende i norsk tre, utført av
Snekkeriet på Verdal som har
gjort en formidabel innsats.
Dette har vært en bevisst prioritering fra arkitektene sin
side, og er med på å gi hele
prosjektet en bærekraftig profil. Konstruksjon og innerkledning produseres i massivt
møbellimtre av furu, mens
fasadesystem og kledning produseres i osp fra Østlandet.
Paviljongen isoleres med økologisk og 100% gjenvinnbar
trefiberisolasjon, noe som har
en
varmelagringskapasitet
som er det dobbelte av vanlig
mineralull. Selve rampa bygges av kjerneved av furu.

folding av papir, og ifølge et
japansk ordtak skal den som
bretter 1000 traner få et ønske
oppfylt. Papirtranene blir brettet av barn, pårørende og pleiere, og skal symbolisere håp
og styrke for de som besøker
FRIrom.
Håper FRIrom fyller intensjonen
De to arkitektene og alle
involverte i prosjektet er veldig
godt fornøyd med at FRIrom
nå er ferdigstilt, og nå håper de
bare at det fyller intensjonene,
og at det blir brukt av de som
trenger det.
– Det føles nesten litt rart å
se det ferdig etter å ha lagt ned
mange frivillige timer på prosjektet over tre år, sier Nordbø,
men vi er utrolig godt fornøyd
med det ferdige resultatet, og
håper det blir til hjelp og nytte for barn og pårørende i en
vanskelig livssituasjon.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: FRIrom

Mye symbolikk
Det er lagt stor vekt på
symbolikk i prosjektet, og en
viktig detalj i så måte er bretting av origamitraner, som skal
monteres i himlingen. Origami
er en gammel kunstform med
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Lørdag 15. juni åpen dag

I frb. med Pilegrimsdag på Voll er du velkommen
til ”garasjesalg” og demo av ny maskin

Sommerblomster
på Å Gartneri

Flotte og frodige
sommerblomster
Tilbud:
Fuksia og hengnellik,
4 stk kr

KJØKKEN – BAD
SPISESTUE – SOVEROM
Alle trekomponenter er egenproduserte

ennebu
snekkeri

A
S

7393 Rennebu - Tlf. 72 42 67 30 - Fax 72 42 67 20

post@rennebusnekkeri.no
www.rennebusnekkeri.no

Vi har lang erfaring,
bred kompetanse og
er spesialister på
heltreproduksjon.

100,-

Kjøp kortreist blomster fra gartner´n på Å

Sommeråpent til 22. juni
mandag-fredag 9-18 – lørdag 9-16

www.aagartneri.no

7335 Jerpstad
2
Telefo
n 72 49 42 1

Søndag 16. juni 2013
kl 12.00
52/18 km sykkelritt på Nerskogen i Rennebu.
Start og mål ved Granasjøen
Traséen går langs grus- og asfaltvei.
Premier til 1/3 i ungdomsklassene,
de tre beste i voksenklassene,
og til bestemann og bestedame.
Deltagerpremier og uttrekkspremier.
Etteranmelding på nettsidene t.o.m. lørdag,
eller ved oppmøte søndag kl 10 - 11.30.

For mer informasjon: www.nerskogsrittet.no
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Nerskogen grendalag
Oppdal sykkelklubb
Rennebu IL
i samarbeid med

Norgescup i baneskyting
Når andre runde i norgescupen i baneskyting arrangeres i månedsskiftet
juli/august, vil store deler av arrangementet foregå i Rennebu.

Rennebukortet
– felles fiskekort for
hele bygda

Det har i flere år vært diskutert mulighet for å få til et
felles fiskekort for Rennebu, og i fjor ble Rennebukortet
endelig lansert for ivrige fiskere. I år har enda flere grunneierlag blitt med på samarbeidet, og med Rennebukortet
kan man nå få tilgang til fiske i bortimot 160 små og store
fjellvann rundt om i bygda.

Formann i Rennebu skytterlag, Bjørn Inge Haugset,
er førnøyd med at hele laget stiller opp når det skal arrangeres Norgescup.
Norgescupen består av i
alt tre runder, og den første er
allerede gått av stabelen. Neste
runde vil altså foregå i region
Midt-Norge, og det er Budal,
Rennebu og Sunndal som er
vertsklubber. Cupen avsluttes
på Vestlandet i månedsskiftet
august/september.
Mange frivillige
I skrivende stund er ikke
påmeldingsfristen gått ut enda,
men det ventes mye folk.
- Vi regner med at det kommer mellom 1000 og 1200 deltakere - mange med familie,
sier Otte Hårstad, pressekontakt i Rennebu Skytterlag.
Det er ikke hverdagskost
at idrettsstevner av denne
størrelsen går av stabelen i
Rennebu. Så er da også et stort
apparat i sving for å få til et
knirkefritt arrangement. Godt
og vel femti frivillige tar sin
tørn i Gammelstødalen i dagene 30. juli – 3. august.
Generalprøve i fjor
Kriteriene for å bli verts-

klubb går blant annet på
anlegg, bane og beliggenhet i
forhold til Oppdal, som arrangerer Landsskytterstevne 2. -9.
august.
- Vi ser fram til å få vist
oss fram som arrangør, og
er stolte av anlegget vårt i
Gammelstødalen. Her har det
gått med utallige dugnadstimer, men vi synes at vi har fått
et topp skytteranlegg. Vi hadde
en generalprøve som arrangører i fjor høst, da vi arrangerte
landsdelsstevne med 371 deltakere. Tilbakemeldingene den
gang var bra, forteller Hårstad.
Selv om det er mye arbeid
både i forkant, underveis og
delvis i ettertid av et slikt
arrangement, betyr det også et
kjærkomment overskudd for
arrangørklubbene.
Positive ringvirkninger
I og med at Landsskytterstevnet innledes mens
Norgescupen
pågår,
har
mange av deltakerne allerede
booket overnatting i Oppdal.
Man regner imidlertid med at

