INFORMASJON

Rennebunytt
Nr 14/2012

6. sept.

Årg. 35

ennebu

nytt

3
r 5

R

Informasjonsblad og Annonseorgan

å

gang

Foto: Dagfinn Vold

Rennebunytt

1

næring i Rennebu

NERSKOGEN
”Da Nerskogen holder på å bli en vakker fjellbygd, er
det på tide at vi rennbygger minnes hva den har vært
for oss gjennem tidene”.
Slik innledet Ingebrikt O. Rokkones sin bok ”Sagn og
Fortellinger fra Rennebu”, som han utga på eget forlag
i 1945. Dette var bare 18 år etter at den første bureiseren,
Halvard Engelsjord fra Oppdal med kona Elen og tre barn
ryddet seg en heim ved Gregosen.
”Den har vært et forrådskammer, hvorfra man kunde høste i de dårlige år, og mangt et helsevekt menneske
har her ved et sommeropphold gjenvunnet liv og helse”,
fortsetter Rokkones. Han viser til omtrent femti setrer,
250 høyløer og ”meget markaslått” – så langt tilbake som
til 1504, men sannsynligvis mye lenger, ved og tømmer,
storvilt- og rypejakt, samt tjærebrenning når han beskriver dette forrådskammeret. Også smelting av myrmalm og
gruvedrift nevnes.
Rennbyggen trivdes på Nerskogen: ”De gamle oppholdt seg mere på Nerskogen enn hjemme”. ”Mange eldre
ser tilbake til den tid de var med på Nerskogen som den
lykkeligste i sitt liv”. Hardt arbeid, men også hygge. Sagn
og fortellinger fra Rennebu er utgitt på nytt i 1976 og 2006
av Rennebu Historielag. Artig og interessant lesning som
anbefales alle!

Jan Bredeveien
- næringsrådgiver
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Fortsatt forrådskammer?
I 2012 er det 85 år siden Halvor og Elen Engelsjord slo
seg ned på Nerskogen, og 67 år siden Ingebrikt Rokkones ga
ut sin bok. Nerskogen har vært gjennom en rivende utvikling; fra bureisningsgrend, gjennom kraftutbyggingsperiode
til attraktivt hytteområde i et levende bygdemiljø.
Diskusjonen er viktig: Skal det fortsatt satses på utvikling og hyttebygging på Nerskogen? Forfordeles Nerskogen
framfor andre deler i bygda? Blir Rennebu for ensidig avhengig av hyttebygging?
Det er mye tæl i Nerskogsmiljøet, og kommunen har
målbevisst satset på hytteutbygging på Nerskogen. Det har
ført til arbeidsplasser i kommunen, og det har gitt fritidsinnbyggere med kjøpekraft. Noen stikkord for Nerskogsmiljøet
anno 2012 kan være: Nerskogskonserten, Nerskogen
Skisenter, Lund Håndlaft, Nerskogrittet, Nerskogen
Landhandel, godt oppmerket turløype- og sykkelnett,
Nerskogen grendalag, Ivar smed, gårdsbruk, setrer, 800 hytter i ”Stor-Nerskogen”, innfallsport til Trollheimen, rekreasjon og friluftsliv.
Og ikke å forglemme: samisk kultur og historie, og reindrift. Verdens beste kjøtt selges på Nerskogen – det er min
påstand.
Mye er gjort på Nerskogen, men det er rom for mer. Mye
mer. I mine øyne er Nerskogen fortsatt forrådskammeret.
Igjen vil jeg sitere Ingebrikt O. Rokkones: ”Det lå ikke så
lite romantikk over Nerskogslåtten. Det fulgte liv og spenning med dette arbeidet. De gamle hadde alltid stor lengsel
etter å komme seg opp fra den varme dal til den friske fjellluft på Nerskogen”.
Mange, svært mange føler fortsatt den samme lengselen
etter den friske fjell-luft på Nerskogen…
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Skiløyper
og dårlig vei
i fokus
Da ordførerne i Rennebu og
Oppdal møtte hytteeiere for
spørsmål sist lørdag var hytteeierne mest opptatt av den
dårlige Nerskogsveien og oppkjørte skiløyper.
Det var Nerskogsprosjektet som
hadde invitert hytteeierne til å komme
til Nerskogen Landhandel denne dagen
for å stille ordfører Ola T. Lånke og ordfører Ola Røtvei spørsmål.
Innledningsvis ble det orientert
om at Rennebu og Oppdal er blant
Trøndelags største hyttekommuner med henholdsvis ca 1.900 og 3.200 hytter. Begge kommunene har spørreundersøkelser som viser at for hytteeierne
er oppkjørte skiløyper noe av det viktigste. Hytteeierne legger igjen imidlertid
vesentlig mer penger gjennom handel i
Oppdal enn i Rennebu.
Skiløyper er viktig
Flere av hytteeierne som hadde møtt
frem var naturligvis opptatt av å få oppkjørte skiløyper. Olav Stenhaug som
har hytte på Varghaugkjølen, var opptatt
av at kommunen bør sette seg i førersetet for å sikre at skiløypene blir oppkjørt
gjennom vinteren. — Hvis Rennebu vil
være en hyttekommune bør de vise at
de tar ansvar, sa Stenhaug. Han mente
at kommunen måtte se helheten, for
hva hadde Nerskogen vært uten hyttefolktet - da hadde det ihvertfall ikke
vært butikk, mente han.
Ønsker frivillige avtaler
Ordfører Ola T. Lånke var enig i at
dette var en kjedelig konflikt, men han
torde ikke love noe.
— Dette er fortsatt et hett tema
på grunn av arealbruk i Sørøyåsen.
Derfor har vi lagt videre utbygging på
Sørøyåsen litt på is for å vurdere hva vi
skal gjøre. Vi ønsker primært en løsning
som er frivillig, og derfor må vi opptre
ansvarlig, sa Lånke. Han sa videre at
kommunens linje er frivillige avtaler,
og at de ikke kan overkjøre grunneiere
uten videre. Lånke var i dialog med en

