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Påske i Rennebu
og på Kvikne...

Påskeløype på Heldalen.
Foto: Dagﬁnn Vold

Påskeutgaven av Rennebu Nytt
går som vanlig ut til alle som har
hytte i Rennebu og på Kvikne.
Egen Kvikne-informasjon på
side 25 - 27!
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Opplag dette nummer
4.500
Sendes ut til alle
hytteeiere i Rennebu og
på Kvikne i tillegg til
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Kontakt
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Rennebu Nytt
på nett
Rennebu Nytt i pdfformat legges ut på nettsiden
www.rennebu.kommune.no. Denne er identisk
med papirversjonen som
distribueres gjennom posten. Den blir lagt ut én dag
før på nettet. Dette og er et
godt alternativ til abonnement for de som bor utenfor kommunen!

For Mathilde Vognhild på Coop Marked på Nerskogen, betyr påskehandelen nesten alt. Butikken mangedobler omsetningen i løpet av noen hektiske
påskedager. Mathilde håper på godt påskevær, det betyr mye for butikken.
Fjorårets dårlige vær, gjorde at mange hytteturister dro tidlig hjem. Andre
benyttet det dårlige været til å kjøre til større handelssentra for å gjøre innkjøp.
I forbindelse med høytiden, utvider butikken på Nerskogen åpningstida,
slik at det hver dag er åpent til kl. 19.00. I tillegg er det åpent langfredag. Da er
det bare å håpe på at været gjør sitt til at Mathilde og hennes hjelpere får nok å
gjøre i påska. Kundene er i hvert fall velkomne, så skal vi sørge for at de får det
de trenger til trivelige måltider i påskefjellet.

Nerskogen - hva nå?
Arbeidet som Rennebu
kommune iverksatte
sammen med aktørene
på Nerskogen sommeren 2007 viser at
Nerskogen med relativt
enkle grep kan forbedre
tilbudene både for
hytteiere , turister og
lokalbefolkningen.
Samtaler med næringsdrivende og grunneiere, som er
gjennomført
av
Norsk
Turistutvikling AS viser at lokalsamfunnet også er opptatt av
å ta mulighetene i bruk.
Arbeidet er nå godt i gang,
og på et godt besøkt møte av
både lokalbefolkningen og
hytteeiere på Nerskogen skole
den 23. januar ble de foreløpige resultater av prosessen lagt
fram av Norsk Turistutvikling.
Resultatene viser at Nerskogen
har mange sterke sider med
flott natur som gir gode naturopplevelser både sommer og
vinter. Videre er også et 1000talls private hytter en svært
viktig ressurs for bruken av
lokale servicetilbud og den
framtidige
utviklingen
av
Nerskogen-samfunnet.
Men i sum mener Norsk
Turistutvikling at Nerskogensamfunnet har klare forbedringsmuligheter ved å gjennomføre en del konkrete tiltak.
Dette gjelder forhold som å
bestemme seg for hvor
sentrum på Nerskogen skal

være, og hvor man bør utvikle
et hyggelig møtested for lokalbefolkningen, hytteturister og
andre tilreisende. En bedre
planlegging og koordinering
på hyttesatsingen vil også
styrke det lokale næringsliv og
samtidig være viktig for å opprettholde en god miljøprofil i
hyttesatsingen.
Videre ble det påpekt at det
bør skje en opprusting av dagligvaretilbudet og bedre skilting/merking, samt bedring av
parkeringsforholdene.
En

rekke øvrige tiltak ble også
drøftet, som registrering av
ledig bygningsmasse som kan
tilrettelegges for overnatting,
tilrettegging av flere sykkel- og
turstier mv.
Oppfordringen på møtet
var å fokusere på hvilke ressurser Nerskogen har, som er
et klart fortrinn framover andre
områder som man konkurrer
med. Det er et gammelt råd
som sier at du har størst sjanse
for å lykkes dersom du satser
på de områder du er sterkest

fra før. Både ordfører og rådmann i Rennebu kommune
understreket viktigheten av at
man får resultater av denne
prosessen.
De endelige tiltak skal legges fram på et felles møte etter
påske. De som har spørsmål
eller ønsker å gi innspill til prosjektet, kan kontakte Kjell O.
Solbakken i Norsk Turistutvikling AS på tlf. 61 24 66
60/911 56504 eller e-post;
kjell@ntu-as.no.

Torleif & co klar til påske
Mange påsketurister benytter seg av nedfartene på
Nerskogen Skisenter. Torleif Kristiansen kan vanskelig gjøre noe med været, men han garanterer i
hvert fall nok snø i år.
Skisenteret holder åpent fra
11 til 17 hver dag, og kan tilby
ulike løyper for ski- og brettentusiaster, samt egen kjelketrasé. Apropos kjelketraseen,
det er kanskje på sin plass å
advare folk mot uvettig kappkjøring i denne. Mister man
kontrollen og farer ut i skogen i
høy fart, kan en møtende
bjerkelegg føre til tøffe sammenstøt. Her er det bare å appellere til folks sunne fornuft.
Mange leier ski på senteret,
men det er nå også mulighet å
få kjøpt alpinutstyr. Ett nytt
romslig tilbygg huser et godt
utvalg av ski, støvler, hjelmer
og ellers det som trengs for en

stødig og sikker tur ned fjellsida. Kristiansen kan også fortelle at det foreligger planer
om et nytt overnattingsbygg
med leiligheter i tilknytning til
senteret
Inne på kafeteriaen står
hyggelig betjening og tilbyr
varme retter, i tillegg til vanlig
kioskvarer. Mange tar med seg
medbrakt, men det er absolutt
å anbefale å ta en titt på stedets
meny. Pølser, burgere, løvstek
med mer er å få kjøpt, og ikke
minst bestselgeren; chips.
I og med den tidlige påska i
år, er det duket for mange fine
dager på snø, også etter at den

er over. Mange synes nok at
denne tiden, med sol i bakkene, og høyere temperatur på

gradstokken, er den aller fineste på Nerskogen Skisenter.

Rennebu Nytt

Legevakt
i Rennebu!

Til og med onsdag
4. april kl 12.00:
Akutt dagtid
- 72 42 77 00
Legekontoret
- 72 40 25 40
Ellers:
Legevakt kveld/natt
- 72 48 01 00
Akutt hjelp/ ambulanse
- 113
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Vakttelefon Røde Kors i
Rennebu: 480 70 059

Kjære
leser!

Kjernen av Rennebu Røde Kors Hjelpekorps sin beredskap vil også i år ha tilhold på korpshytta
på Ånegga. 480 70 059 er mobil-nummeret til korpshytta på Ånegga på Nerskogen.
Fra lørdag før palmesøndag til 2. påskedag vil hytta ha personer klar for utrykning døgnet rundt.
Rasfare i fjellet
Det har kommet store snømengder i det siste, og Rennebu Røde Kors Hjelpekorps melder at det
det er stor rasfare i fjellet, så det er viktig å ikke ta noen sjanser.
Husk fjellvettreglene!

Ordfører i Trysil – hytte i Rennebu
Ole Martin Norderhaug og kona Gunvor har hatt
hytte på Nerskogen siden 1975. Den er flittig i
bruk, og hver påske samles familien til påskekos
på hytta og turer i Trollheimen.
– Jeg fikk tak i den fineste
jenta i bygda, forteller Ole
Martin, som til daglig er ordfører for tredje periode i Trysil.
Kona Gunvor er født Uvsløkk
og kommer fra Stamnan. De
traff hverandre på fottur i
Rondane, og fjellet betyr
naturligvis mye for dem begge.
De går fortsatt på fjellturer, og
får en fin avkobling og henter
krefter til hverdagens arbeid.
Ole Martin og Gunvor fikk
seg hyttetomt i nærheten av
heisen over Minilla i 1975. Der
har de vært nærmest alle
påsker og sommerferier siden.
– Vi er midt i fjelleventyret, og
like ved skirenna om vinteren.
Det er lang solgang, og et fantastisk
panorama
mot
Svarthetta, Svarthamran og
andre fjell, sier den entusiastiske hytteeieren Ole Martin.
Familiepåske
I påska bruker familien å
møtes på hytta. Barn og barnebarn setter stor pris på familiepåske, der de også treffer andre
slektninger fra Rennebu. Hytta
er et fantastisk utgangspunkt
for skiturer, og med turmål
både nært og fjernt kan en tilpasse turene etter alderen på
de som er med i turfølget. Ole
Martin forteller at favorittmålene nok er Jøldalshytta, Gjevil-

Etter å ha hatt en flott
dag i fin-fine oppkjørte
løyper, er det greit å sette
seg ned for å skrive en liten
hilsen til alle dere som på
en eller annen måte skal
nyte påskedagene her i
Rennebu.

vasshytta og de nærmeste
toppene. I påska kan en som
regel gå overalt, og da er ofte
en kveldstur på Varghøa
obligatorisk. Når kuldegradene
har fått kjølt ned snøen igjen
etter dagens solskinn, kan ofte
farten bli høy ned fjellsida.
Hyttesjarm
- Vi hadde tilbud om å få
lagt inn strøm for en tid tilbake, men vi ble enige om å
takke nei. Det var faktisk full
enighet i alle generasjoner om
å holde på den gammeldagse
hyttesjarmen. Derfor har vi
fortsatt solstrøm, gass og parafin. Vi bruker heller ikke hytta
mer enn en måned til sammen
i året, og da er det greit å holde
på den enklere hyttestilen,
synes Ole Martin.
— Gunvor og jeg har faktisk også feiret en julaften på
hytta. Det var veldig stemningsfullt og trivelig. Dessuten
bruker vi mye tid på lesing og
lytter gjerne på radio.
Med steikepanna på tur
Hytta ved Minilla er et fint
utgangspunkt for turer både
sommer og vinter. Om sommeren går det mye på fisketurer,
og da synes Ole Martin at
mark og spinner er det beste.
Da pakker de steikepanna i
sekken med håp om et godt

måltid på fjellet. – Det er en
utrolig fin opplevelse å sitte
ved et fjellvann og steike fersk
fisk som krøller seg i panna og
kjenne lukta av nykokt kaffe på
svartkjel. Da er livet godt.
En av de største
Ole Martin er som sagt ordfører i Trysil, som er en av de
største hyttekommunene i SørNorge. I kommunen er det 100
hytteområder med nærmere
6.000 hytter. Det mest kjente
hytteområdet er Trysilfjellet.
Det er fortsatt stor interesse for
både å bygge ut og å kjøpe seg
hytte i Trysil, og det er mulig å
kjøpe seg hytte også for de
med normal inntekt.
Når vi spør Ole Martin om
han vil komme med råd til
hyttekommunen Rennebu, vil
han avstå fra det. Han vil heller
komme med generelle tips
basert på hvordan de har gjort
det i Trysil. Der har de lagt vekt
på å gå sammen i grunneiersamarbeid for å disponere arealene riktig. Da får de lagt hytter og løyper der det er mest
riktig. Han mener det er viktig
med biareal for at området skal
bli vellykket, samtidig som at
det er viktig at alle får gevinst
av utbyggingene. I Trysil er det
ingen som holder friareal gratis. Gode samarbeidsløsninger
er best for å opprettholde
kvaliteten i fremtiden, og det er
viktig at en ser langt fremover
når det gjelder slike utbygginger.
Rennebu har kvaliteter
- Rennebu har en flott og
variert natur. Fra dalføret med

Gunvor på ski i Jøldalen,
med Svarthetta til venstre.
Foto begge bilder: privat

Orkla i bunnen til høyfjell. Det
er derfor naturlig at dere i
Rennebu satser på turisme
som næring. Men det er viktig
å ta det bit for bit for å gjøre det
bedre og bedre, sier Ole
Martin. - Rennebu har kvaliteter som kan gjøre kommunen til attraktivt reisemål i fremtiden. Det brukes mye penger
på opplevelser blant folk i
Norge i dag, og da er det viktig
både for dere i Rennebu og for
oss i Trysil å skaffe oss kunnskap om det som etterspørres.
Arealplanlegging og infrastruktur er viktige stikkord, sier
Ole Martin som samtidig sier
at Rennebu har en fordel med
den korte veien fra Trondheim.
Aktiviteter året rundt
I et presset landbruk er det
naturlig at en legger ut hyttetomter og satser på hyttebygging. Når hyttene bygges skaffer
det arbeid til mange personer,
men utfordringen er å bygge
opp aktiviteter som skaffer
arbeid gjennom hele året. – I
Trysil har vi mange gjestearbeidere om vinteren, og de vil
vi gjerne beholde året rundt.
Trysil sliter på samme måte
som Rennebu med at folketallet går ned, og da blir utfordringen å skaffe helårs arbeidsplasser som får folk til å
bosette seg. Ole Martin sier at
lokal mat, kultur og opplevelser er viktige stikkord her. Han
forventer at det blir satset mer
på dette i årene som kommer.
- Hyttefolket er lojal mot
stedet, og vil gjerne bruke tjenestene som finnes der. Men
kvalitet er et ufravikelig krav i
framtida. Rennebu må finne
sitt fortrinn – sin egenart. Og
det skulle ikke være så vanskelig,
sier
Ole
Martin
Norderhaug – som allerede
gleder seg til familiepåske med
utsyn mot Trollheimen.

I år kommer vårjevndøgn midt i påskeuka.. Da
er natt og dag like lange, og fra da av og utover til St.
Hans, blir dagene bare
lengre og lysere.
Det skal minne oss om
at lyset gir livet en spesiell
start og mulighet i påska.
Dette gjelder både i naturen
og i det kristne budskapet
vi får i høytiden. Jeg vil
gjerne oppfordre deg til å ta
del i fellesskapet i kirke og
bedehus, og jeg vet at alle
er velkomne.
Når det gjelder å oppleve vår fantastiske natur,
ja, så har vi mulighet til det
på alle ”kanter” av bygda
vår. Der har vi virkelig
mulighet til å fjerne oss fra
det dagligdagse og finne
avkobling på forskjellig vis.
Naturen vår tar imot
både unge og eldre, fastboende og ferierende med
samme raushet. Du er rett
og slett velkommen ut!
Så får du velge selv det
som passer best for deg: Å
ta stol med ut, benytte deg
av skitrekket på Nerskogen,
eller om du vil bruke våre
mange oppkjørte løyper!
Vi som er fastboende i
Rennebu gleder oss over
alle de som kommer på
besøk. Tror jeg har alle
Rennbygger med meg når
jeg håper dere får oppleve
bygda og den flotte naturen
fra sin beste side!
Tror også dere vil være
med meg i et varmt ønske
om fortsatt god bedring til
Bjørn, ordføreren vår!
En hjertelig hilsen til alle
lesere med ønske om en
god påskehøytid!
Tora Husan
fung. ordf.
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ønsker alle samarbeidspartnere og forbindelser

en riktig GOD PÅSKE
Berkåk,
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 83 00
Faks72 42 83 50

Kaffekrok - Medisinutsalg
Post i butikk - Online tipping

Kraftverkene
i Orkla

Bra utvalg i solbriller og
skismurning til påske!
Alltid ferske brød!
Åpningstider i påska: mand/tirsd 9-17
onsdag 9-15 – lørdag 9-13

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

RENNEBUA as Berkåk
Skinn og husfl
fliid, tlf 72 42 61 51

Garn til påskestrikken

 ->>ÀLi`Ã«>ÀÌiÀ

fra Viking, Gjesdal, Dahle og Rauma

Sportsgarn (kan toves)
Sportsragg
Eddagarn (100% merinoull)