en del vil ha base i Rennebu
også, både via campingvogner
og eksterne overnattingstilbud
som finnes i bygda. Reiselivet
i Rennebu har dessuten grepet
sjansen til å markedsføre seg
under stevnet, og får vise seg
fram via skjermvisninger og
annet markedsføringsmateriell
i Gammelstødalen.
- I tillegg til å vise oss
fram som arrangørklubb, vil vi
gjerne at det skal dryppe litt
på Rennebu som vertskommune også. Vi kommer derfor
til å profilere kommunen og
tilbudene som finnes på våre
egne hjemmesider, forklarer
Hårstad.
Rennebu Skytterlag er godt
representert med skyttere fra
egne rekker under stevnet.
Også på Landsskytterstevnet
rapporteres det om uvanlig
mange påmeldte fra Rennebu.
Så langt stiller 35 skyttere fra
Rennebu til start.
Av Merete Fossum

Disse skytterne får nok å gjøre i tillegg til skytingen når Rennebu skytterlag
skal arrangere Norgescup i sommer. F.v. Magne Jostein Hoel, Bjørn Trøite, Iver Skamfer Bjerkås,
Mona Isene, Bjørn Haugerud og Martin Skamfer Bjerkås.

Ifølge Svein Erik Morseth, som er sekretær i Rennebu
Utmarksråd, er dette en stor fordel både for grunneiere og
fiskere. – Hvis vi ser på steder der lignende typer samarbeid har vært prøvd tidligere, har de fleste erfart at totalsalget av fiskekort har økt, forteller Morseth. Han påpeker
også at det vil bli mye enklere for de som ønsker å fiske i
Rennebu, både fastboende, hyttefolk og turister. – Nå kan
de kjøpe ett kort som gir tilgang til fiske stort sett over hele
Rennebu, og det tror vi de fleste vil oppleve som et mer
attraktivt tilbud enn ordningen med å ha kort for hvert
enkelt grunneierområde, sier Morseth.
Les mer på www.utmarksradet.no
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Morten Rødningen/
Opplev Trollheimen

Skjerpede
fiskeregler i Orkla
I fjor fikk du kun et gebyr på 1000 kroner hvis du ble
tatt for ”tjuvfiske” utover kvoten. Dersom du i år tar flere
laks når kvoten er full, får du et gebyr på 6000 kroner - og
du er heller ikke velkommen tilbake året etter. Bakgrunn
for de skjerpede reglene er et ønske om å bevare og øke
villaksstammen i Orkla.

Skjerpede regler

Her er de nye reglene laksefiskerne må forholde seg til i
Orkla når årets sesong starter:
- Sesongkvoten er åtte lakser, hvorav kun to kan være
over 80 centimeter
- Døgnkvoten er én laks
- All laksefisk med lengde mindre enn 35 cm skal settes
ut igjen
- All hunnfisk fredes i juli og august måned
- Det skal innleveres skjellprøver av all avlivet laks
- Gebyr for manglende desinfisering, rapportering og
brudd på reglene i forbindelse med redskapsbruk er
3000 kroner
- Kvotebrudd straffes med et gebyr på 6000 kroner
- I tillegg blir som nevnt lovbryteren bortvist fra elva
resten av sesongen samt sesongen etter i de største
elvene rundt Trondheimsfjorden
- Levende gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten
- Sjøøretten er fredet
Laksesesong i Orkla varer fra 1. juni og ut august!

Rennebunytt

25

Ei seng å ligge i ...
Rennebu er ikke stedet med de prangende
overnattingsstedene og
restaurantene. Men,
det finnes godbiter
- plasser som absolutt
er verdt et besøk både
for oss som bor her
fast og for dere som er
gjester og besøkende
her i Rennebu.

Vertene ved Gjesteheim Havdal,
Anja Vermeer og Rudolf
Vermeer, har skapt et interessant og hjemmekoselig miljø i det
som tidligere var Havdal skole.

Overnatting nært naturen

Gjesteheim Havdal er et trivelig overnattingssted som holder til i lokalene
til tidligere Havdal skole. De tilbyr overnatting for reisende over E6 og Rv3,
barnefamilier, gående og fiskere.
Gjesteheimen ligger i fine naturomgivelser, og har ideelt utgangspunkt for fjellturer, fiske og
mange andre aktiviteter. Den er et fint utgangspunkt for å komme til Barnas Naturverden, som ligger i umiddelbar nærhet.
Innredningen i gjesteheimen er en interessant opplevelse i seg selv, da de har tatt i bruk plansjer,
bilder og andre gjenstander fra skoletiden.
Gjesteheimen kan også ha arrangement for grupper, f. eks. pensjonistreiser, skoleturer og idrettsgrupper, og det er muligheter til High tea-, ostefondue-, kaffebord-, julebord- og kaldbuffet-arrangement.
Flere opplysninger om Gjesteheimen finner du på www.gjesteheimhavdal.com

Familiecampen
ved E6
Halland camping på Nordskogen er en plass med lange tradisjoner, og vertene Tore Halland og
Eli Grøtte er i ferd med å modernisere plassen på en imponerende måte. Alt materiale hentes fra
egen skog og bearbeides på eget sagbruk, for Tore er snekker og setter opp hyttene selv. Så langt har
de bygd åtte nye fullisolerte hytter.
Mer informasjon om campingplassen finner du på www.hallandcamping.no

Meslo Herberge
- tilrettelagt for pilegrimer
Ingrid Meslo er vertinne på gården Meslo på Stamnan, og er
et annet eksempel på at det går å kombinere overnatting i små
skala med tradisjonell gårdsdrift. Herberget har ca 25 senger disponible. Ingen skal svulte, og Ingrid serverer enkel bondekost for
sine gjester.