Sylvi Grandaunet Lund overrakte ordførerne Ola T. Lånke og Ola Røtvei ei liste med 711
underskifter for å få bedre vei på Nerskogen.
grunneier senest lørdag morgen.
Leder i Nerskogen Løypeforening,
Stein Mjøen, sa at han nå møter en
bedre holdning fra Rennebu kommune,
og han berømmet kommunen for det
de gjør. Samtidig ville han berømme
hytteeierne ennå mer for det de gjør, og
for at de er med og gir kommunen et
spark bak.
Det ble også fokus på løypa innover Skrikdalen, og hytteeier Hans Petter
Flånes uttrykte at han ikke ønsket at det
ble kjørt opp løyper innover verneområdet, da det er mer enn nok skiløyper.
Flånes sa at han også vil ha beitende
sau for å holde ned vegetasjonen, men
han ønsket gjerne å gjerde inn hyttetomta si. Mjøen på sin side refererte
til at løypa innover Skrikdalen nok er
ønsket av de fleste hytteeiere.
Inn i kommuneplanen
Ordfører Ola Røtvei fortalte at i
Oppdal hadde de innarbeidet løypenettet i kommuneplanen. Han anbefalte
Rennebu å gjøre det samme, og Røtvei
har også erfart at det er viktig med god
merking av løypenettet.
Ros til butikken
Ola Stomsvik har hatt hytte i
Sørøyåsen i 30 år, og han uttrykte stor
begeistring for butikken.
— Åpningstidene er godt tilpasset,
og vareutvalget er oppunder taket, sa
Stomsvik.
Men, han var ikke så fornøyd med
grensen for Trollheimen landskaps-

vernområdet som var grovtrukket med
linjal. Flere har fått tomta delt, og noen
har attpåtil fått hytta delt i og utenfor
landskapsvernområdet. Dette har ført
til vansker for de som er berørt, og han
etterlyste derfor lokalpolitisk engasjement for å få Staten til å bruke fornuft.
Nerskogsveien er dårlig
Sylvi
Grandaunet
Lund
på
Nerskogen overrakte de to ordførerne
en underskiftsliste med 711 navn for
å få utbedret Nerskogsveien både i
Rennebu og i Oppdal.
— Veien er lite god, og den blir bare
verre og verre. Bussene har fått doblet
slitasjen, og brøytebilene kjører i stykker utstyret. Veien er ikke egnet for å
kjøre med full bil, sa Lund.
Hun ønsket at ordførerne skulle gjøre det de kan for å få i skikkelig fylkesveistandard på veien.
Ola T. Lånke satte pris på initiativet, og mente at det er viktig med
underskriftslister i slike sammenhenger. Lånke kunne fortelle at han og
Røtvei allerede hadde tatt initiativ
overfor fylket. Røtvei mente at det er
viktig at begge kommunene prioriterer Nerskogsveien og løfter den frem i
fylkesveiplanen, og at de begge lovte å
gjøre det de kunne.
Røtvei sa avslutningsvis at han hadde gode erfaringer med at hytteeierne i
Oppdal hadde organisert seg gjennom
Oppdal hytteforum. Dermed får hytteeierne én stemme.
Av Dagfinn Vold
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Gjensidige Oppdal-Rennebu Brannkasse
- nærhet og trygghet siden 1842
Mette Smeplass

Bodil S. Holden

kunderådgiver privat

kunderådgiver landbruk

treffer du på vårt
kontor på Berkåk
tirsdag-fredag eller
på tlf 72 42 82 50

treffer du på vårt
kontor på Berkåk
hver tirsdag eller på
tlf 72 40 49 90

Åpningstid Berkåk tirsdag-fredag 9-15

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

Jan Erik – Edvin
950 34 056

5 år
neste

i hy

t

te

rorleggern@oppdal.com

je
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Berkåk 72 42 82 50
Oppdal 72 40 49 90
www.GORB.no

folkets t

DET LIGGER MYE
HARDT ARBEID BAK
GODE RESULTATER
BDO er et revisjons- og rådgivningsselskap
med over 900 ansatte over hele landet.
For mer informasjon, kontakt oss på:
tlf. 72 48 15 00, orkanger@bdo.no, eller kom
innom oss i Orkdalsveien 89, Orkanger.

Din drømmehytte
Høy kvalitet,
tuftet på solide
byggetradisjoner

Les mer på:
www.bdo.no

Sande Hus og Hytter AS – tlf 950 93 400

www.sande-hytter.no

Snøbrøyting/
Strøing

BDO_Orkanger_profil_120x75.indd 1

DIN LOKALE
RØRLEGGER

Vi påtar oss snøbrøyting med
hjullaster og traktor,
for næringsliv og privat.
Ta kontakt for avtale.
Utleie av containere i
samarbeid med

Butikk: 72 42 64 64
Vakttelefon: 464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu
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mob 971 85 666
retrans@loqal.no

Nerskogen kapell 50 år

Gir ut solo-cd

Nøyaktig 50 år etter innvielsen av Nerskogen kapell ble dagen
feiret med jubileumsgudstjeneste og festmiddag.
Det geistlige innslaget var godt representert ved biskop Tor
Singsås, prost Øystein
Flø, Jostein Malum og
Tore Samuelsen som
tidligere har virket som
prester i Rennebu, samt
vår nåværende sokneprest Anette Vognild.
Ordfører Ola T. Lånke
var også blant gjestene,
og overrakte en hilsen
fra Rennebu kommune.
Sigmund Ofstad var med i byggenemnda den gang for femti år siden, og
under festmiddagen redegjorde han om
prosessen fram til kirkebygget ble reist.
Det kom inn pengebidrag på 133.775
kroner, tømmeret som ble gitt ble verdsatt til 25.000 kroner, mens verdien av
dugnadsinnsatsen ble satt til 10.500
kroner.
Kirkebygget ble billig, også sett fra
kroneverdien den gang. Noe daværende sogneprest og leder i byggekomiteen
Fridtjof Stubbraaten trakk fram da han
redegjorde for prosessen under innvielsen den 2. september 1962. ”En vesent-