NYHET

• Revisjon
• Skatte og avgiftsrådgivning
• Bedriftsrådgivning

Ull- og silkeunder tøy
til dame og herre
80% merinoull +
20% silke

Stort utvalg i SAUESKINN

Inter Revisjon Orkanger AS
Adresse: Røhme Gård, 7300 Orkanger
tlf 72 48 15 00
Adresse Rennebu:
Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu
tlf 72 40 23 39
E-post: orkanger@interrevisjon.no
www.interrevisjon.no
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Naturen som helsekammer
Påsken er en høytid da
store deler av den norske befolkningen er
mye ute, enten vi er på
fjellet eller i lavlandet.
Dagene er lange og lyse
og vi kjenner at sola
varmer (hvis den er
framme). Å komme tilbake til hytta etter en
skitur og kjenne at
kroppen har vært i aktivitet etter en dag ute i
frisk luft gjør godt. Fra
et folkehelse synspunkt
gir dette mye helse.
En kan se på dette med friluftsliv/ tur på to måter. Den
ene er det en føler når en er
ute, en får en slags ro eller
kommer i en spesiell sinstemning. Det er forsket en god del
på dette og en av teoriene som
har gjort seg gjeldende er
teorien: Attention Restoration
Theory som ekteparet Steven
og Rachel Kaplans arbeid
handler om. De mener at
mennesker har to typer konsentrasjon / oppmerksomhet.
Den ene benevnes som rettet
konsentrasjon og anvendes for
å sortere og prioritere informasjon. Dette gjør vi når vi løser
problemer. Denne oppmerksomheten krever konsentrasjon som vi har begrenset av.
Den andre typen oppmerksomhet er det de kaller spontan oppmerksomhet eller
fasinasjon. Det koster oss lite
energi å ta inntrykk fra naturen, og kapasiteten er ubegrenset. Det kan være luft,
smak, følelsen ved å ta på noe/
klappe et dyr eller å høre vinden rasle i løvet. Gjennom å
anvende spontan fasinasjon
frigjør vi energi til å konsentrere oss og å anvende rettet
konsentrasjon.
Terry Hartig fra Uppsala
universitet beskriver i en
artikkel i Skog og forskning at
naturen får blodtrykket til å
synke. Han beskriver at det er
to elementer som påvirker
dette. Det ene er distansen til
hverdagslivet og det andre er
at naturen fanger oppmerksomheten. Han har bl. a foretatt studier på studenter som
har gått tur. En gruppe i skogsmiljø og den andre i et urbant
miljø. Gruppen som gikk i
skogsmiljø hadde lavere blodtrykk enn gruppen som gikk i
det urbane miljøet ( Hartig
Terry 2003, I naturen sjunker
blodtrycket, Skog og forskning
2004, nr 2 s 10-13).
Den andre måten en kan se
friluftsliv som helsefremmende
på, er den delen som omfatter
fysisk aktivitet.
I løpet av relativt kort tid
har samfunnet gjennomgått
store endringer med hensyn til
daglige krav til fysisk aktivitet,
og det er i økende grad mulig å
greie dagliglivet uten å være
særlig fysisk aktiv. Mange av
de opplevelsene, utfordringene
og ferdighetene vi tidligere fikk
som en del av hverdagen, må
vi nå aktivt oppsøke og prioritere.

Foto: Trond Moksnes
Barns hverdag er i økende
grad dominert av voksenstyrte
aktiviteter med mindre tid til
fri lek, og leken er i større grad
flyttet innendørs. Stillesittende
arbeid og arbeidsbesparende
tekniske innretninger preger
hverdagen i mye større grad
enn for få år siden. Samtidig
ser det ut til at økt fysisk aktivitet på fritiden bare et stykke
på vei kan kompensere for
redusert aktivitet i det daglige.
I gjennomsnitt tilbakelegger
voksne til daglig 1,1 kilometer
til fots. Ved distanser over ca
en kilometer er det flere som
velger bilen enn som går.
Således er det med turtradisjonen en viktig del av det
å opprettholde et tilstrekkelig
aktivitetsnivå i befolkningen.
Hva er fysisk aktivitet?
Fysisk aktivitet er et over-

ordnet begrep som inneholder
ulike temaer som lek, trening,
trim, mosjon og friluftsliv
(påsketur). Generelt sett kan
fysisk aktivitet defineres som
alle former for muskeldreven
fysisk bevegelse av kroppen
ved transport, på jobb/ skole,
fritidsinteresser og husholdningsarbeid som fører til en
viss anstrengelse. Trening er
fysisk aktivitet som er planlagt,
strukturert og gjentas for å
bedre eller vedlikeholde den
fysiske formen.
Fysisk aktivitet og helse
Fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og utvikling
hos barn og unge. En fysisk
aktiv oppvekst er nødvendig
for utvikling av god motorikk,
muskelstyrke, sterk beinbygging og for å legge et godt fysisk
grunnlag.

Noen dokumenterte helsegevinster ved fysisk aktivitet
blant voksne og eldre er:
- Større overskudd, styrket immunforsvar og bedre evne til å
mestre stress.
- Reduserer risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdommer,
slag og diabetes type 2.
- Har positiv effekt på muskel- og skjelletsykdommer og på
funksjonsnivå.
- Har positiv effekt på angst og depresjon
Anbefalinger for fysisk aktivitet
Barn og unge
- Minimum 60 minutter fysisk aktivitet per dag. Aktiviteten
skal inkludere både moderat og høy intensitet.
Voksne og eldre
- Minimum 30 minutter moderat fysisk aktivitet hver dag.
Eksempel på aktivitet er rask gange. Aktiviteten kan deles
opp i bolker på 10 minutters varighet
Med dette vil jeg ønske alle en god tur ut i skog og mark.
Og en siste ting. Trenger påske-eggene å være så store, og er
en egentlig snill med barna når en overlesser de med godteri?
Av John Tore Vik, prosjektleder folkehelse,
Sør-Trøndelag fylkeskommune

Rennebu Nytt

6

Går du med

Anneks-tanker?

SOLIDE HYTTER
i laft eller bindingsverk
Leveres som byggesett eller ferdig oppsatt
Vi har hyttetomter i Ånegga, Nerskogen

e om
b
g
o
g
Rin
!
katalog
Sande Hus og Hytter A/S,
tlf. 72 40 24 00, fax 72 40 24 01

www.sande-hytter.no
Hytter og Hagemøbler
Tlf 72 42 73 29
7391 Rennebu

Trykk-

Mange muligheter.
Kontakt oss!

Solide
og og
impregnerte
sammenleggbare
sammenleggbare
fritidsmøbler
fritidsmøbler.

Redskaps-/vedbu av villmarkspanel
3x2 m. Leveres ferdig
montert/byggesett kjøres på lastebil/traktor

Tilbud 14.500

Handlafting
Tradisjonell handlafting
- etter dine eller
våre tegninger!
Vi kombinerer også
handlaft og bindingsverk.

Det naturlige valg!
med store hus, små hus, spennende,
koselige og ﬂotte hus.
Hytter, hus, anneks, stabbur i tømmer,
bindingsverk og stavlaft.

Vi hjelper deg med planleggingen
- ta kontakt med oss!
Besøk oss på vår hjemmeside:

www.lhbygg.no

Vår spesialitet:
- tilpasning
etter dine ønsker!

Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 72 40 22 00 - E-post: post@lhbygg.no

Velkommen til vår laftehall på Berkåk!

mediaproﬁl - 72 42 76 66

Har du kjøpt
drømmehytta,
bør du tenke på
hvordan du skal
unngå marerittet!

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

...med fokus på kvalitet i alle ledd!

Hytter, bur og anneks
i stavlaft og handlaft!
Fleksibilitet og kvalitet

John Arve Nybro
Gorset, 7393 Rennebu
mob 918 37 209
janybro@loqal.no
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Åpningstider på butikker i Rennebu
Dagligvarebutikker:
Coop Nerskogen
Rennebu Nedre Handel
Coop Stamnan
ICA Berkåk
Prix Berkåk
Coop Innset

Palmelørdag
9-17
9-15
9-15
9-18
9-20
10-15

Man/tirs
9-19
9-17
9-17
9-20
9-22
10-17

Onsd
9-19
9-15
9-17
9-18
9-22
10-17

Langfred Påskelørdag
12-19
9-15
9-13
9-13
9-16
9-16
10-14

Nytt skiløypekart

Behov for
snøscootertransport?
I Rennebu kommune
er det etablert en
ordning med leiekjørere som skal kunne ta
på seg transport av
varer, ved og materiell til hytter mot
betaling.
Leiekjørerne er synliggjort med egne merker på
snøscooterne, med teksten
Leiekjøring – 2007. Merket
er frivillig, så det finnes noen
som ikke har merket, og det
vil finnes noen som har snøscooterløyve av andre årsaker som heller ikke har merket. Oversikt over leiekjørere
og hvor de tar på seg leiekjøring
finner
du
på
www.rennebu.kommune.no

Hjertestarter til
RRKH

Rennebu Røde Kors
Hjelpekorps har kjøpt inn en
topp moderne hjertestarter.
Starteren kostet kr 30.000,
og den ble fullfinansiert med
støtte
fra
Gjensidige
Oppdal-Rennebu
og
Rennebu lag av LHL med kr
15.000 fra hver.
Stig Wiggen i Hjelpekorpset forteller at hjertestarteren er vanntett, og kan
dermed brukes i all slags vær
og vind. Den er også selvinstruerende, og forteller med
norsk stemme hva som skal
gjøres. Korpset holder nå på
med opplæring, og starteren
vil være til stede på Hjelpekorpshytta under påskeberedskapen.
Hans-John
Solem
i
Gjensidige sier at de på
denne måten ønsker å ta
samfunnsansvar og hjelpe til
med at hjelpekorpset har
nødvendig utstyr for å gjøre
jobben sin. — Det er viktig
at det finnes utstyr lett tilgjengelig som kan redde
innbyggerne i nærmiljøet.
Jostein Berntsen i LHL
synes det er viktig at korpset
har et slikt apparat, og at en
slik økonomisk støtte er innenfor det LHL arbeider med.
Hjertestarteren vil være
med på alle oppdrag i
hjelpekorpset, som f.eks.
Rennebumartnan.
Stig Wiggen vil takke på
vegne av hjelpekorpset for
støtten de har fått til innkjøp
av et så viktig instrument.

Rennebu Nytt

8

Jonsered 2145s kr 429500
Jonsered 2152w kr 499000
Kjører

inkl mva

Trondheim - Oppdal
daglig
Tidligrute 979 64 449
William 930 17 977 - Håvard 476 58 275
Monica 941 31 812

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

Gardsmatprodukter
- bla. SPEKEMAT etter egneoppskrifter m.m.
Husﬂid og håndverk!
Nyheter i
Åpningstider i påska:
keramikk
lør 15.3 kl 10-15 – man 17.3 kl 10-16
tirs 18.3 kl 10-16 – ons 19.3 kl 10-16
lør 22.3 10-15
Ellers når vi er hjemme eller ring for avtale

Berkåk, 7391 RENNEBU
Jostein Drugudal
Tlf. Kontor 480 48 100

fra Goform
(Beate Lund
Kristiansen)utstiller på
Rennebumartnan.

Graving – Planering
Transport
Levering av grus
og pukk

Velkommen
innom!
tlf 72 42 64 73 - 48 27 26 49

Du fi
fin
nner oss ved
Nerskogen skole

Ha en fifinn påske
Kyllingfilet
DSH 750 gr
90

Gryteretter
Toro, ass

19

90

Smågodt
løsvekt,
pr hg

6

90

Store
sjokoladeplater,
Freia, 200 gr

79
Nystekt
Gourmetloff

19

90

9-20 (18)
tlf 72 42 71 17

16

90

Påskegrill
Gilde, 600 gr. pr stk

19

90

Åpningstider i påska
Man-Ons
9-20
Påskeaften
9-16

GUL brus
Fanta/solo, ass

÷ 40%
Appelsin,
pr kg

9

90

Rennebu Nytt
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RNs Påske-X

Flax-lodd til tre som leverer riktig løsning.

Navn:

Kryssordet sendes inn til
Rennebu Nytt, c/o Mediaproﬁl as,
Rebustorget Berkåk, 7391 Rennebu

Adresse:
Poststed:
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Til alle
spreke
jenter i
Rennebu
Vi satser også i år på å
få til ei stor gruppe på
Jenterittet på Røros.
I fjor ble vi tredje største
gruppe, i år satser vi på å bli
størst! Sykkelløpet er et tilbud
til damer i alle aldre og det
stilles absolutt ikke noe krav til
at en skal være topptrent.
Sykkelen som står i vinteropplag er garantert god nok, unntaket må være hvis det er en
racersykkel med smale hjul –
det er et terrengløp og derfor
en fordel med gode og breie
dekk.
I år går løpet av stabelen
den 7. juni. Det deles opp i tre
klasser, trim/bedrift 27 km
uten tid, aldersbestemt 27 km
med tid og aldersbestemt 54
km med tid. Malmplassen på
Røros er startområde og vi blir
starta puljevis. Hvis noen har
lyst til å dra oppover allerede
fredag kveld er det mye som
skjer allerede den kvelden,
blant annet konsert med Anne
Grete Preus. Lørdag kveld er
det Hjulebord – i fjor var det en
veldig trivelig kveld med mye
bra underholdning, god mat og
høg trivselsfaktor – det er liten
grunn til å tro at årets hjulebordarrangement blir noe dårligere.
For mer informasjon, gå
inn på www.jenterittet.no
Det som var aller triveligst
var å være sammen med
mange trivelige damer først på
buss, så på sykkel og etterpå i
trivelige Bergstaden i godvær.
Vi hadde ei fin og minnerik
helg i lag, og det hadde vært
kjempeartig om mange flere
har lyst til å bli med i år.
Transport oppover til årets
Jenteritt må vi avtale nærmere
når vi vet hvor mange som blir
med, overnatting er allerede
bestilt på Vertshuset Røros.
Påmelding og betaling
gjøres samtidig og det kan dere
gjøre enten til Solfrid Skjerve
på telefon 72 42 70 95/ 980 65
578, eller til Maj Britt på frivillighetssentralen på telefon
72 42 62 64 / 917 31 174 innen
28. mars.

Sparebank1-Cup i Rennebuhallen
Siden 1993 har Rennebu IL, fotball arrangert fotballturnering i Rennebuhallen på Berkåk. Vår hovedsamarbeidspartner er
SpareBank1 og vi gleder oss også i år til å samarbeide med dem om arrangementet.
Lørdag 29. mars deltar lag i klassene gutter-12 (96-97), jenter-16 (92-93) og gutter-16 (92-93). Søndag 30. mars deltar lag i klassene
jenter-12 (96-97), jenter-14 (94-95) og gutter-14 (94-95). Begge dagene starter turneringen kl. 09.00 og avsluttes med finaler ca. kl.
20.00.
I år er det påmeldt lag fra klubber som stort sett har vært med tidligere. Dette gjelder bl.a. Meldal, Sokna, Byneset og Melhus. Ellers
kommer det som vanlig mange lag fra Oppdal, så det tyder på at turneringen fortsatt er meget populær.
På idrettslagets hjemmeside, www.rennebu-il.no vil vi til enhver tid holde dere oppdatert om påmeldte lag, kampoppsett og resultatservice. I tillegg vil dere finne mange bilder fra turneringen.
SpareBank1-Cup er ingen eliteturnering, her satses det mest på at deltagerne, publikum og arrangører skal ha det trivelig sammen.
Vi håper derfor på at publikum også i år finner veien til Rennebuhallen. Det serveres middag begge dager. Det blir garantert mange
artige og spennende fotballkamper å se disse to dagene.

Snart innflyttingsklart på Bakkan
28. mars er datoen for
den offisielle overtagelsen av de nye leilighetene på Bakkan.
Brynjar Farstad i
Stiklestad Eiendom forteller at de er godt i
gang med ferdigstillingen av leilighetene, og
regner med at det ikke
blir noe problem å
holde seg til den fastsatte tidsfristen.
Det som vil stå igjen av
arbeid etter den tid, er det som
skal gjøres med uteområdet.
Dette må naturlig nok vente til
snøen forsvinner. Snømengdene på Berkåk har faktisk vært
den enkeltfaktoren som har
vært mest til bryderi for snekkerne på Bakkan. Brynjar
Farstad forteller at arbeiderne
stort sett har startet hver mandag morgen med snømåking,
før de kunne ta på seg snekkerforkleet. (En svært velkjent
problemstilling for oss som bor
her….!) Utbyggerne håper nå
på tidlig vår på Berkåk i år, så
de kan komme i gang med finpussen utendørs.