26

Rennebunytt

og et bord å spise ved!
Seterliv ved Hæverfallet
Hæverfallsætra drives som turistseter og tilbyr overnatting og
servering. I setersesongen (juli mnd.) leier de også ut rom med
frokost, utenfor sesong leier vi ut rom eller hele Storstuggu med
sjølhushold.
— All servering skjer etter avtale. Vi tilbyr kaffe og vafler med
rømme og syltetøy, eller rømmegrøt med spekemat. For rømmegrøt trenger vi én ukes varsel. Servering utenom sesong kan også
avtales, sier seterjente Ingunn Holden.
Du kan også bli med i fjøset for å se hvor maten kommer fra,
og samtidig lære deg å melke! Den 14. juli arrangerer Ingunn
Barnas dag.
Du finner mer informasjon på www.sundsetgard.no
Vertinne Ingunn Holden har utsyn
over Innset og mot Kvikne fra trappa på Hæverfallsætra.

Tradisjonsrike
Litj-Kosbergsætra
Anne Karin og Jan Arve Nyberg ønsker velkommen til
tirsdagskaffe på Litj-Kosbergsætra ved Skaumsjøen. LitjKosbergsætra ligger fint til i lia med utsikt over sjøen, og setertunet er en fin blanding av gamle og nye hus.
Tirsdagskaffen begynner fra 2. juli og varer fra kl 18.00 til
21.00.

Fersk bakst på Kroken
Kroken Bakeri er ikke et tradisjonelt bakeri, men et bakeri som
har spesialisert seg på flatbrød og forskjellige typer lefser (potetlefse, tykklefse og smurte lefser).
De dagene det er åpent bakes det også grovbrød og kanelsnurrer, og det selges kaffe og noe å bite i som kan nytes i bakeriets lokaler. Her er det også mulig å ha møter etter avtale. Kroken
Bakeri kan ta imot bestillinger på skuffkaker, rundstykker, usmurte eller smurte lefser, pizzasnurrer, ostekake o.l.
I perioden 1. juli til 1. september er bakeriet åpent alle onsdager og fredager, og lørdager i partallsuker. Bakeriet er stengt i
ukene 26 og 33.
Kroken Bakeri har utvidet serveringsarealet sitt.

Blåtur til Hæverfallsætra
Da Rennebunytt nylig besøkte Hæverfallsætra, ble det for
første gang prøvd et samarbeid mellom Langklopp Fjellgård og
Hæverfallsætra. En vennegjeng fra Buvika arrangerer årlige en
blåtur, og i år var det Jorunn Fagerholt og Odd Berg sin tur til å
arrangere. De har hytte i Skardalen på Nerskogen.
— Det sjette gangen vi arrangerer blåtur, og den legges alltid
til første helga i juni. Vi har som mål å prøve nye ting, samtidig
som at vi er enige i at turene ikke skal være ut av landet og vi skal
ikke fly, sier Fagerholt og Berg.
Årets blåtur var på hesteryggen, og de fleste hadde liten eller
ingen erfaring med ridning. Etter ankomst Hæverfallsætra ble det
servert rømmegrøt og spekemat.
Ida Marie Øie, Siw Øie (Langklopp Fjellgard), Ingunn Holden
(Hæverfallsætra), Jorunn Fagerholt og Odd Berg koser seg med
rømmegrøten.
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Material-tilbud
36x48 kr 5,70 inkl mva, dimensjonert
48x48 kr 8,10 inkl mva, dimensjonert
22x148 kr 15 inkl mva, justert kledning
19x148 kr 13 inkl mva, justert kledning

Ved kjøp av hele pakker
gis det 15% rabatt

Tradisjonell handlaft
Hus / Hytter
Anneks
Utebord etc.

www.torslaft.no

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

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Edvin Eide: 950 34 056

t

te

neste

5 år
je

i hy

Nerskoglaft as

5

Krokbekken, 7398 Rennebu. edvin.eide@oppdal.com

folkets t

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

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

Snekkering, lafting,
restaurering, grunnarbeid

Høy kvalitet,
tuftet på solide
byggetradisjoner

Sande Hus og Hytter AS – tlf 950 93 400

www.sande-hytter.no

Din leverandør av grus i Rennebu
leverer alle fraksjoner i
knust fjell fra Lauvåsen
pukk, Markøya.

Ta kontakt på telefon 416 56 996
for en hyggelig hytteprat.

Transport med lastebil og traktor
Snøbrøyting med bil og traktor.
Produksjon av ved.

Hyttetomter til salgs

Bygg varige verdier
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Tomter med fin beliggenhet
på Nerskogen

Rennebunytt
Laft - Stavlaft - Bindingsverk

Ny

tlf 926 46 626 - www.grusirennebu.no

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

NM til Rennebu
Rennebu er vertskommune når Sør-Trøndelag Elghundklubb inviterer til
norgesmesterskap i bandhund 1. - 4. august.
Hovedbasen for arrangementet vil være i Rennebuhallen. Selve prøveterrenget
strekker seg imidlertid over flere kommuner, og de påmeldte
ekvipasjene vil utfolde seg
i skogene i både Rennebu,
Meldal, Midtre Gauldal og
Oppdal.
Fra hele landet
NM i bandhund er en prøve der noen av landets beste
elghunder møtes. Prøvene
foregår over to dager, der samlet prestasjon fra disse to dagene avgjør resultatet. Hundene
føres i bånd hele tida, og dommerne legger vekt på både
oppførsel og evnen til å finne
elg.
— I år er det påmeldt i alt
29 ekvipasjer. Disse kommer
fra områdeklubber over hele
landet, forklarer Leif Landrø.
Han er mangeårig elghundeier og dessuten formann i
NM-komiteen.
— Vi regner med at det
kommer rundt 100 tilreisende
til Rennebu denne helga. Disse
skal innlosjeres på forskjellige
steder i bygda. Vi er på forhånd
gjort kjent med forskjellige
aktivitetstilbud i kommunen
som vi nok vil benytte oss av
mellom slagene i skogen, legger han til.
Gjev tittel
Ordfører Ola T. Lånke vil
stå for den offisielle åpningen

Bygdapøbben på
Berkåk – et sosialt
møtested
Planleggingen av sommerens aktiviteter er
allerede i full gang ved bygdapøbben, noe
som tyder på at det blir mye å se fram til for
både bygdefolk og tilreisende.