Prost Øystein Flø i Orkdal prosti, ordfører
Ola T. Lånke og biskop Tor Singsaas var
alle tilstede under jubileumsgudstjenesten.
lig årsak til det lykkelige resultatet er
den store oppslutningen, samarbeidet,
offervilligheten og enigheten. Når så
mange har vært med å dra lasset, og når
alle drar i samme lei, så må det gå”, sa
han blant annet til den feststemte forsamlingen for femti år siden.
Av Jan Inge Flå

Utflytta ”rennbygg” Tore André
Helgemo kommer med sitt første soloalbum 8. september, og utgivelsen markeres med en konsert i Orkdal kulturhus samme kveld.
Siden Tore André første gang opptrådte offentlig som 6-åring og barnestjerne, har han lagt over 30 år i
musikklivet til sin erfaring som vokalist, gitarist og låtskriver. Tore André
er kjent fra bandene Empire, Friend og
Stargazer, men de siste fem årene også
for mange kjent som låtskriver og pappaen til artisten Celine (Helgemo).
Med den nye plata dyrker Tore
André Helgemo det akustiske og det
analoge, med tekster på dialekt - inspirert av bl.a. Neil Young. Det hele er roet
ned og man sitter med en følelse av å
ha god tid. Det er først og fremst stemmen og budskapet som formidles som
står i fokus.
Mer info om konserten finner du på
Facebook ved å søke på Tore André.

Barnehagen bruker nærmiljøet
Ett fagområde barnehagen har hatt
mye fokus på er nærmiljø og samfunn.
Vi på avdelinga Litjstuggu ved Vonheim
barnehage på Berkåk har vært mye ut
på ulike turer, men et mye besøkt turmål
har vært å besøke Gråtass-traktoren
som står på lekeområdet ved Berkåk
Veikro. Vi har vært innom Gråtass hele
året. Som for eksempel midt på vinteren når snøen har dekt traktoren helt,
har barna gravd seg nedover i snøen
for å få et glimt at Gråtass. Så kommer
våren og vi er like spent på hvor mye vi
kan se av den populære vennen som
har overvintret ute. Så endelig har snøen smeltet, og da er det stor stas når vi
kan klatre opp på traktorsetet og styre
og gire. Og det er plass til mange passasjerer på hengeren. Så er turen i gang.
Dette området ved Veikroa er et
veldig fint lekeområde vår, sommer og
høst. Sandkasse med leker, ballbinge og
dissestativ er morsomt å leke med. Og

det som er så fint er at vi alltid blir godt
mottatt av eierne ved Veikroa. Det setter
vi stor pris på! Det er slik vi ønsker å ha
det i nærmiljøet vårt. Derfor syntes vi

at det var hyggelig å kunne ta med en
liten oppmerksomhet som takk for at
det er så fint å komme hit.
- Vonheim barnehage
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Orgelet - et mangefasettert instrument
Av: Harald Rise, professor dr.art.
NTNU
Berkåk kirke har fått nytt orgel.
Dermed har alle de tre sognekirkene
i Rennebu gode og relativt nye pipeorgler. En orgelanskaffelse er et stort
løft for menigheten og lokalsamfunnet, og krever betydelige menneskelige og økonomiske ressurser. Ved en
slik anledning kan det være på sin plass
å reflektere litt over orgelkulturen og
dens egenart, både i fortid og nåtid. For,
hva er egentlig et orgel?
De fleste assosierer sannsynligvis
orgelet med gudstjeneste og salmesang.
Går man tettere inn på orgelets vesen,
dets egenart og historikk, framstår det
imidlertid i et atskillig mer fasettert og
nyansert bilde: Orgelet kan sees på som
et kulturfenomen som i sin natur og i
sin utvikling må betraktes og tolkes ut
fra både kunstestetisk, sosiologisk og
teknologisk perspektiv.
Et nærmere blikk på orgelet avdekker derfor et instrument og en musikkkultur som ikke har sin like blant
musikkinstrumentene: Ingen andre
musikkinstrumenter har i samme grad
som orgelet en utviklings- og endringshistorie i takt med estetiske og kulturelle strømninger i samfunnet. Ingen
andre musikkinstrumenter har som
orgelet utnyttet sin samtids teknologiske nivå, helt fram til den industrielle revolusjon på 1800-tallet ble orgelet – ved siden av urverket – betraktet
som den mest avanserte mekaniske
konstruksjon overhodet. Ingen andre
musikkinstrumenter har som orgelet
vært en kulturell og sosial brobygger
opp gjennom tidene, ved at orgelbyggere flyttet sine bedrifter og sitt mannskap
over landegrenser dit hvor oppdragene
fantes. Ingen andre musikkinstrumenter er – og har blitt benyttet som! – et
symfoniorkester alene. Dessuten: Ingen
andre musikkinstrumenter kan sammenliknes med orgelet når det gjelder
fysisk størrelse, toneomfang, klanglig
variasjon og dynamisk spennvidde. Slik
kunne man fortsette.
Orgelkulturens samhandling med
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sine omgivelser er et så iøynefallende
og karakteristisk særtrekk at orgelet har
blitt kalt et samfunnsspeil. Både i klanglig profil og i visuell utforming kan man
på ethvert punkt i orgelhistorien avlese
idealer og premisser som har påvirket
tenkningen om, og produksjonen av,
instrumentene. Fordi orgelet involverer svært mange fagdisipliner, og på en
spesiell måte forener håndverk, vitenskap og kunst, kan man på sett og vis
også betrakte det som en minnebank
ved at man kan studere de ulike teknikkene og framstillingsprosessene i ulike
perioder av dets mer enn 2000 år lange
historie.
I Trøndelag har vi et utmerket
eksempel på 16- og 1700-tallets frodighet og prakt i barokkorgelet som er
gjenoppsatt i Nidarosdomen. Samme
sted skal nå det store katedralorgelet
fra starten av 1930 gjenreises, et instrument som både i størrelse, klangpreg og
utseende vil bli helt annerledes, men
også dette et bilde på sin samtids estetikk.
Orgelhistorien rommer også mange eksempler på at sosiale og politiske
forhold har hatt betydning – orgelet
som symbol for økonomisk velstand
og samfunnsmessig posisjon og makt.
I så måte er det interessant at den
nevnte restaureringen av gigantorgelet i
Nidarosdomen nå planlegges ferdigstilt
til grunnlovsjubileet i 2014 – en begivenhet som i utgangspunktet neppe
har mye med orgelkulturen og -historien å gjøre.
Orgelets forhold til sin samtids teknologi er en særlig interessant vinkling
til instrumentet. Alle musikkinstrumenter utnytter teknologi i større eller mindre grad. Å spikke selv en enkel seljefløyte krever en viss porsjon naturvitenskapelig kompetanse, samt kunnskap
om hvordan man bearbeider naturens
råvarer i framstillingen av et redskap
for et spesifikt formål, altså teknologisk innsikt. Enten det dreier seg om
blåseinstrumenter, strengeinstrumenter
eller slaginstrumenter, handler kontroll
over både produksjon av instrumentet
og bruken av det om bokstavelig talt å