Studer der
du bor

Alle har en unik mulighet
til å ta studier ved Studiesenteret på Berkåk. Her er det
tilbud om alt fra heltidsutdanninger, deltidsutdanninger
og kortere kurs. Du kan ta fullstendige utdanninger eller
bygge din kompetanse i ditt
eget tempo - og sette sammen
emner til bachelor eller
mastergrader. En flott kombinasjon av fleksibilitet og læring sammen med andre
Studietilbudet utvikles hele
tida. Følg derfor med på
www.studiesenteret.no

Vi som bor på Berkåk har
kunnet følge utbyggingsprosessen etter hvert som boligene har tatt form, og Farstad
forteller at de kontinuerlig har
hatt et team på 6 snekkere her.
I tillegg kommer rørleggere,
elektrikere, blikkenslagere og
andre håndverkere, så i aktive
perioder har det vært 12-13
arbeidere i full sving på
Bakkan.
Interessen for å kjøpe seg
leilighet på Bakkan har vært
stor, og ifølge Farstad er det
rundt 30 personer som har

Snekker Odd Einar Ydse fra Byggmester Kolstad
og de andre håndverkerne står på for fullt.
meldt sin interesse. Rennebu
kommune garanterte for kjøp
av en leilighet før prosjektet
startet, og til sammen er nå 8
av de 10 leilighetene solgt.
Brynjar Farstad forteller ellers at det har vært en meget
positiv opplevelse å jobbe med
Rennebu kommune. Han
nevner spesielt ordfører Bjørn
Rogstad og teknisk sjef Arne
Meland som gode støttespill-

ere fra Rennebu kommune, og
forteller om imøtekommenhet,
handlekraft og løsningsorienterte mennesker! Positive tilbakemeldinger som det er vel
verdt å ta med seg videre. Da
håper vi på moderate snømengder, og ingen uforutsette
hindringer i innspurten på
Bakkan,
avslutter
Brynjar
Farstad i Stiklestad Eiendom.
Av Mona Schjølseth

Tilbake til Rennebu
Sivert Berg er en av
dem som har kjøpt seg
leilighet på Bakkan.
Han er valgt til leder i
det nystiftede Bakkan
borettslag.

Bli med da vel!
Maj Britt Svorkdal Hess

Brynjar Farstad forteller at
byggingen på Bakkan har gått
relativt knirkefritt hele tiden.
Planen var å få leilighetene
under tak til 15. desember, slik
at de kunne sette på byggtørke
i juleferien. Med litt overtid før
jul gikk dette fint, og de regner
nå med at alle leilighetene skal
være ferdige til 13. mars. De to
siste ukene før overlevering vil
bli brukt til en grundig gjennomgang, slik at man er sikker
på at alt er i orden. ”Det er
bedre å levere fra seg en vare
som er 100% komplett, enn en
som er 98%!”, er den profesjonelle holdningen til utbyggerne på Bakkan.

Sammen med sin kone
Sonja har han allerede så smått
begynt å forberede seg på flytting fra Oppdal til Berkåk, og de
gleder seg stort til leiligheten
skal stå klar i slutten av mars.
Sonja er allerede godt i gang
med innredningsplaner, og de
regner med at når vi skriver 1.
april har de allerede overnattet
for første gang i den nye leiligheten på Berkåk.
På vårt spørsmål om hvorfor de nå vil forlate Oppdal til
fordel for Berkåk, svarer Sivert
litt spøkefullt at de lenge har
snakket om å bosette seg litt
mer ”sentralt” på sine eldre
dager! Han utdyper videre at
de har barn og barnebarn både
på Melhus og Oppdal, og da er
det lettvint å bo midt i mellom.
Dessuten er det jo kort vei

både
til
Orkanger.

Trondheim

og

Det er ikke mistrivsel som
gjør at de nå velger å flytte til
Berkåk. De har i alle år trivdes
godt på Oppdal, og Sivert
snakker varmt om den nye
dimensjonen kulturlivet på
Oppdal har fått etter at det
flotte kulturhuset sto ferdig.
Ekteparet Berg har også i
mange år tidligere bodd på
Berkåk, så de føler at de har
sterk tilknytning begge steder.
Når de nå flytter til Berkåk
igjen, vil de få mange gamle
kjente som naboer på Bakkan.
Sivert har bestandig vært
engasjert i det som rører seg i
lokalsamfunnet der han har
bodd, og nå gleder han seg til å
følge med i realiseringen av
sentrumsplanene på Berkåk.
Som nærmeste nabo til torget
og kommunehuset vil det være
gode muligheter for å følge
med på det som skjer.
Situasjonen på Meieriet har
også vært noe Sivert har fulgt
med på den siste tiden, og han
håper inderlig
at det vil
komme til en tilfredsstillende

Sivert og Sonja inspiserer kjøkkenet i sin leilighet på Bakkan.
løsning for alle dem som
arbeider der. Slike hjørnesteinsbedrifter er svært viktige
for et lokalsamfunn, sier Sivert
engasjert.
Den første perioden på
Berkåk, vil det for Sivert sin del
bli pendling til Oppdal i
jobbsammenheng.
Han
arbeider for tiden med å fullføre Oppdal kommune sin
kulturplan. Denne skal være
ferdig i juni, og hvilke arbeidsoppgaver som venter etter den
tid er foreløpig litt svevende.

På vårt spørsmål svarer Sivert
lett hemmelighetsfullt at han
gjør som fotballtrenerne; forholder seg til den kontrakten
som gjelder akkurat nå, og om
framtida er det ingen som kan
spå! Det tolker vi på den måten
at han holder døra åpen for
spennende oppgaver som
måtte dukke opp. Vi vil i alle
fall ønske ekteparet Berg velkommen tilbake til Rennebu,
og håper de vil trives godt på
Bakkan!
Av Mona Schjølseth
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Skiopplevelse
på Nerskogen!
Skifte/reparasjon av frontruter,
periodisk kjøretøykontroll og andre
reparasjoner/service får du tatt hos oss.

BERKÅK BIL a.s
- autorisert bilverksted -

Skisenteret er åpent hver lørdag og søndag kl 11-17

I påsken fra 15.3 - 24.3 kl 11-17

Tur og trimløyper.
Egen kjelkenedfart.
– midt i blinken for skiaktiviteter.

Mye snø og
kjempefine forhold!

7391 BERKÅK - Tlf. 72 42 75 90

Tlf 97 68 08 19 - www.nerskogenskisenter.no

Advokatene

HOVSTAD & KVERNRØD
M.N.A.

I KONTORFELLESSKAP

Advokat Bjørn Hovstad - Advokat Frode Kvernrød
Advokat Anna Th. Flatmo
Alminnelig praksis herunder:

- Faste eiendommers rettsforhold
- Landbruk/odel
- Familie/arv/skifte/fri rettshjelp
- Erstatningsrett/trygd/forsikring
- Bygg og entrepriserett
- Strafferett

www.gauldalsadvokatene.no - post@gauldalsadvokatene.no
Avd. Kontor: Berkåk
Tlf. 72 43 02 00 - Pb. 125, 7291 Støren

Bestill sommerdekk
før 31. mars,

få 50% rabatt på dekkhotell

Olje- Bilskift pleie
Dekk
og
felg

Ring for avtale

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka
GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680
e-post: kjeka@star t.no

Åpningstider i påska:
Mandag 17. mars
Tirsdag 18. mars
Onsdag 19. mars

09.00-16.00
09.00-16.00
09.00-13.00

Velkommen innom!
Se www.rennebu.net for å se hva som skjer i Rennebu!

Vi ønsker alle våre kunder
en riktig God Påske!

Rennebu Turistkontor
Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

Rennebu Nytt
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Vi tilbyr:

Prøv våre saftige

Allmennpraksis – Pleieartikler
HD røntgen
– Tannbehandling
ID merking av hund og katt
Speciﬁc dyrefor
Førstehjelpsett

Telefon døgnvakt : 72 42 74 99

burgere!

Åpningstider i påska:

God Påske

Mandag – onsdag 9.00 - 9.30 etter avtale
Mandag 17.00 - 19.00

ønskes alle fra oss på

Vi har utstyr fra Gr esshoppa:
Turseler, trekkseler, kobbel og halsbånd. m.m.

ESSO Berkåk

Vi ønsker alle våre kunder – store og små
en riktig god påske!

tlf 72 42 73 37 – mob 958 66 161

Gult til påske!
Tulipaner
Påskelilje
Ildtopp
Roser

Butikken bugner av klær for
dame/barn

Mye nytt
i gavear tikler
fra bl.a
Black Design

÷ 50%

på en mengde varer
Åpningstider i påska
man 17.3
tirs 18.3
ons 19.3
lør 22.3

+ mye mer i gult
i avskårne og planter
Berkåk - tlf. 72 42 74 45

kl 11-17
kl 11.17
kl 11-17
kl 11-14

Rebustorget, Berkåk tlf 948 38 901

Velkommen til trivelig påskehandel

på Å`bua!
Tilbud 10.3.- 19.3.08 (så lenge beholdningen rekker)

Kolonial
Hverdagsmorr pr. kg
Coop Torskefilet 400gr, pr pk

9950
1990

Bygg/Jern
Pomoca Skifeller Ass. Typer fra kr
199
Zero 105 ltr. Gasskjøleskap
5.39000
00
Sunwind Infravarmer 4200W propan 890
00

Vi har et godt utvalg i mye utstyr til hytta
til gode priser - ta turen innom da vel.
ÅPNINGSTIDER:

KIOSK

BUTIKK

LØRDAG 15.03

16.00-21.00

9.00-16.00

SØNDAG 16.03.

12.00-21.00

STENGT

MAN-ONS 17.-19.03

18.00-21.00

9.00-18.00

SKJÆRTORSDAG-LANGFREDAG 12.00-21.00

STENGT

PÅSKELØRDAG

14.00-21.00

9.00-14.00

1. -2. PÅSKEDAG

12.00-21.00

STENGT

Å

Jerpstad

tlf 72 49 86 50
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På isfiske
Rennebu er ideelt for
isfiske, skal vi tro en
hobbyekspert på området. Endre Kosberg
har drevet med isfiske
siden han var guttunge,
og han sier at den
lange, stabile vinteren
vi har i Rennebu gjør
forholdene prima for
dem som vil prøve seg
på isfiske.
Endre er en ivrig sportsfisker, og er glad for at han bor en
plass der han kan dyrke denne
hobbyen så og si året rundt.
Når vi spør om noen nyttige
råd og vink for isfiske, er
naturligvis første bud å sjekke
at isen er trygg. Endre forteller
at han driver aldri med isfiske
før etter jul. Isen er ofte trygg
før jul også, men den er som
regel langt mer stabil og hardfrossen når januar kommer.
Ellers er det en tommelfingerregel å holde seg unna punkt
der elver og bekker renner ut i
vannet. For å sjekke istykkelsen er det greit å bore et hull
innover mot land, 5 cm is er i
de fleste tilfeller godt nok, men
Endre anbefaler helst at den er
noe tykkere. I alle tilfelle er det
bestandig lurt å bruke kart for
å sjekke elveutløp og bekker,

Født med
ski på
beina

eller snakke med folk som er
kjent i området.
I Rennebu er det mest ørret
som fiskes vinterstid, men det
er også noen gode røyevann,
forteller Endre. Røyefiske er vel
den typen isfiske som vil falle
best i smak hos de yngste. Det
blir en mer aktiv form for fiske,
ved at man sitter på isen og
pilker etter fisken. Ørretfiske
kan i de fleste tilfeller bli litt
mer
stillesittende,
siden
metoden her som oftest er at
man setter ut snøre. Da er det
jo imidlertid et glimrende
alternativ å gå seg en skitur
mens man venter på at fisken
skal bite, foreslår Endre.
Isfiske er ikke en hobby
som krever de helt store
investeringene på utstyrsfronten, og pedagogen Endre
kommer tydelig til uttrykk når
han snakker varmt om at ungene godt kan være med å lage
sitt eget fiskeutstyr. Her er det
bare å ta med seg en kniv og
spikke seg en fiskestikke av et
velegnet emne. 10-15 meter
med snøre, og en krok med
maggott, så har man plutselig
en flott fiskestang til ørretfiske!
Skal man fiske røye, trengs det
en såkalt røyeblink, som skal
festes et stykke opp på snøret.
Røya skal visst være svært
begeistret for gjenstander som
blinker, så her fins det natur-

Endre Kosberg og Idar Presthus med fin fangst.
ligvis en del fantasifulle alternativ når man skal lage seg en
røyestang.
Vi
anbefaler
imidlertid en tur innom sportsbutikken for å skaffe tilveie
blinkende gjenstander. En
runde i mammas smykkeskrin
kan nok gi en svært kortvarig
fiskelykke!
Endre kan fortelle at fisken
som regel biter mest når været
ikke er det aller beste. Slik er
det jo sommerstid også, så det
er et velkjent fenomen. Han
forteller om en fisketur hanhadde for flere år siden, det var

mai, men et forrykende snøvær! Da fikk de så mye ørret at
de måtte fylle det opp i en svart
søppelsekk for å få det med
hjem. Nå begynner jo dette å
bli noen år siden, så mengden
har vel ikke akkurat blitt
mindre med årene, men det er
i alle fall et opplest faktum at
fisken biter godt i litt halvdårlig
vær! En glimrende måte å få
lokket med ungene ut på tur
hvis været ikke er det aller
beste, og det ikke frister med
skitur, sier Endre.
Av Mona Schjølseth

”Fra fjellet til bordet”:

En flott kveld på Innset
Sist høst arbeidet 7.
klasse ved Innset skole
med et noe uvanlig
skoleprosjekt: De dro
til fjells og skjøt rein.
Nåja, selve skytinga
var det nok rektor
Endre Kosberg som
stod for, men elevene
var med hele vegen. De
var også med på bearbeidinga av kjøttet i
lokalene til Hognamat.
Så vellykket ble prosjektet
deres at de hadde lyst til å vise
det for hele bygda. Og slik ble
det. Fredag kveld, 8. februar,
var hele skolekretsen invitert
til prosjektavslutning. Det var
visst mange som var nysgjerrige på hva elevene hadde fått
til, for hele 140 mennesker
møtte opp. Fint pyntede bord
møtte store og små i gymsalen. Her var elever, foreldre,
små og store søsken, besteforeldre og også mange av oss
som ikke har direkte tilknytning til skolen gjennom elever.
Kvelden startet med en
power-point-framstilling med
bilder fra hele prosjektet.
Elevene hadde lagt på både
faktaorienterte og humoristiske replikker til bildene. Her
var det litt å lære om reinsjakt,
slaktbearbeiding og jaktvett
for oss som aldri har drevet
med sånt. Knut Strand hadde

et interessant kåseri om fjell,
turer og barn. En av elevene,
Andreas Haugan, hadde fått
med seg bestefar Kåre i et
”skuespill”. Rammen var en
jakttur hvor bestefar fortalte
om forskjellige jaktopplevelser. Dette ble en humørfylt sekvens som åpnet for latterdøra
mer enn en gang. Vegar Haarr
leste et dikt som bestemor
Eldrid Jacobsen Eithun hadde
skrevet for anledningen. –
Programmet dannet en helhetlig ramme rundt fjell og
jakt. Det ble elegant ledet og
bundet sammen av Andreas
Haugan og Vegar Haarr. Her
har nok Innset to lederemner
på gang.
Et av kveldens høydepunkt
var matserveringen. Arnt
Strand ved Hognamat hadde
laget en nydelig viltgryte. Den
anbefales! Kaffe og loddsalg
hører med en slik kveld. Det
må være litt tid til løst prat
også. Jeg satt og kjente på den
gode stemningen som fylte
hele lokalet. Etter hvert var det
flere som snakket om nettopp
dette. Og da hele forsamlingen stående sang Innsetsangen,
var det nesten så jeg frøs på
ryggen. Fjerde vers i sangen
lyder slik:
”Men det som er Innsets
største sjarme, mer enn naturens herlighet,
Det er den gjestfrihet,
hjertevarme, fremmed og
kjenning her møtes med.
Aldri,...nei, aldri...på noe

sted, fant vi slik hjertegod
gjestfrihet!”
Det var ikke fritt for annet
enn at tankene mine gikk tilbake til august 1981 da jeg
kom som lærer til Innset. Jeg
ble værende der til våren 1989.
Det var ikke uten grunn. Jeg
har bodd både sør og nord i
landet, men er aldri blitt så
godt mottatt noe sted som jeg
ble på Innset. Jeg trivdes svært
godt både på skolen og i
bygda forøvrig. Kollegene på
skolen følte jeg samhørighet
med fra første dag. Privat ble
jeg tatt godt i mot på alle måter. Det ble middager, mange
kaffekopper, hytteturer o.l.
rundt omkring. Og alltid når
noe foregikk i samfunnshuset
eller andre steder, stilte hele
bygda opp. Det var alltid god
stemning og samhørighet.
Akkurat sånn som jeg følte det
denne kvelden!