I sommer blir det høy aktivitet på bygdepøbben, som
er åpen hver fredags- og lørdagskveld. Det har allerede
vært arrangert en enkeltstående vårquiz, samt at terrassen på bygdapøbben har blitt åpnet for sommersesongen.
Den nevnte terassen er det som gjør bygdapøbben annerledes på sommeren i forhold til resten av året. Dette gjør
at blant annet kapasiteten blir mye større, og pøbben blir
hyppigere besøkt av trubadurer.
Formann i NM-komiteen, Leif Landrø, med sin Havahaugens Resak.
Resak vant Trondheimsutstillinga i mars og ble med dette dobbeltchampion.
i Rennebuhallen torsdag 1.
august. Deretter vil det gå slag
i slag i skogen frem til det blir
premieutdeling og festmiddag
lørdag kveld.
— Innad i elghundmiljøet er det veldig stort å få

NM-tittel og kongepokal. For
hundeeieren betyr det at man
har lyktes til fulle med både avl
og trening. Dette er noe vi gleder oss til og jobber fram mot
hele året, konkluderer Landrø.
Av Merete Fossum

Garnfiske på Kvikne
Hvis du har lyst til å dra på fjelltur i sommer, bo på ei hytte og drive garnfiske, kan Litj-Hiåsjøen på Kvikne være stedet.
Kvikne Fjellstyre har både hytte, båt og garn for utleie ved LitjHiåsjøen.
— Garna skal henges på plass igjen
etter bruk, i gredd og vasket stand, sier
Kristin Lund Austvik, sekretær/fjelloppsyn i Kvikne Fjellstyre - som minner om fiskereglene om maks tre garn
pr. person pr. natt.
Nøkkel til garnbua fås etter bestilling ved henvendelse til Austvik i
Fjellstyret, og hun oppfordrer fiskerne
om å levere rapport om fangstene.
Nærmere informasjon om tilbudet
får du ved å gå inn på nettsiden http://
fjellstyre.kvikneutmarksrad.no

Flotte turer i Rennebu
I boka ”40 turer i Rennebu”, som ble utgitt i 2010, finner du mange forslag til
flotte turer både sommer og vinter. Turene er merket med fargekoder, som gir
en god pekepinn på hvor krevende turene er.
Boka er absolutt å anbefale, og den er å få kjøpt flere steder i kommunen.

Pubansvarlig Jan Inge Flå forteller at det jobbes mye
med å videreutvikle pøbben og gjøre den så bra som mulig.
- Vi jobber mye med hvordan det skal bli mest mulig
trivelig å besøke pøbben. Vi har blant annet brukt duker
for å gjøre terrassen lunere, i tillegg til at vi ikke blir så
avhengig av godt vær for at vi skal kunne bruke terrassen
i sommer.
Jan Inge forteller videre at de på bygdapøbben har fått
mye hjelp og støtte fra lokalbefolkningen.
- Det er aldri noe problem å få hjelp til noe. Hvis jeg
spør om hjelp til å løse et praktisk problem, blir det ikke
satt på vent til neste uke, det blir gjort med en gang. I tillegg må jeg si at jeg er kjempeimponert over hvor flinke
lokalbefolkningen er til å bruke bygdapøbben.
Av Arne Bakk

Invitasjon til
Bondelunsj

På Voll barnehage er bønder det store forbildet, og kilde til veldig mye lek og aktivitet.
Dere bønder kjenner sikkert igjen aktivitetsnivået.

Vi ønsker å invitere dere som har lyst og anledning til
å komme til barnehagen og spise lunsj (ute) sammen med
oss tirsdag 25. juni kl. 11.00. Dere må dessverre ta med
deres egen matpakke, men dere skal få drikke og kanskje
noe søtt til kaffen fra barnehagen. Det er ikke nødvendig
med skifte av klær - kom i arbeidsantrekk og fint om noen
kommer i traktor også. Det er ikke nødvendig å ha barn
eller barnebarn i barnehagen for å bli med på lunsjen.
Kriteriet er at du er bonde! Velkommen!
Hilsen barna og personalet på Voll barnehage

Rennebunytt
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Bygdas Forsikringssenter
Vi ønsker alle en riktig god sommer
og gleder oss til Rennebumartnan

Brannkassa i Oppdal og Rennebu
- nærhet og trygghet siden 1842
FORSIKRING - BANK - PENSJON
Privat - Næring - Landbruk

Trygghet levert av dyktige og trivelige ansatte
- slik har det vært hos oss i 170 år!
STOLT HISTORIE - MODERNE LØSNINGER
spartner
Stolt hovedsamarbeid
med Rennebumartnan

72 40 49 90
Nyveien 1 på Oppdal

72 42 82 50
Næringshagen på Berkåk

www.GORB.no

Vi startet samme år - og markerer 25 års drift fredag 14. juni!
Velkommen innom til kaffe og kake!

Nytt utstyr
- nye muligheter
Vi har investert i
ny digital printer og plotter
som vi gjerne vil vise deg!
Det gir oss nye muligheter til å
produsere det du vil ha på kort varsel.

Torget, Berkåk - tlf 72 42 76 66 - www.mediaprofil.no

Jubileumstilbud!
Ildtopp - Pauli øye - Margeritter
50% - nå kun 25,10 pk Tagets - Betlehemsstjerne
kun 49,			
			

Orkidé (2-grens) kun 125,5 Pioner kun 98,-

			

25-kroners marked

Stort utvalg i sommerblomster!
Åpningstider:
man-fre 10-17
lør
10-14
Fredag 14. juni
åpent til kl 20.00
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Berkåk - tlf 72 42 74 45

tel, oppdal
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N å r : 11. novemb
n lykkes i
T e m a : ”Hvorda
?
distrikts-Norge
Bryt barrierer!”