spille på lag med naturens egne lover.
Tenk for eksempel på forholdet mellom
fiolinstrengens lengde og tonehøyden,
forholdet mellom materialet strengen
er laget av og tonekvaliteten, forholdet
mellom fiolinens klangbunn og tonefylden osv. Det er altså mange ”harde”,
og i utgangspunktet lite kunstneriske,
naturvitenskapelige disipliner involvert
i musikk: Matematikk, fysikk, akustikk,
materialkunnskap etc etc.
Men orgelet skiller seg fra de øvrige
musikkinstrumentene når det gjelder
forholdet til teknologien. Og her finner
vi et av paradoksene ved instrumentets natur. På den ene siden framstår
orgelets teknologi som temmelig statisk, ettersom konstruksjonen for lydframbringelse har vært så å si uendret
siden dets opprinnelse 200 år f. Kr.:
Oppmagasinert luft under trykk ledes
gjennom et sinnrikt system av kanaler
fram til orgelets piper, som er konstruert slik at de omskaper luftstrømmen
til lydbølger. På den annen side har
orgelkulturen samtidig vært usedvanlig dynamisk, fordi den som nevnt har
gjennomgått stilistiske endringsprosesser som avspeiler den estetiske, kulturelle, filosofiske og religiøse kontekst
den har befunnet seg i. På den teknologiske siden merkes dette blant annet
i instrumentets styringsmekanisme,
systemet for utøverens kontroll med
instrumentet, altså spillemekanikken
og spillehjelpemidlene. På dette området har orgelet gjennom hele sin lange
historie vært en brobygger mellom
kunst og vitenskap ved at det har integrert samtidsteknologi i sin konstruksjonsmåte.
Et par eksempler: Den tidligste
kjente orgeltypen skriver seg helt tilbake til antikken. Piper med ulik tonehøyde og klang frambrakte selve lyden,
men teknologien for magasinering av
og kontroll med spilleluften var den
samme som ble anvendt i konstruksjon
av pumper, tidsmålere (urverk), enkle
kirurgiske instrumenter – og selvsagt i
krigsvåpen: Katapulten.
Det andre eksempelet er situasjonen
ved slutten av 1800-tallet, da elektrisi-

teten gjorde sitt inntog også i orgelbyggingen. Kalkanten (belgtrederen) ble
for det første byttet ut med en elektrisk
vifte. Dessuten: I stedet for direkte,
mekanisk kontakt mellom tangentene
og spilleventilene inne ved orgelpipen, kunne overføringen nå utføres
ved hjelp av en elektrisk kopling. Dette
innebar redusert kontakt mellom utøver og instrument, som var prisen man
måtte betale for ”framskrittet” ved at
elektrisiteten muliggjorde nyutvikling
av fleksible systemer for kontroll av
orglene. Men samtidig åpnet det for nye
muligheter: Store og tungspilte instrumenter kunne betjenes med den største
letthet ved hjelp av elektrisk assistanse,
spillepulten kunne plasseres uavhengig av orgelhuset, ulike klangkombinasjoner kunne programmeres på forhånd, slik at musikeren på egen hånd
kunne utnytte orglets klangressurser
på en smidig måte, selv i de store katedralorglene.
Hvor befinner så orgelteknologien
seg i 2012 – i dataalderen? Utnyttelse
av datateknologi har selvsagt funnet
veien også til orgelgalleriet – om enn
i noe begrenset grad foreløpig. Ved
Institutt for musikk NTNU, arbeides
det med et prosjekt som har orgelets
forhold til teknologien som sitt hovedtema. Prosjektet er knyttet til anskaffelsen av et orgel (2009) til Institutt for
musikks lokaler i Olavskvartalet. I samarbeid mellom kirkemusikkseksjonen
og instituttets avdeling for musikkteknologi, skal prosjektet studere i hvilken
grad og på hvilken måte datateknologi
kan implementeres i orglene, samt ikke
minst hvordan instrumentteknologien
influerer på spilleteknikk og framføringspraksis.
Det kan framstå som et annet paradoks at orgelet, det mest teknologisk
pregede musikkinstrumentet av alle, i
mange hundreår har levd i en nærmest
symbiotisk tilstand med en institusjon
som representer et fagfelt som for mange synes å ligge i god avstand fra naturvitenskapen: Kirken. Men når man tar
for seg orgelkulturen, er instrumentets
1000-årige samliv med kirken ikke til å
komme forbi.
For, selv om orgelet ikke var et
sakralt instrument opprinnelig, har det
levd i ekteskap med kirken i mer enn
tusen år. I en stor del av denne tiden
har det hatt nærmest en monopolstil-