Også frivillige lag i bygda
satte pris på invitasjonen fra
skolen. Det vanket 1500 kr i
gave fra hvert av lagene Innset
sanitetsforening,
Innset
idrettslag og Innset skytterlag.
Disse pengene var øremerket
7. klassens skoletur. Rektor
kastet fram forslag om at de
skulle dra på safari når det ble
så
mye
penger.
Sanitetsforeninga var i det ekstra gavmilde hjørnet og ga i tillegg 5000 kr til innkjøp av projector.
Selv har jeg en kjempestor
TAKK å dele ut til elever, lærere og foreldre som gjorde
denne
kvelden
til
den
kosestunda den ble for alle oss
som var der. (Må vel også
nevne at jeg vant en flott,
sammenleggbar campingstol –
ikke rart jeg trivdes.)

- Kirsten Stubsjøen -

Lina Skjerve er vokst opp
med idrett og konkurranse, og
hun har drevet med det siden
barnehagens dager. Da var det
kreativiteten i uteleken som
ofte førte til idrettsaktiviteter.
Senere har det blitt mere alvor,
og i dag går det i idrett både
sommer og vinter. Det er
kanskje noe som ligger til
Skjerve-slekta, for Lina har en
bror og et søskenbarn som
spiller fotball på Tiller, to søskenbarn på RBK - der den ene
er utlånt til Haugesund.
Sølv på Hovedlandsrennet
Likevel er det skiskyting
som er Linas hovedgren, og
som hun prioriterer mest. Men
hun er også en racer på ski, og
for snart to uker siden deltok
hun i Hovedlandsrennet i
sprint i klassa 15 år. 150 løpere
deltok i hennes klasse, og før
finalen var avsluttet hadde hun
gjennomført fire renn på kort
tid. Sluttresultat ble sølvmedalje, og det er hun meget
godt fornøyd med. — Sprint er
min beste øvelse, og jeg
kommer raskt ut. Dessuten har
jeg sett på TV at de legger seg
framom og skifter spor for å
holde de andre bak. Det prøver
jeg også å gjøre, og det går som
regel ganske bra, smiler Lina.
Skiskyting
I 2004 ble hun med på ei
skiskyttertrening i Hauka, og
dermed var det gjort. Når hun
går skiskyting er det for Sokna.
Ellers er det fotball og langrenn
for Rennebu. Dagen etter sølvmedaljen i sprint, gikk hun
Trønder Cup i skiskyting på
Byåsen - og vant.
Den 15. mars er hun uttatt
til å delta i Young Star i
Holmenkollen, og helga etter
er det Hovedlandsrenn i skiskyting.
Faren Einar er utdannet
trener i skiskyting, og det er
aldri noe problem å få ham
med på kjøring. — Han klager
heller hvis han ikke får bli med.
Kretslaget i fotball
Som om det ikke er nok, er
Lina også aktiv i fotball. Der er
hun på kretslaget. — Det er
artig å drive med alt, og jeg vil
holde på med mest mulig så
lenge jeg kan, sier Lina.
Vi ønsker Lina lykke til videre med leken og idretten!
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Vis hensyn Martnasforberedelsen i gang
Martnaskomiteen som arbeider med Rennebumartnan 2008 er allerede
til reinen
kommet godt i gang. Temaet i år er Varige verdier, og flere arrangement og aktivÅ få se rein i solfylte vinterfjell er for de fleste av oss en
gledelig og fin opplevelse.
Men for all del, vis hensyn
til reinen og hold avstand. Ikke
minst er det viktig å holde
hunden under kontroll i
områder hvor reinen oppholder seg.

iteter har kommet på papiret. Komiteen har også kommet godt i gang med
arbeidet med artister både for kirkekonsert, akustisk aften og kulturkvelden før
selve martnan. Men naturligvis er de ennå forholdvis hemmelighetsfulle.
Årets martnaskomite er den samme som i fjor, og det borger for kontinuitet i
arbeidet. Kenneth Teigen som daglig leder har med seg fra venstre Per Måren,
Anne Kristine Stavne, Maj Britt Svorkdal Hess og Jens Kristian Auke.
Årets Rennebumartna arrangeres fredag 15. august, lørdag 16. august og søndag 17. august. Du kan holde deg orientert om det som skjer i forbindelse med
kommende martna ved å gå inn på nettsiden
www.rennebumartnan.no

Inviterer til Trollheimspåske

Det er vinter i reinens rike og det
meste går på sparebluss.
Dyra holder seg mest i ro.
Foto: Arne J. Mortensen
Fra februar og ut april beiter
tamreinen
hovedsakelig
i
Grefstadfjellog
Iglfjellområdet. Forstyrrelse av reinen
er spesielt kritisk om vinteren
og i kalvingstiden.
På denne tiden av året går
reinen rent ernæringsmessig
på sparebluss. Gjentatte forstyrrelser gjør at reinen kan
trekke bort fra et område. De
knappe beitene blir dårlig
utnyttet og dyra kan miste
viktig tilgang på næring. Kort
kan man si at tiden fra tidlig i
mars, fram til snøsmelting og
overgangen til det typiske vårbeite er en særlig følsom periode for reinen. I denne perioden skal reinen trekke til
kalvingsområdene og konsekvensen av menneskelige
forstyrrelser er stor. Spesielt for
drektige simler som nå bruker
mye av fettreservene for å sikre
fosteret rask vekst fram mot
kalving.
Kjære fjellfolk, noter dere
en fjellvettregel til: VIS HENSYN TIL REINEN, det være
seg tamrein i Trollheimen-,
Iglfjellet eller villreinen i
Forelhogna
og
Knutshøområdet.
God opplevelse i fjellet!

Jøldalshytta er et populært turmål hele året,
ikke minst i påska.
Trondhjems Turistforening (TT) rapporterer om en god del
bestillinger på overnatting allerede.
Området rundt hytta byr på
flotte turmuligheter for både
store og små. Hytta er en del
av
den
klassiske
turen
"Trekanten i Trollheimen"
mellom
Gjevilvasshytta,
Jøldalshytta og Trollheimshytta, men også et flott
utgangspunkt for andre turer
fra hytte til hytte rundt i
Trollheimen. I tillegg kan
Jøldalshytta friste med spennende turmål til topper som
Svarthetta,
Geithetta
og
Trollhetta. Vinterstid er det
muligheter for isfiske på
Jølvatnet, og terrenget er meget
barnevennlig.
Ruta
"Trekanten i Trollheimen" blir
også merket med kvist til
påske.
Mange barnefamilier
Hytta har 80 senger i
sesongen, og 24 plasser ellers i
året når den er selvbetjent. Da
RN var i kontakt med turistforeninga i slutten av februar, var
det kommet inn en god del
bookinger allerede.
– Det er hovedsakelig
barnefamilier som har meldt
sin ankomst. Tidligere i år gikk
vi ut med et spesialtilbud som
innebar opphold med fullpensjon fra påskeaften til andre
påskedag. Dette slo godt an,
særlig hos dem som har barn,
sier Anne Eilertsen fra TT-kontoret i Trondheim.

Påskestemning i Trollheimen. Fra Jøldalshytta mot Svarthetta. Foto: Jonny Remmereit
Mange av påskegjestene er
gjengangere hvert år. En av
dem er Orkanger Ungdomsskole, som i godt over 40 år har
hatt utflukter med overnatting
på Jøldalshytta rundt påsketider. I år kommer også elever fra
Rindal Ungdomsskole, disse
fra 12.-14. mars.
Populær tøffingtur
Et annet følge som tar turen
innom Jøldalshytta i denne
tida, er deltakerne på årets førpåsketur. Turen inngår i en
pakkeløsning der alt er inkludert – både guiding, overnatting
og samtlige måltider. Deltaker-

gruppa består som regel av
enkeltpersoner fra inn- og
utland.
– Denne turen er blitt
arrangert av turistforeninga i
over 30 år, og er stadig like
populær. Tilbudet går ut på at
opp til 15 deltakere får anledning til å oppleve til dels tøffe
turer, ledsaget av to førere som
er godt kjent i områdene. I år
går ferden fra Nerskogen og
over til Jøldalshytta i første
omgang. Etter en overnatting
der går man videre over til
Trollheimshytta, har to netter
der og fortsetter til Gjevilvass-

hytta. Dagen på Trollheimshytta er egentlig en hviledag,
men det er ingen hemmelighet
at de fleste deltakerne benytter
den til å bestige Snota, smiler
Eilertsen.
Årets
påskesesong
på
Jøldalshytta innledes fredag 14.
mars og avsluttes søndag 6.
april.

Båndtvang
I Rennebu kommune skal
hunder ut over den generelle
båndtvangen i perioden 1. april
- 20. august holdes i band eller
forsvarlig innestengt eller inngjerdet.
B.la. følgende sikringsregler
gjelder:
a) hele året på og ved
idrettsanleggene i Rennebu
b) på og ved merkede og
preparerte skiløyper fra det
tidspunkt de blir preparert og
fram til og med 31. mars
c) i rekreasjonsområdene
og lekeområdene, avgrenset
slik det går fram av vedtatte
reguleringsplaner

På Jøldalshytta i Trollheimen får du servert fjellørret fra Jølvatnet. Foto: Barbro Karlsson

Av Merete Fossum
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Larsrennet med tradisjon

Nederlender
i norsk
påskefjell

Larsrennet er et barneskirenn med lange tradisjoner. Det første offisielle rennet
ble arrangert i 1954 på Nordskogen. I starten var det både hopp- og langrenn, og
skirennet ble svært populært. I 1969 var det hele 734 barn som deltok. Mange som
har gått rennet som barn kommer som voksne hjem igjen med sine barn for å gå
rennet.
Årets Larsrenn samlet 170 deltagere, og det er omtrent det antallet som har vært
de siste årene. Astrid Sugaren, Tolga IL og Ola Ørstad Forbregd, Vollan IK vant de
eldste klassene og ble dermed Larsrennmestere 2008.
På bildet ser vi John Olav Halland, Lars Halland jr. og Lars Halland. Lars jr. er
tippoldebarn til Lars Halland som i sin tid startet rennet ved Halland på
Nordskogen.

Hytta ringer
– Nils bringer

I snart 25 år har Nils Flå kjørt varer for
Jøldalshytta vinters tid.
I påska blir det gjerne både ti og tolv
turer før alt er overlevert.

Nils Flå i ferd med å frakte en stokk på åtte meter til Svartåbrona for TT. Den skal brukes til ei bru. Foto: privat.
Det hele begynte vinteren
1984, da Nils skulle flytte sætra
fram til der den står i dag. Etter
å ha kjørt traktor frem og tilbake med materialer i en
lengre periode, begynte han å
se seg om etter mer praktiske
løsninger. Nils tok kontakt
med Ola Brun, som hadde
hytte lenger fram på Jøldalen.
Her fikk han høre om en brukt
snøscooter som var til salgs, og
det gikk ikke lang tid før det
ble handel.
– Det var en kort bredbelter, og den var fin å bruke på
fast føre. Men i løssnøen var
den aldeles ubrukbar, minnes
Nils med et smil.
Nye tider
Med scooteren kom også
forespørselen om å frakte varer
til Jøldalshytta. Tidligere var
det Asbjørn, Per Olav og
Torstein Clausen som hadde
gjort jobben – de første årene
ved hjelp av hest med truger.
Senere kom snøscooteren, og
den
forenklet
oppgaven
betraktelig. Likevel er det langt
flere vendinger i dag enn for
bare 10 år siden.

– Fjellvandrerne krever
høyere standard i dag. På
mange måter kan man si at det
er sløsing med ressurser å
kjøre utover mange lass med
brus, øl og vin. Det finnes så
godt fjellvann på Jøldalen at
det skulle være unødvendig å
dra med store mengder annen
drikke utover, mener Nils.
Turistforeninga leier fryser
og lagerplass på det som i dag
huser butikken til Grindal
Innkjøpslag. Når telefonen i
kårstuggu på Bortstuggu Flå
ringer med bud om kjøring, tar
Nils plass i Volvofelten og
kjører bort på Hauom for å
pakke de bestilte varene.
Deretter går ferden utover til
parkeringsplassen
på
Jølhaugen, der varene blir
plassert på neste framkomstmiddel To kjelker må til bak
scooteren for å få plass til mest
mulig last. Ofte blir det opp
mot fem hundre kilo med last.
På godt føre hender det at det
blir et helt tonn.
Ikke bare solskinn
Den som mer enn en gang
har vært til fjells vinters tid, vet

Folketallet i Rennebu er
synkende, men jammen
har vi fått noen nye,
trivelige og dyktige personer til å bosette seg
her i bygda også. Vi har
spurt hva disse forbinder med norsk påske og
forskjellen på tradisjoner og feiring fra det de
er vant til.

at været kan skifte fort. Det
som var klart, fint vintervær i
det ene øyeblikket, kan forandre seg til snøstorm med
nullsikt på det andre. Nils har
vært ute for fjellets lumske sider mer enn en gang.
– Etter hvert har jeg lært
meg å kjenne de forskjellige
bjørkeleggene godt, forteller
Nils.
Han driver også med en del
materialkjøring for turistforeninga utenom påskesesongen.
Det har hendt at han ikke har
vært hjemme før langt på natt,
etter å ha blitt utsatt for et forrykende uvær underveis. Kona
Marit har nok vært ”ihaufull”
mer enn en gang.
– I dag er det heldigvis
enklere å kommunisere med
hverandre. Mobilnettet er vesentlig utbygd i forhold til tidligere, og de fleste har
mobiltelefon, sier Nils.
Glad i fjellet
Om det er mange vendinger og mer arbeid enn man
skulle tro å være varetranspor-

tør, så trives Nils likevel med
jobben. Han vil gjerne holde
på, i hvert fall så lenge helsa
holder.
– Når jeg tenker på hvor
godt jeg trives i fjellet, så er det
absolutt verdt strevet. Og så
treffer man så mange trivelige
fjellvandrere. Aldri har jeg hatt
negative opplevelser, til tross
for at jeg kjører scooter i et
landskapsvernområde.
Folk
setter gjerne pris på å treffe på
scooterspor, sier han.
I år kommer påska tidlig, og
det er mye snø i fjellet. Altså er
det ingen fare for å risikere
utflukter med lyng og stein
under skituppene med det
første. Men får Nils tid til å ta
seg noen turer selv, travelt
opptatt som han er?
– Noen voldsomt krevende
turer blir det nok ikke tid til.
Men ut må man, i hvert fall
dersom godværet slår til, smiler den spreke grindalsbyggen.
Av Merete Fossum

Kees Verheul fra Nijmegen
i Nederland jobber på Lund
Handlaft på Nerskogen. Påska,
slik han er vant til fra hjemlandet, fortoner seg en smule
annerledes enn her til lands. I
Nederland er det, slik som i
Norge, ulike måter å markere
høytiden på. De som har et
religiøst forhold til påska, søker til kirken, ellers er det barna
som markerer påska mest i det
flate landet som grenser mot
Tyskland i øst, Belgia i sør og
har Nordsjøen som nabo i
nord og vest. Kees forteller at
nederlenderne har fri langfredag, søndag og mandag i
påska! Påskedag males og
pyntes det egg, eggene blir så
gjemt inne i huset og ute i hagen(!), og så er det ”finnekonkurranse”. Om ettermiddagen,
er det stort familieselskap, med
mye god mat.
Forretningene er stort sett
stengt på fridagene, men møbelbutikkene er pussig nok
åpne. Her drikkes det kaffe og
handles møbler i en hyggelig
atmosfære.
Kees liker å gå i fjellet, og
har planer om å gå mange turer i påska. Ellers har han og
kona tenkt å besøke venner, og
ta del i den norske måten å
feire påska på. Når jeg forteller
at appelsiner har en sentral
plass i den norske påsketradisjonen, går det et lys opp for
Kees. Han har nemlig lagt
merke til at butikkene har
begynt å fokusere på denne
varen i disse tider. Så ikke bli
forundret om du treffer på en
svært hyggelig kar i påskefjellet. Med sjarmerende aksent,
og masse gul frukt i sekken...