ÅRETs PÅFyll!
• 5 foredrag
• 3 parallelle miniseminar
MarvIn WIseth koMMer
- koMMer du?

ForedraGshoLdere:
Bak utbyggingen på stokkøya står søstrene
ingrid og Torild langklopp og roar svenning.
Alle tre kommer og forteller om en av Trøndelags store suksesser.
Følg med på www.næringskonferansen.no
- og les om flere foredragsholdere!

For fjerde år på rad arrangeres Næringskonferansen i Oppdal.
Tema i år er ”Hvordan lykkes i distrikts-Norge? Bryt barrierer!”
Årets møteplass for ledere, styremedlemmer og ansatte i privat og
offentlig sektor. Møt beslutningstagere fra hele regionen.
Faglig påfyll og inspirasjon.

Informasjon og påmelding: næringskonferansen.no

ARRANGØRER:

92

OM OPPDAL / 02-2013
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Sommeråpent
med Birka

fredag 14. juni kl.17–20
Torget i Rennebu

Bygdapøbben
Hver helg hele året kl 20-02
I sommer har vi åpen terasse med trubadur
-følg med på facebook og www.rennebu.net

Velkommen
til vårt trivelige
møtested!

Rennebua AS

17.00 Birkas salgsutstilling åpner

Rennebus husflidsutsalg, tlf 72 42 61 51

Nyhet: Gavekort til salgsutstillingen,
pålydende kr. 250 selges nå.

Tilbud fredag 14. og lørdag 15. juni

Masse fine klær

-Salg av årets martnasskjorte, 3-dagers-

billetter og billetter til Elektrisk aften.
-Salg av Limousinburger fra Svengård,
lun eplekake med krem fra Arbeidssenteret
og andre forfriskninger.
-Lokale bedrifter presenterer sine produkter
for salg

Gjelder alle klær på ord.pris

÷25%

I telt utenfor butikken

Ryddesalg
Klær ÷50%
Utvalgte varer kr 50 / kr 100

og Tekstilverksted og Nina Vedeler
Svendsen er månedens håndverker i
juli og august

for hele huset

18.00 Kulturskolen presenterer deler
av sitt vårprogram
18.30 Møt spennende kvinner på
torget i anledning Stemmerettsjubileet
19.15 Motevisning, klær og produkter
fra Rennebua, Snertne Sneller og Birka
20.00 Avslutning

Et samarbeid mellom Birka, Rennebumartnan,
Kulturskolen og Frivilligsentralen
med støtte fra Blilyst

Vi er mest kjent for
våre kvalitetskjøkken...
Men visste du at vi også leverer

innredinger til hele boligen?

Pantone 202

Dette betyr at du kan finne et
personlig og helhetlig designuttrykk
i hele hjemmet.
Vi hjelper deg å finne gode
løsninger til bad, garderober,
soverom, stue, entre, vaskerom

- kun fantasien setter grenser!

nasjonalt senter for kunst og håndverk

www.birka.no Tlf: 72 42 52 00 / 992 35 601
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Å i Meldal - 7336 Meldal
Tlf. 72 49 58 00 - post@fossline.no
Åpningstider: Man-fre: 8-16 - Torsdag 8-19

www.fossline.no

God kvalitet og service!

Hjertelig velkommen!

L o k a L p r o du s e n t

17.45 Møt månedens håndverker i juni,
Steinar Garberg. Tornes Keramikk-

Du finner oss i Orkdalsveien 77
Tlf. 72 48 67 00 - www.fossline.no

Åpningstider: Man-fre: 10-16 - Tors. 10-18 - Lør. 10-13

Slettestjønna i Gisnadalen
ble fredet som naturreservat
i 1980. Reservatet dekker et
areal på ca. 930 dekar, hvorav
ca 180 dekar er vannareal.

Formålet med opprettelsen av Slettestjønna naturreservat er å sikre et
viktig våtmarksområde i sin naturlige tilstand, verne om et spesielt rikt og
interessant fugleliv, og forøvrig beskytte det dyre- og planteliv som naturlig
er knyttet til området.
Det rike fuglelivet er den viktigste grunnen til at Slettestjønna og myrområdene omkring er fredet. På tross av områdets beskjedne størrelse
er hekkebestanden av vannfugl både stor og meget variert. Her finner
vi f.eks. storlom,stokkand, krikkand, toppand, Kvinand, trane, vipe, brøshøns, strandsnipe, gluttsnipe, rødstilk, grønnstilk, enkeltbekkasin, småspove og svømmesnipe, blåstrupe og sivspurv. Imidlertid er det hettemåke og fiskemåke som setter mest preg på området.
Slettestjønna er også viktig som rasteplass for trekkende vannfugl spesielt om våren.
Er du interessert i fugler og fugleliv, er en tur til Slettestjønna absolutt å anbefale. Ta med kikkert - og husk å være varsom!
Av Dagfinn Vold
Flere tranepar gikk og beita ved Slettestjønna, og en lavskrike hoppet
nysgjerrig fra furu til furu. T.h. utdrag fra ”hytteboka”.

Rennebunytt

33

E6 - den strakaste vei´n
Kommunestyret i Rennebu vedtok den 22.
november i fjor trasé for E6 gjennom kommunen. Nylig behandlet kommunestyret
saken på ny etter at høringsfristen for det
første vedtaket hadde gått ut.

Rennebu – et godt sted å være!
Rennebu er et godt sted å være, og gjennom dette arbeidet ønsker vi å sikre
at Rennebu også blir et godt sted å være i framtida. Det er nå laget et forslag
til kommuneplanens samfunnsdel med mål og strategier.