ling som liturgisk instrument, men i vår
tid er nok ikke denne posisjonen like
selvfølgelig lenger. I løpet av de siste
tiår har orgelklangen i større og større
grad fått konkurranse av andre instrumenter og musikktyper både i gudstjenester, vigsler og begravelser. Og
den liturgireformen i den norske kirke
som nettopp er gjennomført, ser ut til
å innebære en forsterkning av denne
tendensen. Innslaget av musikkformer
som ikke står orgelkulturen spesielt
nær, er betydelig. Det samme gjelder
den nye salmeboka som er på vei, der
mange av de nye sangene neppe kan
sies å befinne seg på orgelets hjemmebane. Låtene til Oslo Gospelkor, Bjørn
Eidsvåg og Evert Taube blir ikke helt de
samme med pipeorgel som ledsager, for
å nevne noen eksempler.

iøynefallende. For ikke å nevne kommuner, bedrifter og privatpersoner som
i mange tilfeller stiller opp som sponsorer med til dels store beløp i orgelsaker
rundt om.

Tidene skifter som kjent, kunst- og
kulturuttrykk likeså. Det globaliserte
konsumentsamfunn i 2012 har et helt
annet forhold til, og en radikalt annerledes tilgang til musikk enn på den tid
da orgelet og kirkemusikken var den
viktigste, eller den eneste, arenaen der
en vanlig borger kunne oppleve musikalsk utfoldelse. Det er verken overraskende eller nytt at kirken fornyer sitt
musikalske språk, heller ikke at den tar
opp i seg musikkformer som i utgangspunktet ikke er tenkt inn i en sakral
sammenheng. Men her ser vi nok et
paradoks ved orgelkulturen: Forskjellen
mellom på den ene siden endringstendensene i kirkens liturgiske musikk, og
på den annen side de mange menigheters og lokalsamfunns iver og entusiasme for å få gjennomført ressurskrevende orgelprosjekter i sine kirker, er

Få vil kanskje i dag si at de har et
nært forhold til orgelet og orgelkulturen. Men samtidig er orgelet musikkinstrumentet som følger de fleste fra vugge til grav gjennom de store livsritene:
Det klinger når vi bæres til døpefonten,
ved livets slutt følges vi ut til tonefølge
av det samme instrumentet, og i mellomtiden har vi kanskje både latt oss
konfirmere og ektevie til ledsagelse av
orgeltoner.

Men det ene utelukker jo ikke nødvendigvis det andre. Det vil vise seg i
hvilken grad det er til orgelets ulempe
om det får avlastning fra noen salmevers og kyrieledd i tiden som kommer.
For selv om orgelet har levd i kompaniskap med kirken i mer enn 1000 år, har
dets rolle som salmeinstrument vart i
bare om lag en tredel av denne perioden. Orgelets solorepertoar er en søyle
i den europeiske musikkhistorien, og
instrumentets potensiale for videre deltakelse i den musikalske utvikling kan
neppe overvurderes.

Dette blir nok de vesentligste oppgavene også for rennbyggenes nye
orgel, i tillegg til gudstjenester, musikkandakter og konserter. Forhåpentligvis i
mange generasjoner framover.
Jeg ønsker bygda og menigheten
til lykke med det nye instrumentet i
Berkåk kirke.

Rennebunytt

7

Vamp trollbandt 2000

Været viste seg også fram fra en sjelden godlunt
side og bidro til at Nerskogskonserten ble en gedigen publikumssuksess.

Jon Stavne var blant de som likte seg godt på Vamp-konsert.
Arve E. Withbro ønsket velkommen til konserten
på vegne av Nerskogsprosjektet.
Det var solgt omtrent 1.300 billetter på forhånd, i tillegg kjøpte mange
billetter ved inngangen. Plusser man
på ungene som gikk inn gratis, anslår
arrangørene at det alt i alt var bortimot
to tusen inne på setervangen.
Litt før kvart over sju gikk Øyvind
Staveland og resten av gruppa Vamp
på scena. Fem kvarter senere avsluttet de en forrykende opptreden med
signaturlåten Tir na Noir. Vamp var et
usedvanlig godt valg til det som forhåpentligvis blir en lang rekke store konsertopplevelser i fjellgrenda. Musikken

8
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til Haugesundgruppa passer som hånd
i hanske til omgivelsene, og folket storkoste seg i den fine sensommerkvelden.
Da det hele var over, var det da også
bare godord å høre om arrangementet.
Ett av spenningsmomentene for
kvelden var hvordan transporten inn og
ut av konsertområdet ville fungere. Et
annet var slusingen av folket gjennom
billettlukene. Her var det nemlig delt
opp i tre gater. En for forhåndskjøpte
billetter, en for kontant- og en for betaling med bankkort. Det tredje var værgudenes luner. God planlegging sørget

for at det hele gikk tilnærmet smertefritt. Køene var ikke større enn det en
må forvente med så mye folk. Og jammen var det både plussgrader og oppholdsvær også, nokså ulikt det vi har
vært vant til tidligere i sommer.
Arve E. Withbro i Nerskogsprosjektet
roser alle som har bidratt til at dette store løftet lot seg gjennomføre. Så fornøyd
var han at han på stående fot nærmest
lovte flere konserter fra Grovassetra i
Skardalen i årene som kommer.
Av Jan Inge Flå

Skolestart i Rennebu

Tirsdag 21. august var det skolestart for førsteklassingene i Rennebu. 31 spente unger, og omtrent
dobbelt så mange spente foreldre, møtte opp på sine respektive skoler og fikk sitt første møte
med både lærere og klassekamerater. Vi ønsker dem alle lykke til som skoleelever!