God påske
til alle lesere av
Rennebu Nytt!

Rennebu Nytt

16

Kunne du tenkt deg
å bli bedre kjent med oss?

Trenger du elektriker?
Ta gjerne kontakt for en
gjennomgang av dine ønsker.

Vi er en liten lokalbank med de ﬂeste tjenester som du har
bruk for. Hos oss trenger du ikke taste 1.2…. for å komme i
kontakt med en kunderådgiver.
Vi har som mål å være konkurransedyktige på pris på de
ﬂeste områder.

Ting som vi kan bidra med :
- Finansiering
- Gratis regningsbetaling
- Gode innskuddsvilkår
- Forsikring
- Leasing
- Ulike plasseringsmuligheter
- Rask og god service

RiksTV, vaskemaskin
eller parabolanlegg?
Elektrobutikken har mange
gode tilbud. Se kundeaviser fra
Euronics eller stikk innom.

Soknedal har åpent kl 09.00 – 15.00 man, tirs, ons og fredag,
torsdag kl 09.00 – 16.30
Støren har åpent kl 10.00 - 17.00 man - fredag.
Skulle du ha behov for å treffe oss utenom disse tidene, er vi
ﬂeksible på å ta et kundemøte utenom ordiner åpningstid.

Velkommen til en hyggelig handel!

Ta kontakt og vi kan gi deg et uforpliktende tilbud.
Telefon 72 43 00 40
Mail: post@soknedal-sparebank.no

Kvikne-Rennebu Kraftlag A/L
Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf 72 42 08 00 – www.krk.no

På vei til Påskefjellet…
Grillpølse
Gild

Lammelår
Hel m/ben. Frys

6990

pr.kg

Freia sjokolade

Potetgull, Classic
stor pose, 350 gr

16

ass. 200 gr

14

90

Taco dinner/
Tortillas 8pk

19

90

90

Berlinerboller
m/bringebær/vaniljekrem

2 stk for

pr.pk

10

00

e 600 gr. pr .k
g

24

90

Baguett

3 stk for

1000

Tilbudene varer fra 13. mars tom 22. mars

Åpningstider for påsken:
Onsdag 19. mars 09.00 – 18.00
Påskeaften 09.00 15.00

Post i butikk

Fossum AS
7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52
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Målmaskina fra Oppigard
I følge ham selv var det hele
en temmelig upåaktet affære.
En formiddag like over nyttår,
var det bare å rusle opp trappa
til kontordama på Brakka, og
skrive navnet sitt på et papir.
Kontrakten var ferdig forhandlet, og signaturen sikret
ham fast plass i A-lagstallen til
RBK ut 2010. Det skal likevel
godt gjøres om det ikke fór
noen tanker gjennom hodet på
unggutten da han gikk ut døra
akkurat den dagen. Han hadde
ikke bare fast jobb, nå var han
en av gutta i landets mektigste
fotballklubb.
- Jeg var vel litt overrasket
over at det skjedde såpass fort,
sier han. Mange på min alder
blir gjerne utleid til andre
klubber i en periode, og jeg var
forberedt på at også jeg måtte
pakke kofferten.
Må være tålmodig
Rennbyggen er imidlertid
godt forberedt på å være en av
benkesliterne når vårsesongen
starter. Til tross for at han
gjennom årene har vært en
viktig lagbrikke på gutte - og
juniornivå, må han finne seg i
hardere konkurranse når han
nå må kjempe om en plass på
A-laget. Nivået på toppen er
betydelig høyere, og spissplassen i Rosenborg er ikke
akkurat den mest tilgjengelige
posisjonen å sikte seg inn mot.
Likevel er det lov å håpe på en
og annen kampstart når seriesesongen begynner like over
påske.
- Jeg er såpass realistisk at
jeg skjønner når jeg ikke får
spille. Jeg er ung og har fremdeles utrolig mye å lære. For
det er bare det som gjelder,
mye og hard trening.
Han har allerede fått gode
skussmål,
landslagstrener
Semb har uttalt at han kommer til å være fast eliteseriespiller
om to-tre år. RBK- trener
Trond Henriksen har sammenlignet ham med Steffen Iversen
når det gjelder spillestil. De
utallige skuddene på fjøsveggen hjemme på Oppigard må
absolutt ha hatt noe for seg.
Yngst på laget
Etter å ha spilt for RBKs

juniorlag i hele fjor, har han så
smått begynt å venne seg til
miljøet på Brakka. I begynnelsen var det ikke bare enkelt å gå
inn og forsyne seg med
brødskive og syltetøy, sånn
uten videre. Nå har han blitt
mer stuevarm, og har funnet
en bestekamerat i Albert
Berbatovci. Midtbanespilleren
fra Trondheim kom fra juniorlaget til A-stallen samtidig
som han selv, nå er de lagets to
yngste og deler alltid rom når
de er ute og reiser.
- Det blir noen etablerte
klikker i laget ja, sier han. – Det
blir til at de eldste gutta holder
sammen, og at vi yngste får
best kontakt.
Han snakker ikke uoppfordret om sitt nye liv i toppklubben, og vokter seg vel for
alt som kan oppfattes som sjølskryt. Han klarer likevel ikke
helt å skjule gleden over
drømmedagene
han
fikk
sammen med hans andre
favorittlag, Real Madrid. Etter
at han i fjor ble toppscorer i en
internasjonal turnering sammen med Rosenborgs juniorlag,
ble han til sin store overraskelse invitert nedover igjen for å
trene sammen med ett av juniorlagene i den spanske storklubben.
- Akkurat det var nesten for
godt til å være sant! Jeg må
bare innrømme at det var en
spesiell opplevelse, smiler han.
- Jeg lærte mye om hvordan de
jobber både i og utenfor banen.
Dessuten fikk han hilse på
flere av elitespillerne han ellers
må nøye seg med å se på tv,
blant andre en av heltene, forsvarsspilleren Sergio Ramos.
Etter at han kom hjem var
det også en dialog mellom Jo
Sondres agent Jack Karadaz og
den spanske klubben om en
mulig kontrakt. Det hele
strandet, til mamma Wenches
store glede. Tanken på å sende
guttungen alene til den spanske klubben, var ikke til å
bære. Etter hvert kom også tilbudet fra Rosenborg, og da var
uansett saken avgjort.
Ingen bygutt
Jo Sondre er friluftsmann
og reiser derfor hjem til

Grindalsbyggen Jo Sondre Aas
(18) har opp gjennom årene
vært en viktig målsanker for
Rennebus guttelag. Det må flere
enn bygdefolket ha fått med seg,
for i januar skrev han proffkontrakt med Rosenborg Ballklubb.

Rennebu så fort han har anledning. Jakt- og fiskemulighetene i hjembygda er en fin
avkobling fra fotball-livet i
Trondheim.
- Jeg vil helst vekk fra byen
når jeg har fri, sier han og innrømmer at han kan styre seg
for både biltrafikken og alt
stresset som hører med.
En fisketur nedi Grana eller til vatna ved Mærkjessetrin
får tankene vekk fra både lærkula og asfaltstøvet. Her gjelder det bare å komme seg i posisjon til å lure fjellørreten til å
bite på kroken. Dessuten er det
i hjemtraktene mange av de
gamle
lagkameratene
fra
guttefotballens tid holder til.
En glemmer ikke dem en var i
krigen med, i årene der seriespill og turneringer lå på et litt
annet plan, men som var utrolig viktige der og da. Både
Svein Voll, Eirik og Håvard
Meslo og Petter Sandhaugen
har vært gode fotballkamerater
helt siden lilleputt-tida. Nå flyr
det jevnlige tekstmeldinger
mellom
Rennebu
og
Trondheim.
- Det er artig at de følger
med på hvordan jeg klarer
meg, og jeg tror de gjerne vil at
jeg skal lykkes, sier han.
Mye som skal takles
Ryktene forteller at den
ferske fotballproffen ikke er så
glad når folk fra media dukker
opp på Lerkendal og vil ha en
kommentar om både det ene
og det andre. Etter oppholdet i
Spania ringte det journalister
fra hele landet som ville ha en
kommentar fra rennbyggen.
Da hendte det at han overlot
telefonrøret til pappa John
Harald. Ja, for han hadde jo
også vært med på turen! Da er
det vanskeligere å slippe unna
på Lerkendal. Siden RBK
etablerte sin egen tv-kanal må
han finne seg i at han av og til
kommer i fokus, og at opptredenen blir lagt ut på klubbens
web-sider.
– Huff, nei jeg skulle ønske
jeg kunne slippe det der…det
verste er når de kommer med
kamera og mikrofon. Dessuten
får jeg høre det av pappa hvis
jeg ikke snakker ordentlig

Spisstalent.
Rennbyggen Jo Sondre Aas, er spådd en lysende karriere på fotballbanen. I januar skrev han proffkontrakt med RBK frem til 2010.

rennbyggdialekt, sier han litt
oppgitt. Det er ikke bare enkelt
å skulle være både velformulert
og språkpolitisk korrekt, må
vite.
Fotballgrenda
Kanskje han burde be om
noen gode råd fra bygdas mer
kjente fotballhelt, den tidligere
Liverpool-spilleren som bor
bare noen kilometer lenger
nedi grenda? Jo Sondre var
bare sju år da Vegard Heggem
sørga for å sende Rosenborg til
kvartfinalen i Champions
League med den berømte scoringa mot AC Milan i 1996.
- Han har jo vært et forbilde
fordi han har bevist at det er

Bredbånd fra 298,- pr. måned
Bredbåndstelefoni
fra kr. 28,- pr. måned
www.loqal.no Tlf: 980 36 666

fullt mulig for en rennbygg å
hevde seg i toppen, sier Jo
Sondre. Noen sammenligning
for øvrig er han ikke interessert
i, først må han bli god nok til å
få en fast plass på laget.
Hva skal du gjøre i påska?
- Jeg har bare to fridager,
og da blir det vel kanskje en tur
på isfiske. Eller kanskje jeg skal
prøve å få med meg pappa på
Svarthetta, smiler han. De to er
gode turkamerater når fjelltoppene lokker i vintersola. Du må få med at uten foreldrene mine hadde jeg aldri
kommet så langt, sier han. –
Jeg kan takke dem for veldig
mye.
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Utebord og benker
Vi lager bord og benker etter dine ønsker og behov.
Massiv grov furu.
Bordplate 4” tykkelse,
benkplater 3”.
Vi hjelper deg også med
overﬂatebehandling,
som beis og olje.

Vask bilen hos oss!
Bilvaskmaskin - 3 Selvvaskplasser
Gratis bruk av støvsuger

“Rene biler varer lengst”

Parafin - Propan - Rekvisita - Dekkservice - Tilhengerutleie
Kiosk - Dagligvarer - Varm mat - Ferske bakevarer

Ønsker alle en riktig god påske!
Vi har ﬂere modeller –
så ta kontakt med oss for en hyggelig prat!

John Olav Halland 7391 Rennebu - tlf 901 02 951

Velkommen til en hyggelig påskehandel!

Solo

Grillpølse

1,5l

600 gr, Gilde

8

90

+ pant
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Statoil Berkåk - 72 42 71 50
e-post: sove@statoil.com - www.statoilberkaak.no

Håndverksmøbler
og innredninger i heltre
Hos oss får du:

• Kjøkken og
baderomsinnredninger
• Spisestue/soverom/
garderobe
• Komplette skreddersydde
løsninger
• God service!

90

Bytting av gassfl
flaasker

Åpningstider - se oppslag i butikken

Stamnan - 72 42 65 01
Nerskogen - 72 42 64 26 - fax 72 42 66 02
e-post: post@rennebusnekkeri.no

www.rennebusnekkeri.no

ennebu
snekkeri

A
S

7393 Rennebu - Tlf. 72 42 67 30 - Fax 72 42 67 20
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Påskegudstjenester i Rennebu - 2008
Søndag 16.mars kl. 11.00. Helsesenteret.
Gudstjeneste ved Hans-Ole Sveia. Nattverd.
Ofring til menighetsarbeidet.
Søndag 16.mars kl. 11.00 Nerskogen kapell.
Familiegudstjeneste ved Arne Aspeland.
Ta med ski eller akebrett.
Torsdag 20. mars kl. 11.00. Rennebu kirke.
Gudstjeneste ved Tore Samuelsen. Nattverd. Ofring.
Torsdag 20.mars kl. 20.00. Berkåk kirke.
Gudstjeneste ved Tore Samuelsen. Nattverd.
Kveldsmat i menighetshuset først. Ofring til NKSS.
Fredag 21. mars kl. 20.00. Nerskogen kapell.
Gudstjeneste ved Tore Samuelsen.

Søndag 23. mars kl. 11.00. Berkåk kirke.
Høytidsgudstjeneste ved Tore Samuelsen.
Ofring til Den norske Israelsmisjon.
Søndag 23. mars kl. 20.00. Innset kirke.
Høytidsgudstjeneste ved Tore Samuelsen.
Mandag 24. mars kl. 11.00. Rennebu kirke.
Høytidsgudstjeneste ved Tore Samuelsen.
Ofring til Norsk misjon i øst.

Hytteeiere i Rennebu:

Endringer i renovasjonsordning og slamtømming
Rennebu kommune har
vedtatt at HAMOS
Forvaltning IKS skal
overta ansvaret for
renovasjon og
slamtømming/behandling fra 1. januar. Vi vil
derfor orientere litt om
de endringene dette
medfører for deg som
eier av fritidseiendom i
kommunen.
Renovasjon
Her blir endringen gjennomført litt over tid. De lokale
Miljøstasjonene vil etter hvert
forsvinne og bli erstattet med
flere og mindre beholdere for
mottak nærmere hytteområdene. Dette er allerede gjennomført på Berkåk, og flere
områder vil komme etter utover året. Nærmere informasjon
vil bli gitt til de som blir berørt
etterhvert. Årsaken til det er
at:
•
alle fastboende nå får
hentet restavfall, papp, papir
og plastemballasje hjemme.
•
HAMOS betjener nå
til sammen ca. 7000 hytter.
Erfaring fra de fleste andre
steder er at store felles mottaksplasser ofte bærer preg av
lokale søppelplasser som skaper mistrivsel både for brukere,
fastboende og renovatørene.
Vi ber derfor innstendig om at
containerne blir benyttet kun til
brennbart restavfall - da innholdet i disse kjøres direkte til
energigjenvinning på Heimdal
Varmesentral uten mellomsortering.