— Det har vært en spennende prosess. Det at vi klarte
å bli såpass enige i Rennebu at vi kan stå samlet, er en fordel for å stå sterkere, sier ordfører Ola T. Lånke.
Lånke forteller at kommunen hadde god dialog med
Statens Vegvesen underveis, da vegvesenet hadde en person med i arbeidsgruppa. Men, det er naturlig at vedkommende måtte kvalitetssikre arbeidsgruppas forsalg hos sin
arbeidsgiver. Etter det første vedtaket kom det et brev fra
Statens Vegvesen som gikk imot det meste som arbeidsgruppa hadde foreslått. De kom bl.a. med et alternativ
som var ennå dårligere for Berkåk sentrum.
Berkåk sentrum
— Vi fikk en god dialog med Vegvesenet der de lyttet,
og fikk til slutt gjennomslag for vårt syn. Vi ville gjerne ha
noe tilbake for bompengene ved å ta hensyn til det lokale
næringslivet på Berkåk. Da var det en fordel at kommunestyret hadde stått samlet, forteller Lånke.
— Tunnelalternativet er et kompromiss for E6 gjennom Berkåk – et kompromiss mellom å få veien gjennom
sentrum og korteste mulig vei for rask transport langs E6.
Alternativet med rundkjøringer gjennom sentrum vil forsinke, bli dyrere, og det ville ha medført både støyskjerming og byggeforbudssone. I praksis ville det også ha
delt sentrum i to. Tunnel er en løsning som alle parter kan
være fornøyd med – selv om det ikke ble beste løsning for
næringslivet, sier ordfører Lånke.
Forslag om kryssløsninger
På kommunestyremøtet kom det også forslag om
kryssløsninger ved Halland og Storpynten. Det er noe en
må se på videre, da en ikke fant noen gode løsninger.
Nytt forslag sør for pynten
Ola T. Lånke forteller at
vegvesenet ikke var særlig glad for å bruke dagens
trasé og dermed lavere
fartsgrense sør for Pynten.
Dette ville også medføre at
denne veien ville bli stengt
for lokaltrafikk og lettere
trafikk. Vegvesenet kom
imidlertid med forslag om å
bygge ny E6 utenfor dagens
trasé, slik at dagens trasé
blir forbeholdt lokaltrafikk.
Denne løsningen legges nå
ut på ny høring, og avgjørelse blir tatt over ferien.
— Det er en veldig god
følelse å ha kommet dit vi
har kommet. Vi var litt urolige en periode, men slik er
det i alle saker som har en
stor rekkevidde. Det som
står igjen nå er bevilgningene og bygginga. Det skal
også gjøres en god jobb
med
reguleringsplanene,
da bygginga vil berøre både grunneiere og andre interesser, sier Lånke – som forteller at realistisk byggestart er ca
2022-23 iflg Statens Vegvesen.
Utvikling av Berkåk sentrum
Med valg av trasé gjennom Berkåk, må en fortsette
arbeidet med å utvikle Berkåk som sentrum. — Vi må diskutere hvordan dette arbeidet skal gjøres, og hvor stort
område som skal inngå i arbeidet. Det er nødvendig å se
på arealbruken totalt i Berkåk sentrum, hvor en ønsker de
forskjellige funksjonene skal være. Det er mye luft mellom de forskjellige funksjonene, så en fortetting kan være
ønskelig flere steder. Det er derfor mange muligheter som
kan åpne seg nå når vi får gjort et endelig vedtak angående E6, sier Lånke.
Tekst: Dagfinn Vold
Illustrasjon: Plankontoret
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Rennebu kommune ønsker å gi tilbud til ungdom som skaper tilhørighet til kommunen,
og som stimulerer til bosetting etter endt utdanning.
Det ble tidlig klart at
Rennebus befolkningsutvikling skulle ha en sentral rolle
i dette arbeidet. Hvordan
beholde og rekruttere nye
innbyggere? Hvordan få egne
ungdommer til å flytte tilbake
etter endt utdanning? Som et
svar på dette ble det klart at
hovedfokus skulle være bolyst,
næringsutvikling, kompetanse og
regionutvikling.
Bolyst
Rennebu kan tilby gode
og trygge oppvekstvilkår med
et allsidig tilbud innen kultur- og fritidsaktiviteter og
rike muligheter for friluftsliv.
Kommunens beliggenhet er et
godt utgangspunkt for etablering av flere arbeidsplasser og
økning av folketallet.
Samfunnsdelen har følgende overordna mål for bolyst:
Rennebu skal ha bokvaliteter som
gjør kommunen til et attraktivt
alternativ for bosetting i regionen. Strategiene for å nå dette
målet handler blant annet om
å gi tilbud til ungdom som
skaper tilhørighet til kommunen, og som stimulerer til
bosetting etter endt utdanning.
Styrke Berkåk som et attraktivt
sentrum for både bosetting
og handel og tilrettelegge for
boligbygging også i grendene.
Næringsutvikling
Næringslivet i Rennebu
er nært knyttet til landbruk,
tre- og håndverksbasert virksomhet og kraftproduksjon.
Kommunen ønsker å sette
fokus på behovet for næringsutvikling og rekruttering av
ung arbeidskraft.
Samfunnsdelens
overordna mål for næringsutvikling: Kommunen skal framstå
som en attraktiv kommune for
næringslivet. Målet er å skape
flere arbeidsplasser og øke folketallet. Strategiene handler
blant annet om å stimulere til
utvikling i eksisterende pri-