1. klasse Voll skole
Marcus, Eivor, Sivert Nikolai, Tormod,
Matias, Andrine og Sara.
Kontaktlærer: Marita Grefstad

1. klasse Nerskogen skole
Yeona Lisa, Oliver og Anna.
Kontaktlærer: Kristin Sydskjør

1. klasse Innset skole
Jonas Kristoffer, Ingeborg og Kristine.
Kontaktlærer: Tone Lauvås

1. klasse Berkåk skole
Bakerst fra v: Thor, Ragnhild, Steffen, Ine,
Ola, Jonas og Peder.
Midt fra v: Terje, Sigurd, Lucas Andrè,
Nora, Johannes og Jenny.
Foran fra v: Audun, Jonas, Mia, Thea og
Sindre.
Kontaktlærer Ingrid Lånke

Rennebunytt

9

Hjertelig takk!
På vegne av oss i Re
nnebumartnan as vil
vi takke
dugnadsgjengen, ku
lturaktører, publikum
og
samarbeidspartnere
– og ikke minst alle
de
156 flotte utstillerne
på Rennebumartnan
2012!
Også i år har utstille
rne og vi som arrang
ører gitt
gaver for å vise at vi
setter stor pris på inn
satsen
og servicen til dugn
adsgjengen. Gavene
so
m nå er
ustilt i Birkabygget tre
kkes blant alle som
har deltatt i
dugnad under årets
martna. Vinnerne vil
bli kunngjort
i Rennebunytt torsd
ag 20. september.
Håper vi alle møtes
igjen under Renneb
umartnan
16. – 18. august 20
13
På vegne av styret og

martnaskomiteen
Kenneth Teigen

Foto: Mediaprofil as

Sagt av utstiller:
Jeg er spesielt fornøyd med arrangøren og medhjelperne, de er fantastisk blide, serviceinnstilte og
hjelper til med alt mulig. HURRA FOR DE FRIVILLIGE
Hilsen utebod 15 b Anna Solum

Opplev
jen:
ningen ig
m
e
t
s
s
a
n
t
mar
tnan.no
nebumar
n
e
.r
w
w
w

Til listeansvarlige
Vi kan stadig forbedre oss. Alle listeansvarlige har
nå fått tilsendt evalueringsskjema. Her ønsker vi at dere
noterer tips til forbedringer og gjerne nye ideer.
Vi ønsker også innspill på tema!

En takk til Rennebumartnans samarbeidspartnere for et godt samarbeid også i år:

En spesiell takk for god hjelp også til

ICA Berkåk, Tine Berkåk, Byggmakker Berkåk, Sande Hus og Hytter as, LH Bygg Entreprenør og Rennebu Transport as

Hjertelig velkommen til Rennebumartnan 16. - 18. august 2013
10 Rennebunytt www.rennebumartnan.no

Historisk samarbeid på håndballbanen
Opp gjennom årene har de
utkjempet mang en hard
kamp som motstandere på
håndballbanen, men kommende sesong slår de seg
sammen som J16 Rennebu /
Oppdal.
Både spillere og trenere gleder seg
til å komme i gang, og har tro på at
samarbeidet vil bli positivt både sportslig og sosialt.
Et spennende lag
Trenere for det nye 16-års laget blir
Olaug Knutsen og Arnt Hove, og begge
er full av lovord om samarbeidet. – Så
vidt jeg kjenner til har det aldri vært noe
samarbeid mellom Oppdal og Rennebu
på håndballbanen, men heldigvis fikk vi
til dette nå i år, slik at jentene våre får et
godt sportslig tilbud på 16-årsnivå også,
sier Knutsen. Arnt Hove, som tidligere
har vært trener for jentene fra Oppdal,
er også enig med sin nye trenerkollega fra Rennebu, og er helt klar på at
gammel rivalisering mellom kommunene må legges til side når det gjelder å
skape gode tilbud til ungdommene. – Vi
stiller med et relativt ungt lag til årets
16-års serie, men ut fra fjorårets resultater i 14-års serien, er dette et meget
spennende lag som kan komme til å

Håndball J16 Rennebu/Oppdal: F.v: Johanna Heim, Margrethe Uv Lorentzen, Ingeborg
Østerås, Ingri Nyhaug, Malin Engdal, Marta Trøite, Nora Skamfer, Victoria Sæter Berg,
Thea Haagensli, Karoline Lindstrøm, Karoline Vognild, Emilie Sæter Flå, Tuva Holthe
Berg.
Foran: Olaug Knutsen, Cathrine Brekke, Kristina Aspeggen, Arnt Hove.
hevde seg godt, sier Hove.
Hjemmekamper både i Rennebu og
Oppdal
Hjemmebane for 16-årslaget vil
bli fordelt mellom Rennebuhallen og
Oppdalshallen, og det samme gjelder
treningene. Når J16 Rennebu/Oppdal
spiller sin første seriekamp den 30. september, stiller de også med splitter nye
drakter. – Det at jentene får nye drakter er også viktig for felleskapsfølelsen,
sier de to trenerne. Mens Rennebu

sine klubbdrakter tradisjonelt sett har
vært oransje og Oppdal sine grønne,
stiller 16 åringene i nøytrale, blå drakter i årets sesong. Det er en optimistisk gjeng som stiller opp til lagbilde i
nye drakter, og både spillere og trenere
oppfordrer publikum til å komme å
følge laget i årets 3. divisjon J16, enten
hjemmekampene er i Rennebuhallen
eller Oppdalshallen.
Av Mona Schjølset

Mange nye aspiranter til skolekorpset!
Torsdag 30. august var det utdeling
av instrument til de nye aspirantene i
Rennebu Skolekorps. Hele 12 aspiranter
starter med instrumentopplæring i høst,
og det er flere enn det har vært på mange
år, sier en fornøyd Gry Røe, som er leder
i Rennebu Skolekorps. I tillegg til aspirantene er det også en gjeng 2. klassinger
som starter på musikalsk grunnkurs i høst,
og målet er at de fleste av disse starter som
aspiranter i korpset til neste høst igjen. –
Akkurat nå ser det faktisk veldig bra ut i
forhold til rekrutteringen, så vi krysser
fingrene for at ungene trives og fortsetter i mange år som korpsmusikanter, sier
Gry. Første oppdrag for aspirantene blir i
forbindelse med Rennebuspæll, og da blir
det spennende å se hva denne gjengen får
til, sammen med resten av medlemmene i
Rennebu Skolekorps.