Glass og metallemballasje
kan leveres til nye mottak som
står ved alle matvarebutikkene
– der ny emballasje kjøpes, eller
det
tas
med
til
Gjenbrukstorget i Berkåksmoen hvor dere kan levere alt
annet avfall. Ved litt egensortering kan det meste leveres
gratis der.
Mer info om det, og åpningstider
på
alle
våre
Gjenbrukstorg m.v. finner du
på
vår
nettside
www.hamos.no.
Som
HAMOS-kunde kan du og
benytte torgene i Meldal og
Orkdal dersom du av og til
kjører den veien og åpningstidene passer bedre. (Orkdal
har lørdagsåpent 09.00 –
14.00).
Slamtømming
Rennebu har og i likhet
med alle de øvrige 9 eierkommunene i HAMOS vedtatt ny
slamforskrift. Det betyr at alle
boliger og hytter med avløpsanlegg som omfattes av forurensingsloven er underlagt
tvungen tømming.
Fritidsboliger med slamavskillere skal tømmes minimum
hvert 4. år, og anlegg med tett
tank skal tømmes hvert år .
Noen fikk kanskje tømt
allerede i 2007, mens noen vil
få besøk i 2008.
Vi arbeider nå i samarbeid
med kommunen med registrering av alle slamavskillere.
Dersom noen er i tvil om de
har tanken sin registrert kan
det være lurt å ta kontakt –
enten med HAMOS eller kommunen.

Priser pr år inkl. mva:
Renovasjon
709,- pr år
Slamavskiller
(med lokalt avløp)
1600,- pr tømming
(400,- pr år)
Tette tanker
2414,- pr tømming
(årlig tømming)
Ekstraturer ved tømming
utenom rute koster naturlig
nok ekstra. Vi har allerede
erfart at enkelte med tette
tanker ønsker tømming 2
ganger pr år. Vi legger derfor
opp til både vår- og høstrute
slik at det blir mulig uten ekstra tilkjøringskostnader.
Forutsetningen er
da
naturlig nok at alt er forhånds-

registrert og at de som ønsker
2 ganger tømming varsler om
det innen 1. mai. Vi legger da
opp til en tømmerunde i mai
så snart vegene er telefri, og én
i oktober like før snøen kommer.
Vi både har møtt , og vil
sikkert møte nye utfordringer i
tida framover. Men vi håper at
vi etter hvert kan bidra til at du
vil trives enda bedre som
hytteeier i Rennebu og ønsker
alle en riktig fin påskeferie.
Med så tidlig påske er det
og håp om ”blåsviksføre”.
Hilsen
Rennebu kommune
HAMOS Forvaltning

Storsatsing – idrettslaget og kommunen i fellesskap
Rennebu IL har nå i om lag
ett år jobbet for etablering av
en kunstgrasbane på Berkåk. I
dette arbeidet har idrettslaget
samarbeidet
både
med
Trøndelag
fotballkrets
og
Norges fotballforbund og har
fått mye god og uvurderlig
hjelp.
Rennebu kommune har
påtatt seg hovedansvaret for
byggingen av kunstgrasbanen
og har etablert en kommunal
byggekomité som skal lede
arbeidet
med
prosjektet.
Rennebu kommune har engasjert en egen prosjektleder som
skal hjelpe byggekomiteen
med arbeidet. Idrettslaget har
to representanter i byggekomiteen. Rennebu kommune
bidrar også med en god del
penger direkte til prosjektet.
Det søkes også om tippemidler

til prosjektet for dekning av
inntil 1/3-del av kostnadene.
Rennebu idrettslag må
bidra med verdier tilsvarende
kr. 1.400.000,- til byggingen av
kunstgrasbanen. Rennebu IL
ved fotballgruppa har fått
ansvaret for arbeidet med å
skaffe tilveie disse midlene.
Dette vil RIL-fotball gjøre ved
dugnadsarbeid, rabattavtaler
og penger. Pengene vil fotballgruppa skaffe til veie ved hjelp
av sponsoravtaler, gaver og
egne penger.
Rennebu IL ønsker å legge
til rette for en framtidsrettet
satsing på barn og unge ved å
sørge for moderne og gode
anlegg for våre utøvere i deres
nærmiljø. Dette har vi vist de
senere årene bl.a. ved å bygge
skiskytteranlegget og ved å
kjøpe ny tråkkemaskin. Derfor

står idrettslaget samlet, også
bak dette store løftet og har
stor tro på at dette vil bringe
idrettsbygda og idrettslaget
enda et stort skritt framover.
Både Rennebu kommune
og Rennebu idrettslag er meget fornøyd med at det er mulig
å gjennomføre et så stort prosjekt på så kort tid. Både rådmann Arve Withbro og leder i
idrettslaget Liv Lian Kosberg
er meget tilfreds med samarbeidet. Begge ser fram til den
planlagte åpningen av banen
den 24. august 2008.
Andelsbrev i banen
I Rennebu kommune er det
ca. 2650 innbyggere fordelt på
ca. 1100 husstander. Rennebu
IL har aktive medlemmer fra
alle deler av bygda. Derfor har
fotballgrupa STORE forhåp-

ninger om at det skal være
mulig å skaffe tilveie en god
del penger ved å selge andeler i
banen.
Fotballgruppa vil tilby deg å
kjøpe ett eller flere andelsbrev
pålydende kr. 500,- Dette kan
du gjøre ved å betale inn ønsket
beløp
til
konto
4202.13.83788 i SpareBank1.
Men RIL vil også utover våren
gjennomføre besøk til alle husstander. Du vil få tilsendt et
andelsbrev pålydende det
beløpet du har kjøpt andeler
for.
Vi vil til enhver tid holde
dere orientert om framdriften i
prosjektet både når det gjelder
innsamling av penger og selve
byggingen av banen. Dette vil
vi gjøre ved å bruke Rennebu
idrettslag
sine
nettsider
www.rennebu-il.no

Påske for
meg
- påske for
deg

Hva er egentlig påsken?
Svaret er vel at påsken er
mange forskjellige ting på
samme tid. Selv har jeg tilbrakt
mange av påskeferiene i hytte
på fjellet, og derfor forbinder
jeg påske med fjell, skiturer og
hyttekos. Legger vi til appelsiner, påskeegg og kvikklunsj
begynner vi å sirkle inn den
norske påsken ytterligere. Ta
med gule påskelys og litt
påskekrim, så har vi fått med
enda mer. Jeg opplever at
påsken i Norge i praksis handler om på nærmest en rituell
måte å ta avskjed med vinteren. Mange setter bort skia etter
påskeferien, nå kommer våren.
I oppveksten var det alltid
spennende å komme hjem
igjen fra hytta, og spørsmålet
var: Hvor mye snø var smeltet
? Men så er spørsmålet, har
ikke påska noe religiøst med
seg ? Har det ikke noe med
Jesus å gjøre ? Svaret er vel at
den kirkelige påska handler
om dette, den dreier seg om
dramaet rundt de siste levedagene til Jesus, korsfestelsen
og så oppstandelsen på påskedagsmorgen. Navnene på
disse dagene er hentet fra den
kirkelige
påskefeiringen.
Skjærtorsdag kommer av et
gammelt ord for renselse,
langfredag henspiller på at
dagen nok kunne virke lang for
Jesus som hang på korset.
Disse begivenhetene for 2000
år siden fant sted i den jødiske
påskefesten. Titusenvis av
pilegrimer dro til Jerusalem, for
å feire høytiden til minne om
at israelittene ble reddet fra
slavetilværelsen under den
strenge farao i Egypt. Dette er
bakgrunnen for den kristne
påskefeiringen. Ut fra dette har
man tenkt seg at påsken
handler om forvandling. Fra
fortvilelse til håp. Fra sorg til
glede. Fra kors til oppstandelse. Hvordan kan dette markeres i våre symboler ? Jo, med
egg og påskekyllinger. Egget
blir til liv. Mirakelet ligger der
som en potensiell mulighet.
I år er det noe som heter
mangfoldsåret. Det passer jo
bra for den norske påska. Her
er det anledning til å lage seg
den påska som en selv ønsker.
Ønsker en skipåske på fjellet flott ! Ønsker man en bypåske
med kulturelle sysler - greit !
Ønsker man å ha en påske
som også innbefatter å følge
med i kirkens liv gjennom
påskedagene- er det full
mulighet for det ! I Rennebu
har vi et variert gudstjenestetilbud i påska, hvor de ulike dagene har sitt særpreg.
Så uansett hva slags påske
vi ønsker å ha - en riktig god
påske ønskes til hver enkelt !
sogneprest Tore Samuelsen
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KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Det er snart vår og sommer,
da kommer beitedyra våre ut i utmarka igjen.
Husk da båndtvangen fra 1. april til 20. august, og etter det i områder der bufe beiter
i tida fra 21. august til 31. oktober. Dette gjelder i hele Rennebu kommune.
P.S. Hytteeiere!
Pass på så ikke beitedyr kan gå seg fast i ”feller”, som for eksempel, under hytta
og uthus, bak vedbretter og lignende.
Takk til alle som rapporterer om skadde og døde beitedyr!
Rennebu Sau og Geit

Påskemøter i Hoelsmoen bedehus 19-21 mars.
Taler: Prest og forkynner Stein Solberg
Onsdag19 mars
Kl 20.00 Kveldsmøte/ Kveldskaffe
Skjærtorsdag 20.mars
Kl 11.00 Gudstjeneste i Rennebu kirke.
Kl 17.30 Stille time i meditasjon og bønn
Kl 19.00 Kveldsmat
Kl 20.00 Kveldsmøte. NUFR har ansvaret.
Langfredag 21. mars
Kl 11.00 Formiddagsmøte
Kl 13.00 Middag
Kl 14.30 Avslutningssamvær

Dette skjer i Rennebu
13.03
13.03
13.03
16.03
19.03
19-20
20.03
24.03
25.03
25.03
26.03
27.03
27.03
27.03
29.03
29.03
29-30
31.03
03.04
04.04
06.04
13.04

Påskens budskap vil bli formidlet gjennom ord, sang og musikk disse dagene.
DU er hjertelig velkommen til samværene og til fellesskapet.
arr: Normisjon Rennebu

Takk til alle som synte varme og omsorg ved Angrim L. Brattset sin sjukdom og
bortgang. Takk for pengegåva til LHL.
Ellinor
Dagrun og Lars m/fam
Tusen takk for gaver, blomster og hilsninger i anledning dagen min.

Borghild Smeplass

Fjellheim Nerskogen

Årsmøte NHF, Rennebu
Friv. sentr.
19.30
Torsdagstrening Skyting
Innendørsbanen
18.00
Skileik 4-6/7-10 sporten
NM Bakken
17.30-19.30
S k i t u r t i l M e s l o s e t r a v/ NUFR
Mannenkveld
Havdal Skole
19.00
Påskemøte
Hoelsmo Bedehus
Nåvrennet
Innset Kirke
11.00
Påmelding fra kl 9-11
2. påskedag - Kvinnekveld
Havdal Skole
19.00
Innendørsskyting
17.00
Formiddagstreff
Berkåk
11.00
Medl.møte Pensjonistfor.
Berkåk
11.00
Årsmøte Håndballgruppa
Kantina Næringsh.
19.30
Torsdagstrening Skyting
Innendørsbanen
18.00
Formiddagstreff
Voll
11.00
Familiedag-Mjuken Grand Prix
Berkåk
Papirlykttur i skogen
Havdal skole
20.00
Sparebank1-Cup
Rennebuhallen
Fotballturneringfor gutter og jenter fra 10-16 år
Medl.møte Bygdekvinnelaget
Staure
20.00
Torsdagstrening Skyting
Innendørsbanen
18.00
Sanitetsbasar
Innset samfunnshus
19.00
Nerskogsrennet
Nerskogen Skisenter
11.00
Småtrollrennet
Berkåk

R e n n e b u M u s i k k o r p s tirsdager kl 19.30-22.00 i samfunnssalen
R e n n e b u S k o l e k o r p s torsdager kl 18.00-20.00 i samfunnssalen
F r i s k T r i m onsdager kl 10-11 i Rennebuhallen
R e n n e b u S o n g k o r onsdager kl 20-22 på Voll skole
R e n n e b u M a n n s k o r tirsdager kl 19.30-22 på Berkåk skole
G j e t e r h u n d t r e n i n g hos Anders Tronshaug mandager kl 19.00
L i n e d a n c e på Stamnan søndager kl 19.00
Hvis du trenger skyss eller følge til et arrangement,
kontakt Frivillighetssentralen på tlf 72 42 62 64

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt
Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05
e-post: turistkontoret@rennebu.net

Middagsservering/kafe

Åpent i påska
15. - 16. mars, 21. - 23. mars kl 13.00 - 19.00
24. mars kl 13.00 - 16.00
Arr. Nerskogen Sanitetsforening

KulTro-kor

1.-7. klassinger i Rennebu inviteres til å bli med på vårt korprosjekt i april. Det blir 4 øvinger på Berkåk med avslutning og
konsert i Innset kirke 27. april. Invitasjon får du på skolen.
Påmelding innen 26.mars til ingolf.dragset@rennebu.kommune.no

Det her bli artig - bli med å syng!
Rennebu
Barnegospel

Innsamling av gamle dunker
og stativ på Berkåk.
Vi har i tidligere info lovt å samle inn de gamle renovasjonsbeholderne og stativene i Berkåkomsrådet.
Dette skjer onsdag 26. mars fra kl. 08.00 og utføres av
vår gode samarbeidspartner Rennebu kommune teknisk avdeling
De som ønsker å bli kvitt stativet, dunken eller begge deler plasserer
det på vegkanten ved hovedvegen der renovasjonsbilen kjører i dag.
De som ønsker å beholde det og har det stående nær vegen til vanlig,
bør ﬂytte det noe tilbake den dagen slik at det ikke oppstår misforståelse om det ønskes fjernet.
Dette er en gjensidig vederlagsfri tjeneste –
dvs at beholderne betraktes som
huseiernes eiendom, men hentes
gratis uten kompensasjon.

Rennebu kommune
Ferievikarer hjemmebaserte tjenester:
Hjemmebaserte tjenester i Rennebu kommune søker etter
ferievikarer for sommeren 2008. Vi trenger vikarer for sykepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere, videre trenger vi
vikarer for hjemmehjelperne.
Ufaglerte med erfaring innen pleie kan søke.
Spørsmål angående jobbene kan rettes til Nestleder HPO
Wenche Teigen, tlf 72 40 25 25,
eller Infotorget v/Gry Mari Røe, tlf 72 40 25 05.
Søknadsfrist 1. april. Søknad sendes til:
Rennebu kommune v/enhetsleder HPO
Berkåk, 7391 Rennebu

Ferievikarer v/ Rennebu alders- og sykehjem
Rennebu alders og sykehjem søker etter ferievikarer
sommeren 2008. Fra uke 26 t.o.m. uke 33.
Vi trenger vikarer for sykepleiere, hjelpepleiere/
omsorgarbeidere, kjøkken og renhold.
Ufaglærte, skoleundom over 18 år kan søke,
opplæring vil bli gitt.
Arbeidsperiode må spesiﬁseres i søknaden.
Lønn etter gjeldende lover og regler.
Spørsmål ang. jobbene kan rettes til:
Enhetsleder IPO på tlf 72 40 25 12 eller
Infotorg v/Helsesenteret
v/Åse Gunnes på tlf 72 40 25 04.
Bruk eget søknadsskjema under stilling ledig på
www.rennebu.kommune.no eller til
Servicetorget i Rennebu kommune på
tlf 72 42 81 00.
Søknadsfrist 1. april. Søknaden sendes til:
Rennebu kommune
Enhetsleder IPO Borgny Lien
Berkåk, 7391 Rennebu
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Maren på frivillig
arbeid i Ecuador
— Jeg har alltid hatt lyst å jobbe med bistand og barn, så jeg
tenkte dette var en bra start og kan godt tenke meg en utdanning innfor dette til neste år, sier Maren Jakobsen Østreng fra
Quito i Ecuador.
Organisasjonen hun reiser gjennom er norsk og heter Atlantis.
Gjennom Atlantis er det mulig å reise
til mange ulike land og gjøre all mulig
slags frivillig arbeid - både med barn,
voksne, dyr og natur. Grunnen til at
Maren valgte Ecuador, var at hun
bodde i Brasil i tre måneder i 2006 og
studerte idrett, og hun var en uke i
Paraguay og Argentina. – Jeg likte det
så godt at jeg bare måtte tilbake til SørAmerika. Folkene her er utrolig åpne
og vennlige, og naturen er helt spesiell,
forteller Maren.
Maren bor sammen med en tysk
jente hos en vertsfamilie i bydelen La
Mariscal i Quito. Det er en relativt rik
bydel til Ecuador å være. Etter to uker
med spansk begynte hun å jobbe i
bydelen San Roque. Denne bydelen er
mye fattigere, og kontrasten fra La
Mariscal er ganske stor. Like utenfor
senteret der hun arbeider er det et stort
marked hvor indianerne selger alt
mulig fra mat, frukt og klær. De fleste
av foreldrene til ungene på senteret
jobber her eller prøver å søke etter jobb
andre plasser i Quito, noe som er veldig vanskelig uten utdannelse. Dette er
skjebnen til mange ecuadorianere som
kommer fra landsbygda til byene for å
få et bedre liv, men de fleste av dem
ender opp på små markeder, akkurat

som i San Roque, og tjener minimalt.
Hele 17,7% av befolkningen i
Ecuador lever under fattigdomsgrensen
til FN. Barnehagen Maren arbeider er
også veldig fattigslig.
— Barna har få leker, og ikke mange
voksne som følger dem opp. Men likevel er ungene veldig blide og lykkelige,
akkurat som norske unger. Og det er
ihvertfall ikke noe problem å få kontakt
med dem. Dagene går stort sett med til
å leke med dem eller hjelpe dem hvis
de trenger det. De er delt opp i fire
aldersgrupper, og det jobber en voksen
på hver gruppe som består av ca 20
unger. Jeg jobber selv med aldersgruppen 3-4 år. I helgene har vi fri, og
de brukes til å reise rundt i Ecuador. Jeg
har tidligere vært til kysten og på et
karneval i en by som heter Baños, og på
Sør-Amerikas største indianermarked
Otavala.
— Jeg vil anbefale andre ungdommer å ta en slik tur. Man lærer
masse om andre kulturer, samtidig som
man får muligheten til å hjelpe andre
som ikke har det like bra som oss i
Norge. Det er et stort kultursjokk, men
virkelig en opplevelse for livet, forteller
Maren. Hun kommer hjem til Norge
igjen i midten av mai.