mærnæringer og bedrifter, og
tilrettelegge for etablering av
ny virksomhet. Berkåk skal
videreutvikles som et attraktivt sted for næringsetablering.
Hyttenæringen skal videreutvikles som en næringsressurs
for lokalsamfunnet i balanse
med primærnæringenes utnyttelse av utmarksområdene.
Kompetanse
Det er viktig å rekruttere og beholde kompetanse i
næringsliv og offentlig tjenesteproduksjon.
Mangel på ung tilflytting
svekker det totale kompetansenivået,
arbeidsmiljøet
og bedriftenes vitalitet. I flere
næringer, eksempelvis innen
tradisjonshåndverk, er det viktig å videreføre erfaringsbasert
kunnskap. Tilføring og heving
av kompetanse må derfor prioriteres.
Samfunnsdelens
overordna mål for kompetanse:
Rennebu skal ha attraktive
arbeids- og utviklingsmuligheter
innenfor ulike kompetanseområder. Strategiene handler om å
rekruttere og utvikle kompetente og engasjerte medarbeidere. Satse offensivt for flere
lærlingeplasser og stimulere
unge til å ta fag- og mesterbrevutdannelse. Kommunen
ønsker også å stimulere og
tilrettelegge for at unge kan
komme inn på arbeidsmarkedet. For å få tilgang på kompetanse, nye impulser og gode
løsninger ønsker kommunen å
samarbeide med forskningsog utdanningsmiljøer.
Regionutvikling
Rennebu har en gunstig
geografisk beliggenhet i forhold til et større bo- og arbeidsmarked. Samfunnsdelen setter følgende overordna mål
for regionutvikling: Rennebu
kommune legger stor vekt på det
regionale perspektivet i sitt utviklings- og planleggingsarbeid

for å styrke bolyst og næringsaktivitet. Strategiene handler
blant annet om å arbeide for
å skaffe arbeidskraft med høyog relevant fagkompetanse
til regionen, samarbeide med
nabokommunene for å bedre
infrastrukturen og kollektivtilbud i regionen. Og arbeide for
en felles merkevarebygging av
reise- og opplevelsestilbudene
i regionen.
Prosess
Arbeidet med å lage et forslag til ny samfunnsdel har
pågått i perioden april – mai
2013. Forslaget er utarbeidet
av en gruppe bestående av
Ola T. Lånke, Marit Bjerkås,
Arnhild Gorsetbakk og Odd
Kjøllesdal. Plankontoret v/
Norunn Fossum har vært
arbeidsgruppas sekretær. Det
har blitt holdt fire åpne møter
innenfor temaene boattraktivitet og næringsattraktivitet.
Innspillene fra disse møtene
har vært gode og viktige i
forbindelse med dette arbeidet. I tillegg har Utvalg for
helse, omsorg og oppvekst
(HOO), Utvalg for miljø, teknikk og landbruk (MTL) og
Rådmannens
ledergruppe
bidratt med diskusjon og tilbakemeldinger underveis.
Arbeidsgruppas forslag til
ny samfunnsdel legges fram
for politisk behandles i juni
2013.
Kommuneplan
En kommuneplan består av
to deler, en samfunnsdel og en
arealdel. Planen er et overordna arbeidsverktøy for kommunens politikere og administrasjon. Planene skal vise hvilke
tema og områder som skal
prioriteres for å få en ønsket
samfunnsutvikling.
Tekst: Norun Fossum,
Plankontoret
Foto: Dagfinn Vold

Start hytteaggregatet hjemmefra
Den norskutviklede Signaturbox™ for strømaggregater, er et produkt som
sammen med DieselCraft sine strømaggregater gir nytt liv og utvidede
bruksmuligheter av hytta!
Selv om vi i 2013 setter
2 krav4 til komfort
6 på hytta,
8
større
så er det mange som ønsker
Kilometer
å beholde
”sjarmen” med
peiskos uten direkte innlagt
strøm. Det er heller ikke alle
som har anledning til å invesUtarbeidet:
04.06.2013
tere i en omfattende batteribank som raskt kommer opp
mot 100.000 kroner, inkludert
alskens «nødvendig tilbehør».
— På bakgrunn av dette
igangsatte vi en undersøkelse,
og den viste at alle som har
strømaggregat på hytta gjerne
vil bruke aggregatet til PC og
varmeovner, og noen ganger forenkle kjøkkenarbeidet
med strøm til kjøkkenapparater, elektroverktøy osv, forteller Per Emil Kjøsnes hos
Maskingrossisten AS i Selbu.
Undersøkelsen viste også
at alle som svarte og som har
strømaggregat i dag - og om
det var mulig, gjerne ville
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Rennebu utmarksråd
www.utmarksradet.no
post@utmarksradet.no
service alarm

investere i et nytt aggregat
med en innretning som kunne
starte aggregatet ved hjelp av
mobiltelefonen. Enten hjemmefra eller mens de var underveis til hytta - for så å komme
frem til ferdig oppvarmet hytte!
Signaturbox™ er også klargjort for formidling av utløst
hyttealarm, samt oppstart av
evt. sirene. Varsling kan gå
til eier og/eller for eksempel
hytteservice eller forhandler.
Aggregatet kan også sende ut

slik at eier eller
forhandler mottar varsel om
at nå er det tid for service med
bytte av olje, filtre osv.
Programvaren er norskutviklet og tilpasset mobiltelefonbruk. Hver lisens er unik siden
hvert aggregat er unikt med
egen tilkoblingskode og ID.
Softwaren og Signaturbox™
kan per i dag kun benyttes på
DieselCraft sine aggregatløsninger.
Forhandler i Rennebu er
Jon Olav Vognild.

Rennebunytt
Siste nummer før sommerferien kommer
torsdag 27. juni.
Frist for innlevering av stoff er tirsdag 18. juni.
Første nummer etter sommeren kommer torsdag
8. august, og frist for stoff er tirsdag 30. juli.
Tlf 72 42 76 66
Annonser: mari@mediaprofil.no
Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil.no

Kunngjøringer
Gjeterhundtreff

Vaskedugnad på museet

Styret for Rennebu Bygdemuseum inviterer til dugnad på
Haugen tirsdag den 18. juni. Oppstart ca kl 18.00.
Ta med vaskeutstyr.
Ellers vil det bli litt rydding på uteplassen.
Torsdag den 20. juni tar vi vasken på Gammelbua.
Samme tid.
Alle er hjertelig velkommen til å bidra!

tirsdag 18. juni kl 18.00 på Lånkmosætra (Kjell Olav Hoel)
Ta med grillmat og godt humør!
Servering av kaffe. Velkommen!
- Rennebu gjeterhundnemnd

Budeia - vårens vakreste?