Stolte musikanter med sine instrument.
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Forslag til kommunal planstrategi
Formannskapet vedtok den 14. august 2012 å offentliggjøre forslag til kommunal planstrategi.
Denne gjør rede for kommunens utviklingstrekk og planbehov for gjeldende valgperiode.
Planstrategidokument og Formannskapets behandling av 14. august 2012 finner du på rennebu.kommune.no
Rennebu kommune ber om at synspunkter på planstrategien sendes postmottak@rennebu.kommune.no eller
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu innen 14. september 2012

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Kosbergveien, 7391 Rennebu
mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com

Beo Byggvare A/S er medlem av BYGGMAKKER,
Norges største byggevarekjede.

Til vår butikk på Berkåk søker vi:

ekstrahjelp/ferievikar
Vi søker en person som er utadvendt og liker å
omgås folk i et spennende og utfordrende miljø.
Arbeidet vil i hovedsak være
lager- og butikkarbeid.
Søknadsfrist: 15. september 2012
Spørsmål rettes til Gunn på tlf 988 66 289
Skriftlig søknad sendes:
Beo Byggvare A/S
Berkåk, 7391 Rennebu

Erica
3 stk kr 98,3 grønnplanter kr 89,-

Berkåk, tlf 72 42 74 45

Framtidsverksted 2029
Vi i Rennebu Arbeiderparti ønsker å invitere
politisk engasjerte, såvel ungdom som godt
voksne til Arbeiderpartiets Framtidsverksted.
Her har man en mulighet til å påvirke
Arbeiderpartiets retning inn i framtida!
			
Til å lede oss gjennom kvelden har vi
invitert Audun Otterstad fra AUF.
Audun er politisk rådgiver for AP sin
bystyregruppe i Trondheim, og en av de
overlevende etter tragedien i fjor sommer.
Møt opp og delta i debatten den

11. september 2012, kl 18.00

i møtelokalet til Ambulansetjenesten
i Gamle Kongevei.

BERKÅK
Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14
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Høstnyheter
fra
Black Design

Kaffe/enkel servering.

Ønsker kreative innspill til Kulturvukku
I slutten av oktober er det igjen klart for Kulturvukku i Rennebu, og komiteen har allerede startet
planleggingen av arrangement som inngår her.
For å få til et mest mulig innholdsrikt og variert program ønsker de nå
kreative innspill fra alle deler av bygda. – Vi i arrangementskomiteen håper
Kulturvukku blir fylt opp med spennende aktiviteter, ikke bare på Berkåk,
men også andre steder i bygda, sier Maj
Britt Svorkdal Hess.
Rennebuspæll og Musical
Tradisjonen tro er det Rennebuspæll
som innleder Kulturvukku den 20.
oktober, og like tradisjonelt er det at 10.
klasse sin musical setter et flott punktum i slutten av uka. – Det er imidlertid
mange ledige dager, og målet er at programmet blir så variert og spennende
som mulig, og ikke minst at hele bygda
blir involvert, sier Maj Britt. Dersom du
sitter med gode ideer til aktiviteter og
arrangement som kan være aktuelle for
Kulturvukku, er det bare å melde fra på
Frivilligsentralen, tlf. 72 42 62 64.

Ungdomsskolen musikal inngår som fast innslag i Kulturvukku.
Her fra fjorårets musikal Sommer i Tyrol.

Mamma Mia i Rennebuhallen!
Gjennom mange år har publikum i Rennebu latt seg imponere av 10. klasse sin musikal,
og nå er en gjeng lokale kulturentusiaster i sving med å
få til et lignende opplegg med
voksne aktører.
Hvis alt går etter planen kan publikum få se og høre en feiende flott utgave av Mamma Mia i Rennebuhallen
15.- 17. mars 2013.
Realiserer drømmen
Ifølge prosjektleder Ann Kristin
Haugerud har dette vært en drøm i
mange år, og nå er altså tiden moden
for at drømmen skal settes ut i livet. –
Jeg og Rune Skjolden snakket mye om
dette den tiden jeg var lærer og vi jobbet
sammen med oppsetningen av musikal
i 10. klasse. I løpet av årene som har
gått siden har vi snakket om det fra tid
til annen, men i januar i år bestemte
vi oss for å prøve å realisere denne
drømmen. Vi tok kontakt med aktuelle
personer vi ønsket å ha med oss i pro-

sjektgruppa, og fikk positiv respons fra
alle, så nå er vi endelig i gang, sier Ann
Kristin Haugerud entusiastisk.
Arbeidsoppgavene fordelt
Det er en stødig prosjektgruppe
som nå er i gang med forberedelsene
til Mamma Mia. Ann Kristin Haugerud
har tatt på seg rollen som prosjektleder, Rune Skjolden har som vanlig det
musikalske ansvaret, Siw Tanita Nygård
har ansvar for regi og instruksjon, mens
Thomas Aleksander Voll skal ha ansvaret for at de nødvendige dansetrinn
sitter som de skal. Liv Kristoffersen
har tatt på seg ansvaret med å kle opp
skuespillerne, Bjørn Inge Ilvang sørger
for nødvendige kulisser, og Greta Hoset
skal styre økonomien med stødig hånd.
Som teknisk arrangør stiller Rennebu
Mannskor, og dermed skulle alt ligge
tilrette for et prikkfritt arrangement.
Trenger mange aktører
– Nå har vi rammen rundt relativt
klar, så gjenstår bare den spennende
jobben med å få på plass sangere, dansere, skuespillere og musikere, smiler