Jøran satser på ovner og antikk
Jørans Sundseth har åpnet sitt utsalg av restaurerte
ovner og antikk i Snekkeriet på Berkåk.
Jøran Sundseth har vært i
gang med oppussing av ovner
en tid, og nå har han utvidet
geskjeften med å åpne butikk i
nyoppussede
lokaler.
For
snekkeriet til Jean har fått seg
en skikkelig oppussing, og er
ikke til å kjenne igjen. — Jeg
har lagt ned mye arbeid i lokalene. Vi gravde ut alt i gulvet,
og fylte på 80 m3 grus før vi
støpte. Jeg fikk god hjelp av
mange kamerater, og er stor
takk skyldig til dem, forteller
Jøran.
Ovner
Oppussing av ovner vil
fortsatt bli hovedgeskjeften.
Det vil bli stilt ut noen
nyoppussede ovner i mange
størrelser i butikken også.
Jøran forteller at han helst
pusser opp ovner på bestilling,
men han har også kjøpt opp
ovner som han pusser opp og
selger videre. — Jeg har mange
ovner inne til opppussing. Er
det noen som har ovner som

trenger en ansiktløftning, er
det bare å ta kontakt.
Antikk
Butikken inneholder også
mye antikk. Jøran driver oppkjøp av varer som han selger
videre. Ellers er det også salg
på kommisjon for antikvitetshandler Hugo Fiksdal.
— Det er mye fint å få kjøpt
i antikk, og jeg kjøper inn fra
gårder og på auksjoner, forteller Jøran. Da RN besøkte
butikken var Jøran i full gang
med å stille ut skattholl,
skuvsenger, kister, bord, parafinlamper, klokker, måneskinnslamper og andre lamper
og porselen.
Åpent i påska
Jøran holder til vanlig åpen
butikk på lørdager mellom kl
10 - 16, og ellers etter avtale. I
påska vil han holde åpent lørdag før palmesøndag, og
påskedagene mandag, tirsdag
og onsdag kl 10 -15.

Jøran Sundseth mottar blomster fra fungerende ordfører Tora Husan
på åpningsdagen.
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Rennebu Sag og Trekultur
Industriområdet Berkåk, tlf 916 40 473
•
•
•
•
•

Spesialdimensjoner
Standard-dimensjoner
Laftetømmer
Villmarkspanel - innv/utv.
Rammeverk og stolper
til stavlaft
• Takåser
• Bakved
• Portstolper

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring

Vann og energibrønner

Edvin Eide: 950 34 056
Tlf. 72 42 54 47 - Innset 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com

Nyåpnet butikk

Go´foten

for nyoppussede ovner og antikk
- ved Coop Prix på Berkåk

har åpnet lokale hos
Astrid frisør på tirsdager.

Vanlige åpningstider:
lørdager mellom kl 10 - 16,
og ellers etter avtale.

Ta med håndduk!
Ring for timebestilling!

Åpningstider i påska:
lørdag før palmesøndag og
påskedagene mandag,
tirsdag og onsdag
kl 10 -15.

Mob 913 43 836

Mye ﬁnt i antikk som passer både til hjem og hytte!

God påske!
40 l Bjørkved
Tennebrikketter, tønne
Fritzö sanitærbark
HH superundertøy, pr del
Energizer hodelykt
Bacho Superior håndsag
Lima skotørker 300 W
Cherrox
HH Softgeljakke m/hette
Einhelle strømagregat ste 2500, 2kv
Makita, slagskruetrekker 14,4v Li-ion

4000
7900
7900
19900
19900
19900
29800
37900
59800
199000
320000

Makita 6270 2x12v
1,3 ah + lykt og cutters.
Skruekoffert

169800
Zibro Kamin R 23C

Barnesikker paraﬁnovn med
cool top. Rimelig ovn med
enkel forbrenning. Enkel å starte
og betjene. Egnet i uthus, garasjer
eller verksteder. Effekt: 2300 W.
Bestillingsvare. Veil kr 3.37000

Nå

289000

Muckboot

Nå

79900

Åpningstider i påskeuka:
Mand – Tirsd: 08.00- 16.00 • Onsd 08.00 – 13.00 • Påskeaften stengt

Berkåk
tlf 72 42 54 40
fax 72 42 64 60
Åpningstider:
man-tors 8-16
fre 8-18 lør 9-14
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70-tallsshow i Rennebuhallen
Lørdag 12. april blir det 70-tallshow med Rennebu Musikkkorps, sangkoret Samhald og solister. Det blir med 10 solister,
og på repertoaret står poplåter med bl.a. Abba, Elton John,
Village People og Beatles.

— Det er tredje gang korpset arrangerer en “tema-konsert”, og det er artig for
oss i korpset med slike konserter med stor og fin publikumsoppslutning. Det gir
oss også noe ekstra å samarbeide med andre - vi har alltid noe å lære, sier Jan
Arne Bergsrønning.
Musikkorpset har denne gang gitt muligheten for de som spiller i skolekorpset
og er i ungdomsskolealder til å være med på konserten. Jan Arne forteller at
korpset dermed vil bestå av nærmere 40 musikere, og det er lenge siden det har
vært mønstret et så stort korps her i Rennebu.
Vokalistene Linn Elise Solberg Rognes og Hanne Svardal Berg på øving.

Traseene til
Nerskogen
Løypeforening

Historisk
godt
tilbud
Både Rennebu
kommune og Nerskogen
Løypeforening har utarbeidet nye kart som viser
oppkjørte skiløyper. Det er dermed ikke mangel på skispor, og
traseene er allsidige og passer både
for familier og de som vil ha litt tøffere
turer. Aldri før har det vært så godt tilbud for bortoverski i Rennebu, og en kan ta
turer i nytt terreng hver dag i påska.
Husk å ta med godt med klær og godt
med mat. Fjellet kan være lunefullt, og det er
greitt å ta fjellvettreglene på alvor.
God tur - i Rennebus fl
flo
otte natur!

Rennebu
i påska
Påske er for de fleste
noe som forbindes med
ski og uteaktiviteter.
Slik er det også i aller
høyeste grad også for
både hyttefolket og fastboende i Rennebu, som
håper på noen skikkelige godværsdager med
drømmeforhold og
skikkelig påskestemning, enten man velger
topptur, hytteveggen
eller terassen hjemme!
N e r s k o g e n er vel antagelig
det mest populære utfartsstedet vi har i Rennebu i påska.
Stabile snøforhold og flott fjellterreng gjør dette til et lite
eldorado for skientusiaster.
På N e r s k o g e n S k i s e n t e r
har man tross det litt urolige
været i vinter hatt fine forhold i
nedfartene
gjennom
hele
sesongen. I påskeferien blir det
åpent hver dag fra kl. 11.0017.00. På C o o p N e r s k o g e n
utvider man åpningstiden litt i
påskeuka: Lørdag 16. mars blir
det åpent fra 9-17, mandag til
onsdag i påskeuka fra 9-19,
langfredag fra 12-19 og påskeaften fra 9-15.
Det er også gode muligheter for å ta seg en tur på langrennsski i området rundt
skisenteret. Løypeansvarlig for
Rennebu
Skisenter
på
Berkåk, Olav Løkslett, sier at
man her vil forsøke å holde
Litjrunden åpen i påska. I tillegg vil det bli kjørt opp løype
mot Skaum-sjøen dersom vær
og føre tillater det. Rennebu
Idrettslag vil legge ut oppdatert
informasjon om løypekjøringen
på
sine
nettsider
www.rennebu-il.no
Det tradisjonelle Nåvr e n n e t arrangeres på Innset
skjærtorsdag. Start fra Innset
kirke kl. 11.00, og påmelding
fra kl. 09.00 og fram til start.

Formiddagstreffet i
Omsorgsboligen tirsdag
25. mars kl. 11.00 får
besøk av Trønderkaillan.

Mat i det fri
beriker skituren!
Foto: Dagfinn Vold

Kan det bli vakrere?
Foto: Jonny Remmereit, TT

Trønderkaillan består av
Karsten Skarphol og Tore
Wullum, og de spiller musikk
som får tankene på gli tilbake
til Ønskekonserten på 60-tallet
der Jens Book Jensen og Jim
Reeves herjet, eller ”Lirekassen” der Lodin Aukland
tryllet fram de mest fantastiske
perler fra en svunnen tid. De
har plukket fram melodier som
de tror enhver dansefot vil
begynne å krible av, men for
den som bare vil sitte og lytte
og mimre til musikken kan det
være like hyggelig.
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• BILSALG
• KOMISJON
• IMPORT
• VERKSTED

Botnan, 2512 Kvikne – mail: busethbil@kvikne.no

Merke
Nissan x-trail
Toyota
Nissan Navara
Nissan Navara
VW Passat stv
VW Sharan 4 motion
Citroen Jumpi
Mitsubishi
Space Wagon 4 wd
Volvo 460
Dajatsu Sharade
Citroen Jumpi
Valmet 6400 ålø 640
VW transporter
VW caravelle 10 set
Audi A 4
Toyota Hiace
Renault Espace
VW golf stv
Toyota Hi Lux
Mitsubishi
Space wagon 7 seter
Toyota hi ace 6 seter
Peugeot 806
Toyota Hiace 4x4
VW Transporter
Ford Scorpio stv
Toyota Hiace minibuss
Ford Scorpio stv

Regår
2003
2006
2003
2002
2005
2003
2004
1999

Motor
2,2 dci
D-4D
2,5 TDI
2,5 TDI
1,9 TDI
1,9 tdi
1,9 D
2,0

1996
1996
2006
1998
1998
1998
1997
2003
1998
1998
2002
1996

2,0
1,3
1,9 D
4x4
2,5 tdi
2,5 tdi
1,9 tdi
D-4D
2,0
1,9tdi
D-4D
2,0

1994
1998
2005
2003
1994
2003
1995

2,4 d
1,9 tdi
D-4D
2,5 TDI
2,0
D-4D
2,0

Farge
sølv
hvit
svart
svart
sølv
svart
hvit
burgunder
sølv
blå
grønn
hvit

KM
132000
39000
89000
139000
81000
127000
81000
215000

Salgspris
225000
175000
192000
179000
189000
169000
85000
95000

hvit
grønn
blå
hvit
grønn
burgunder
svart
grønn

220000
173000
65000
5000 t
165000
320000
220000
188000
123000
279000
126000
213000

25000
39000
125000
245000
55000
97000
85000
115000
115000
74000
169000
55000

blå
burgunder
blå
rød
burgunder
sølv
svart

195000
245000
78000
120000
252000
300000
185000

59000
55000
185000
115000
25000
139000
45000

Vi er hovedleverandør av
bildeler, verktøy og verkstedutstyr til Buseth Bil AS

Verksted på Innset med salg av dekk, olje, div. rekvisita:
Jon Arne Vinsnesbakk tlf 72 42 58 21

Bilsalg Kvikne: Morten Buseth tlf 952 88 834
Bilsalg Trondheim: Jon Erling Arntzen tlf 913 23 319

Kontakt oss gjerne for en trivelig prat ...

Snekkering, lafting,
restaurering, grunnarbeid

Behov for scootertransport

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

I påvente av at sommersesongen skal starte,
kan vi tilby transport av proviant og utstyr.
Vil tilbyr også tilsyn av hytter.

i sone 6, Rennebu østre?

Kontakt:

Vidar 472 53 224 eller Torstein 944 87 876

Påskeguide

På ski i påska?
Kvikne er et eldorado når det gjelder skigåing. Her er det alltid nok snø, og med lett fjellterreng, og oppkjørte
løyper av det lokale idrettslaget, kan alt ligge til rette for en fin skitur. Samtlige løyper som idrettslaget har, vil bli
holdt åpne i påska. For detaljert beskrivelse av disse løypene kan du se på Kviknes egne internettsider.
Påska betyr jo ikke at man må gå på ski. Kvikne kan by på litt av hvert. Er det gråvær en dag, kan en jo
benytte den flotte svømmehallen på hotellet. Da må en jo prøve noe fra kjøkkenet også - for kokkene på hotellet
skal ha all ros for god mat. For de som ønsker en rolig stund til ettertanke, er det også gudstjeneste i vår tradisjonsrike Kvikne kirke!
Vi på Kvikne vil ønske alle en riktig fi
fin
n påske!
Hilsen Joker Kvikne, Statoil Kvikne, Kvikne Fjellhotell, Kviknehytta, Coop Kvikne, Kvikne camping,
Falck Redningstjeneste og Bevato.

Kviknehytta på offensiven
På et halvt år har Kviknehytta AS vokst fra en til sju ansatte. Daglig leder Per Arve
Bjørsagård er fornøyd med utviklingen, men sier at det gjelder å skynde seg langsomt.