Mosjonsløp for
alle jenter og damer
i Gunnesgrenda 25. juni.
Påmelding og start
fra kl 19.00 - 20.15
Det serveres bålkaffe
og noe å bite i!
arr: Rennebu IL

Helsefagarbeidere

1. Det er ledig 50% fast stilling som helsefagarbeider i
pleieavdeling fra 01.08.13.
2. Det er ledig 62,5 % vikariat som helsefagarbeider i
pleieavdeling fra 15.09.13 til 14.09.14.
3. Det er ledig 50% vikariat i Boligavdelingen
fra d.d til 01.02.14.
For alle stillingene gjelder turnus med arbeid hver tredje
helg.
Arbeidssted: Rennebu helsesenter sykehjem.
Arbeidsoppgaver: Stell og pleie av eldre og syke.

Kommunedelplan for
E6 ULSBERG – BERKÅK – LØKLIA

Spørsmål om stillingen kan rettes til
enhetsleder Borgny Lien, tlf. 72 40 25 12, eller
e-post borgny.lien@rennebu.kommune.no.

Kunngjøring av vedtak i kommunestyret den 23.5.13:
1. Trase for strekningen Storpynten - Løklia er vedtatt.
Hovedalternativet legges til grunn for videre
planlegging
2. Ny høring og offentlig ettersyn av bestemmelser og
retningslinjer
3. Ny høring og offentlig ettersyn for strekningen Ulsberg Storpynten

Det kan kun søkes på stillingene gjennom elektronisk
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – ”Selvbetjening”
innen 15. juni 2013.

Plandokumentene kan ses på www.rennebu.kommune.no
samt på Plankontoret i Rennebu kommunehus.
Spørsmål kan rettes til Plankontoret
tlf 72 42 81 66, eller post@plankontoret.net

Kontakt Servicetorget i Rennebu ved spørsmål om
søknadsskjema, tlf. 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no

Eventuelle merknader til høring og offentlig ettersyn sendes innen 30.08.13 til:
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu eller
postmottak@rennebu.kommune.no

Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Vi tilbyr lønn etter avtale og god pensjonsordning.

Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. Offentlighetsloven
§ 25.
- Rådmannen

Steinplukking
utføres
med kombinert
rive og plukker

Lars Arne Havdal
Tlf. 482 05 005
Vi takker for oppmerksomhet
og gaver i forbindelse med
Ingvill Reistad sin
konfirmasjon.
Ingvill, Hanna og Jan

Årsmøte i
Træthaugveien
veilag
27.6. 2013 kl 20.00
på Hallandsstuggu.
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp på
årsmøtet må være styret
i hende innen 20. juni.
- styret

Du kan også lese

Rennebunytt

på
www.rennebunytt.no
- eller følg oss på
Facebook

Vedtaket kan ikke påklages.
- Rådmannen

Rennebunytt
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RETURADRESSE: Rennebu Nytt c/o Mediaprofil as, Berkåk, 7391 RENNEBU

Dette skjer i Rennebu!
13.06
16.06
14.06
18.06
19.06
23.06
23.06
23.06
25.06
25.06
27.06
04.07
04.07
20.-30.07
26.07
01.08
01.08

Formiddagstreff
Staure
Nerskogsrittet
Start ved Granasjøen
Sommeråpent med Birka
Torget
Gjeterhundtreff
Lånkmosætra
Busstur til Surnadal
arr. Berkåk menighet
Friluftsgudstjeneste
Gunnesgrenda
St.Hansfeiring
Herremssætra
St.Hansbål-brenning
Go-cart banen, Flåmoen
Budeia, mosjonsløp
Gunnesgrenda
Bondelunsj
Voll barnehage
Årsmøte Træthaugveien veilag
Hallandstuggu
Torsdagsmøte
Nerskogen kapell
Mottak av klær
Refshus skole
Kulturbeite
Håggåsætra
Utstillinga Kilde til vekst
Sanitetsbasar
Nerskogen
Mottak av klær
Refshus skole
Torsdagsmøte
Hoelsmoen

11.00
12.00
17-20
18.00
11.00
18.00
19.30
19.00
11.00
20.00
20.00
16-18
15-20
19.00
16-18
20.00

Kaffesalg i Jutulstuggu hver lørdag kl 11-15, i juni, juli og august
Gjeterhundtrening i Kjønndolpa hver tirsdag kl 18
Oppskyting/treningsskyting i Gammelstødalen:
juni: 13., 18., 20., 25., 27. – juli: 2., 4., 9., 11., 16., 18.
Motorklubb hver onsdag kl 18-22
Hørselshjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12.

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

- en kraft i nærmiljøet

Gratis innrykk i kalenderen

tlf. 72 42 83 00

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

VARMEPUMPE?
Kr 14 999,-

Priseks: WILFA TRYSIL 5.1 kw er tilpasset
norske forhold med varmekabel i bunnpanne
og rundt kompressor. Beste bunnvarme.
Mest effektiv avriming.

inkl. standard montering.
NB! Evnt. opplegg av el. kommer i tillegg til prisen.
Vi er også forhandler av følgende varmepumper:
PANASONIC, FUJITSU OG LG
Vi utfører vedlikeholdsservice på alle varmepumper.
Ved henvendelse kontakt Jan Erik Knutsen eller Torbjørn Vold.

God sommer!
Åpningstider:
Man-fre 09.00-16.00 – Lør 10.00-14.00
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En
aktiv medspiller som har nett, kraft, installasjon og Euronics Berkåk
Rennebunytt