Hva skjer i påsken?
Nettsiden www.kvikne.no blir fortløpende oppdatert fram mot påsken.
Palmesøndag - 16. mars
09.00 - Eidsfjellrennet fra Kvikne til
Vingelen, 39km.
Start ved skianlegget i Øya (Avkjøring v/hotellet) Trimklasse fra kl.09:00.
Konkurranse kl.11:00.
19.30 - Gudstjeneste. Solvang v/Schuerhoff
Tirsdag - 18. mars
Fest i Demring (Nytrøa) Full Vræng spiller.
Onsdag - 19. mars
09.00 - Kakelotteri Coop Marked Kvikne og
Joker Kvikne v/Kvikne Hornmusikk
21.00-01.00 - Fest i Solvang.
"Jupiter" spiller. Inngang kr 150,Skjærtorsdag - 20. mars
13.00 - Tynnstavgaloppen
NB: Ved Bjørklund (skihytta ved
Plasseterveien). Hopprenn også for unger!
Utearrangement. Premieutdeling
20.30 - Fest i Kvikne Samfunnshus.
Happy Hour. Soulmates spiller.
Inngang kr 200,Langfredag - 21. mars
fisske
12.00- Felles turmål Berstjønna Isfi
11.00 - Gudstjeneste i Kvikne Kirke
v/Schuerhoff
22.00-02.00 - Dansekveld på Hotellet.
Anybodies spiller
Påskeaften - 22. mars
22.00-02.00- Dansekveld på Hotellet.
Anybodies spiller
1. Påskedag - 23. mars
11.00 - Gudstjeneste. Kvikne Kirke v/Rindal

Her laftes det for fullt. På bildet er Per Arve Bjørsagård, Hans Kaspar Bjørsagård, Per Bjørsagård,
Gjermund Rønning, Leif Børli, Åge Shärer og Ingar Frengstad.
Nå arbeider Kviknehytta med å profesjonalisere den
administrative delen av firmaet. Det jobbes med en ny
hjemmeside, og en ny brosjyre blir ferdig til påske.
Bjørsagård berømmer sine dyktige medarbeidere og understreker betydningen av at de fleste også er medeiere i
bedriften. Dette skaper tilhørlighet, og de ansatte er aktivt med i utviklingen av firmaet.
Kviknehytta AS produserer i hovedsak hytter, fritidsboliger, garasjer og hus i stavlaft og tradisjonell laft. De
utfører også vanlig snekkerarbeid, setter opp tilbygg etc.,
kort sagt utføres det meste innen bygg. Grunnet den økte
aktiviteten, vil Kviknehytta AS overta hele fabrikkhallen
til Kvikne Næringspark til sommeren.
Av prosjekter som er under oppføring, kan nevnes et
hyttefelt på Stubsjøen, der to hytter er klare til salg på
vårparten. Den ene hytta heter Driva, og denne ferdigstilles i løpet av april, den andre modellen heter Folla og
ferdigstilles i mai. Kviknehytta samarbeider med grunneier om utbyggingen av feltet på totalt 28 fullstandard
hyttetomter.

På Moenfeltet på Kvikneskogen er 18 tomter klare for
bygging. På Moenfeltet på Kvikneskogen er det 18 tomter klare for bygging. Her skal det bygges hytter på inntil
80 kvm, disse ligger godt spredt i terrenget i naturskjønne omgivelser. Disse hyttene får en maksstørrelse
på 80 kvm.
Ett annet prosjektsom kan nevnes, er Helgesgard i
Kvikne sentrum. Her er det snakk om 13 tomter - fullstandard.
Det er i dag 400 – 500 hytter og fritidsboliger i
Kvikne. Ønsker man å tilbringe fritiden sin i naturskjønne og stille omgivelser, med glimrende jakt- og
turterreng, er Kvikne et godt alternativ. Med relativt kort
veg til Trondheim, og en drøyhalvtime til f.eks. Savalen
og Oppdal., ser daglig leder Per Arve Bjørsagård i
Kviknehytta AS for seg stor etterspørsel etter firmaets
tjenester i framtiden vil komme på bakgrunn av produkter i god kvalitet.

Alle dager:
Tur-orientering "Kjølen" Kart og klippekort
finnes ved Parkeringsplassen ved Slette
(Plasseterveien). Betaling og retur av klippekort i bomkassa til Plasseterveien.

Fellestur til
Berstjønna
Fellesturen med isfiske ble i fjor avlyst
pga. dårlig vær. Men blir det helt sikkert godvær, så herved er du invitert til å legge skituren til Berstjønna på langfredag fra kl 12.00 og
utover. Målet er å få en tur med mye sosialt
samvær.
Med forbehold om isforholdene vil det bli
muligheter for å låne utstyr for isfiske., og det
er gratis fiske denne dagen. Det er også
mulighet for å få magot, som sponses av
Statoil Kvikne.

Hold deg orientert på www.kvikne.no

Oss møtes på Kvikne
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Gi deg
med på
Eidsfjellrennet!
Palmesøndag arrangeres det tradisjonelle
og populære Eidsfjellrennet, og i år går
rennet med start på
Kvikne og innkomst i
Vingelen. Rennet er
39 km, og det er i år
Vingelen som er
arrangør.
Rennet har to klasser konkurranse fra 16 år og
oppover, og Trim-/familieklasse
uten
tidtaking.
Merker deles ut etter samme
regler både for konkurranse
og trim/familie.
Det er satt opp en
vandrepokal til laget med
flest deltagere, og den
kampen står som regel mellom Vingelen og Kvikne. I
fjor vant Kvikne pokalen
med liten margin. Så
kviknedølene
oppfordres
også i år til å stille opp - så
skal også årets pokal havne
på Kvikne.
Påmelding ved start for
trim/familie, mens konkurranseklassen skal melde seg
på innen 13. mars.
Nærmere informasjon
på www.kvikne.no

Nye eiere på hotellet
Fra nyttår ble det nye eiere og drivere ved Kvikne
Fjellhotell. Kristin Malmedal og Jan Gunnar
Botnan vil drive hotellet videre på samme måte
som før.
Kristin har arbeidet ved
hotellet siden 2005, mens Jan
Gunnar har arbeidet på Tynset
i 20 år. Nå blir det slutt på
pendlinga for Jan Gunnar, og
de vil drive hotellet sammen
som en familiebedrift. De har
tre barn, og alle vil nok etterhvert lære mye om hotelldrift.
Kristin forteller at hun fikk
tilbudet fra den forrige eieren,
Kjell Fenstad, for rundt et år
siden. — Vi bestemte oss for å
slå til når vi fikk sjansen til å
skape vår egen arbeidsplass,
sier Kristin.
De har kjøpt næringsdelen
av hotellet i tillegg til to leiligheter. Det er solgt 21 leiligheter til private, mens det er igjen
seks
ledige
leiligheter.
Leilighetene disponerer hotellet som vanlige utleierom når
eierne selv ikke bruker dem.

— Vi leier også ut leiligheter i påska så langt det er ledig.
Og vi har som utgangspunkt
rundt 10 - 15 leiligheter til disposisjon, forteller Kristin og
Jan Gunnar.
Drifta på hotellet blir
uendret, men de nye driverne
forteller at de vil prøve å få litt
flere arrangement på lørdagskveldene. Ellers har de noen
planer frem i tid, men det vil de
komme tilbake til.
Hver søndag er det middagsbuffé, og den er godt
besøkt av gjester både fra
Tynset, Oppdal, Orkdal og
Rennebu. Bygdefolket er også
flink til å støtte opp om hotellet, og det blir ofte er leidd ut
rom til møter og lignende.
De nye driverne vil også
drive med catering, og da er

Ski-orientering
Også i år har du muligheten for å teste dine orienteringsferdigheter! Poster er satt ut på "Kjølen". Kart
og klippekort finner du ved parkeringsplassen ved Slette (Bjørklund). Det er selvbetjent, og oppgjør legges i bomkassa til
Plasseter-veien!
God tur!

Jan Gunnar Botnan og Kristin Malmedal trives godt som nye eiere og
drivere av hotellet på Kvikne. Her med dattera Mona.
det meste aktuelt med lunsjtallerken, middag, koldtbord
med mere.
Kristin og Jan Gunnar forteller at bassenget hver dag

holder en temperatur på 28-29
grader, og det er åpent fra kl 7
til 22 for alle. Det er kanskje et
aktuelt sted for en påsketur?

Norsk Ørretfiskefestival

Norsk Ørretfiskefestival arrangeres i år den 27. juni - 29. juni.
Det er for tidlig til at hele programmet er på plass, men
festivalen har blitt et meget populært arrangement som i det siste
har økt i omfang for hvert år. Det er derfor bare med en gang å
sette av helga til en uforglemmelig opplevelse.
Festivalen vil bli annonsert på www. kvikne.no og andre steder når det nærmer seg.

Hytter og caravanplasser

Falck Kvikne - Soknedal

Åpen kiosk hver kveld
i påsken fra kl 18.00 til 21.00

TELEFON 24 t. 905 74 741

Har du problemer på eller utenfor veien,
kommer vi gjerne og hjelper deg.

2512 KVIKNE - Tlf 62 48 41 04
camping@storeng.no
www.storeng.no

K V I K N E

N ÆR I N G S P A R K

Hytter og hyttetomter
Kvalitetshåndlaft med detaljer
fra gammel lokal byggeskikk.
www.kviknehytta.no
Formidling av hyttetomter i Kvikne
Røstvanglia, Moenfeltet, Helgesgard
Kviknehytta AS
Kvikne Næringspark pab@kviknehytta.no
Litjvadmoen
Tlf. 62 48 43 10
2512 Kvikne
Faks. 62 48 43 11

Bevato Byggshop
Det æ bære å gjør det!
BYGGEVARER OG TRELAST
UTLEIE - lift, loppe, jordfres, niv.kikkert m.m.
LOKALHÅNDVERK - treprodukter, lær, skinn m.m.
VEDSALG
HÅNDVERKERFORMIDLING

Kvikne Næringspark

Åpningstider: Mandag-torsdag 9-16 Fredag 9-17 Lørdag 10-14

Tlf 62 48 43 33 - Mob 91 60 80 89 - post@bevato.no - bevato.no

Oss møtes på Kvikne
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Kraftkonsert på Kvikne
Den nasjonale kulturstafetten "100 magiske øyeblikk" er opptakten til åpningen av den nye operaen i Oslo.
Tynset kommune stiller med to
bidrag, og det ene er en kraftverkkonsert dypt nede i Ulset
kraftstasjon lørdag 5. april. Der
er det mer granitt og klang i
veggene enn selveste operaen.
Initiativet
kommer
fra
Kvikne Hornmusikk, som har
engasjert Tone Hulbækmo og
Hans Fredrik Jacobsen til å
lage et originalverk. Nå bli riktignok ikke verket ferdigstilt til
konserten lørdag 5. april, men
konserten blir likevel en lokalhistorisk vandring slik som
ideen bak verket. Det store originalverket "Concerto for generator, voices and powerbrass"
som var bestilt blir imidlertid
satt opp senere, forteller prosjektleder Bjørn Huseklepp.

– Konserten er et samarbeid med mange. Kvikne
Hornmusikk er klare og vi har
også snakket med Krasst, sier
Huseklepp? Skal prosjektet
realiseres trengs det både
sangere, musikere og skuespillere.
Selve konsertsalen er en
kjempehall der skinnende
granitt i veggene støttes av
hvite betongsøyler i en sal med
plass til flere hundre publikummere? – For at musikk
kan spilles må kraftproduksjonen faktisk stanses, forteller
vedlikeholdsansvarlig i KVO,
Odd Wiggen? Han er likevel
kjempepositiv til konsertplanene, for noen tapte kilowatt
skal nok kraftverket klare å ta
igjen? – Så er det da heller ikke
mange kraftverk som kan skilte
med eget husorkester, fastslår
Huseklepp.

Foto: Odd E. Frengstad

Tone Hulbækmo, Bjørn Huseklepp og Hans Fredrik Jacobsen
tar lydprøve i kraftstasjonen der det nå planlegges konsert.
Foto: Østlendingen
Mer informasjon og bestilling av billetter fi
fin
nner du
www.kvikne.no og Statoil.

Buseth Bil slått seg sammen med Innset Bensin & Service
Buseth Bil AS på Kvikne har slått seg sammen
med Innset Bensin & Service under navnet Buseth
Bil AS.
— Vi har alltid behov for å reparere brukte biler, og da er det
greitt å ha eget verksted for å gjøre jobben mest mulig fleksibelt
og effektivt. Jon Arne Vinsnesbakk på Innset Bensin & Service er
en flink mann med alle papirer i orden, og han har et gått rennome. Vi var derfor heldig som har fått ham inn i bedriften Buseth
Bil AS, sier Morten Buseth. Morten sier videre at det er mer
behagelig å selge en bil som de vet tilstanden på.

Følg
tråkka!

Buseth Bil AS driver med bruktbilsalg, både for egen regning
og på kommisjon. De importere også bilder hvis det skulle være
behov for det. Firmaet har utsalg både på Kvikne og i Trondheim,
og de er godt fornøyd med utviklingen på salget.
Etter sammenslåingen av de to firmaene er de nå tre ansatte.
Ved siden av Morten og Jon Arne er det Jon Erling Arntzen som
for det meste holder til i Trondheim. — Så må vi ikke glemme
Kirsten Svergja som styrer papirene våre. Hun er kanskje den
viktigste, sier Morten.

Kviknetråkka kan også
følges live når hun er ute
og kjører. Det kan du gjøre
på www.kvikne.no
Ikke alle løyper er lagt
inn, men de vil bli lagt inn
fortløpende etter
hvert
som de
blir preparert/
tracket med GPS. Inntil
videre kan du beskue
løypene på kartene på
nettsiden.
Oversikt over helgas
løype og kjøreplan finner
du også ved å gå inn på
www.kvikne.no.

God tur
i påskefjellet på
Kvikne!

Vi har påskevarene du trenger!
Dagligvarer, driftsmidler,
tipping, propan, drivstoff

Sodd pr spann
7500
Kvikk Lunsj dbl
1000

Alle typer
pølser Gilde
÷ 40%
Åpningstider i påskeuka:

mandag - onsdag 9-18
/ påskeaften 9-15

Vi kan tilby et stort varespekter – Dagligvarer
Faghandel – Tipping – Propan – Sanitærbark
Åpningstider i påska:

mand-tirsd 9-19
onsdag 9-17
påskeaften lørdag 9-15

Post og Bank i butikk

Grillpølse 600gr
1990
Solo 1,5 ltr 890 + pant

Coop Kvikne, tlf. 62 48 40 13

Joker Kvikne - tlf. 62 48 41 53

Vi forandrer hverdagen
kioskvarer
dagligvarer
propan
skismurning

Post i butikk

PROGRAM FOR PÅSKEN
Palmesøndag
kl 12: Buffé

Mandag - Onsdag
kl 14: Dagens - a la carte

Skjærtorsdag

kl 14: Buffé - kr 198,-

Dårlig vær?
Vi har
det siste
innen DVD-titler

Langfredag
Kvikne Servicesenter
2512 Kvikne
Tlf/fax: 62 48 42 14

Påskeaften

Husk
PUB-aften
12. april

kl 13-18: Påskebuffé - kr 160,kl 19-21: Stor Påskebuffé med
varme og kalde retter
kr 225,Påmelding innen
onsdag 19. mars
kl 21: Åpen bar
kl 22: Musikk med Anybodies
18-årsgrense - kr 150,-

kl 14: Buffé - kr 198,kl 21: Åpen bar
kl 22: Musikk med Anybodies
18-årsgrense - kr 150,Alle dager åpent kjøkken
fra kl 11.00 - 21.00

tlf. 62 48 55 50

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

Velkommen
STORT KAFFEUTVALG MEDARBEIDERE
• nystekte hvete- og wienerbakst
• fersksmurte baguetter, ciabatta,
trekantbrød, luna og wraps
• varm, duftende calzone, panini,
lunarossa, pizzaslice

Vi trenger ﬂere ﬂinke folk på
deltid og til sommerjobb.
Større og mindre stillingsandeler kan diskuteres.
Kontakt Anne Karin for
opplysninger.
Skriftlig søknad snarest.

Dagens middag

Soft-Is
- kjeks
- beger
- kaker

Ve i k r o a e r å p e n a l l e d a g e r k l 0 9 . 0 0 - 2 2 . 0 0
vi
r
e
k
s
n
ø
e
k
s
å
p
God
er
d
n
u
k
e
alle vår

Berkåk,

tlf 72 42 72 10
åpent 9 - 22 (20)

Pinnekjøtt, Gilde
9900
Smågodt
790
Solo 1,5 ltr
790
Appelsin 2 kg nett pr.nett
1380
Lammelår i skiver, fryst (skjeggerød) 7900
Lammestek m/sky (coop)
15900
Ribbe (skjeggerød)
2990
Grillpølse 600gr (coop)
1290

pr kg
pr kg
+ pant 5,27 pr.ltr.
pr kg 6,90
pr kg
pr kg
pr kg
pr pk

Medlemskupp: 1/2 pris på alle Coop halvstekte brød

Kvikk Lunsj
4 pk

14

FASTE GULE PRISER

90