Ann Kristin Haugerud. Hun presiserer
at det trengs mange aktører for å bekle
de ulike rollene. – Det er viktig å få
fram at det ikke bare er hovedrolleinnehavere som trengs til en slik forestilling. Her skal det jo både feires bryllup
og mye forskjellig underveis, så det vil
bli bruk for mange statister også, sier
Haugerud. Det er allerede en del som
har meldt sin interesse, men ifølge prosjektlederen trengs det mange flere.
– Påmeldingsfristen er satt til 16. september, og hvis noen har spørsmål om
opplegget er det bare å ta kontakt. Vi
skal jo også gjennomføre en audition
i løpet av høsten, men det er viktig at
folk ikke lar seg skremme av dette. Det
blir jo mer en dialog med aktørene for å
finne ut hvilken rolle som passer akkurat dem, sier Haugerud. Audition for
sangere, skuespillere og dansere er satt
til 3. november. - Dette kommer til å
bli kjempeartig, så kom igjen å bli med
på en stor happening i Rennebuhallen,
oppfordrer Ann Kristin Haugerud på
vegne av initiativtakerne.
Av Mona Schjølset
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Arrangerer kurs i slektsforskning
I høst arrangerer DIS Trollheimen nybegynnerkurs i slektsforskning for fjerde gang. Første kurskveld blir 4. oktober, og
primus motor Magne Granhaug håper det kommer mange
ivrige deltagere.
Ifølge Granhaug er slektsforskning
en spennende hobby, og slett ikke noe
som passer bare for einstøinger som
sitter hjemme og spekulerer på egen
hånd. – Når man kommer i gang opplever de fleste at det er veldig spennende, og man finner som regel mange
interessante opplysninger om sin egen
slekt. Noen ønsker å finne sine aner
eller noen nålevende slektninger, mens
andre ønsker å samle opplysninger som
kan være av interesse for etterslekta.
Sammen kan vi hjelpe hverandre, og
DIS Trollheimen stiller med tre erfarne
slektsforskere på hver kurskveld, forteller Granhaug.
Lærer å finne fram
Nybegynnerkurset går over 6 kvelder, og deltagerne vil lære hvordan
man kan bruke ulike verktøy for å finne opplysninger som er av interesse. –
Kirkebøker og folketellinger er viktige
kilder, og så vil vi vise deltagerne hvor-

dan informasjonen kan brukes til å lage
et slektsprogram på PC, og hvordan
programmet for eksempel kan brukes
til å lage utskrift av slektstavler o.l., sier
Granhaug. Mange har også slektninger i Amerika, og deltagerne vil derfor
også få en innføring i hvordan man skal
søke i emigrantprotokoller, skipslister
og forskjellige amerikanske databaser.
– Kurset er databasert, så deltagerne
bør disponere en bærbar PC. Det stilles
imidlertid ingen strenge krav til datakunnskap, så alle som har brukt data til
vanlig husbruk greier å henge med på
opplegget, sier Granhaug
Sosialt
DIS Trollheimen er en lokalgruppe
for slektsforskere i Meldal og Rennebu,
og de møtes fast en gang i måneden.
Ifølge Granhaug er det svært sosiale
og trivelige kvelder, og gjennom nybegynnerkurset håper de nå å få med seg
enda flere. – Vi håper mange møter opp

Regnskapskonsulent

80 % fast stilling med muligheter for utvidelse som
regnskapskonsulent er ledig fra snarlig tiltredelse.
Stillingen er for tiden organisatorisk underlagt regnskapsansvarlig ved økonomikontoret. Økonomikontoret
består av 2.6 årsverk og er fysisk samlokalisert med
lønn og skatt på 2 årsverk. Disse tjenestene ligger for
tiden i rådmannens rådgivnings- og servicefunksjoner.
Hovedarbeidsområder:
Føring av kommuneregnskap og kirkelig fellesråd
Fakturering
Rapportering til offentlig myndigheter
Månedlig rapportering til enhetene
Avstemminger
Ønskede kvalifikasjoner:
Høyere utdanning innen regnskap/ økonomi. Relevant
praksis vil bli vektlagt
Resultatorientert
Relevante IKT- kunnskaper
Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
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Illustrasjon fra DIS Trollheimen sin webside: Amerikabilde av Ragnhild Vangseng
(Nellie Swanson) og Ingebrigt Skamfer
Haugagjerdet (Albert Swanson).
og finner ut hvilken spennende hobby
slektsforskning er, avslutter Magne
Granhaug på vegne av DIS Trollheimen.
Av Mona Schjølset

Vi tilbyr:
En utfordrende og interessant stilling
Lønn etter avtale
God pensjons- og forsikringsordning
For nærmere opplysninger: Kontakt regnskapsansvarlig,
Kine M. Holiløkk tlf 72 42 81 20 eller personalrådgiver, Per Ivar Wold tlf 72 42 81 18.
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” –
”Selvbetjening” innen 12. september 2012.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om
søknadsskjema, telefon 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf.
Offentleglova § 25.
- Rådmannen

KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Aktivitetsdag

Felles sankedager

14.-15. september – 21.-22. september og
5.-6. oktober
Rennebu Sau og Geit

Takk for all vennlig deltakelse ved Karen Uv sin

begravelse. Takk til Jorun Lovise for fin solosang. En takk til
Rennebu Helsesenter for god omsorg og pleie. Takker også
for gaver til Rennebu Minnefond.
For familien Tor Olav og Torbjørg Uv.

Rennebu Sanitetsforening innber til fest

for alle over 70 år, i Berkåk Samfunnshus
lørdag 15. september kl 12.
Middag og kaffe
Underholdning v/ Ørnulf Holte
Åresalg
Påmelding innen mandag 10. september til
Turid tlf 72 42 66 47 eller Olaug tlf 72 42 61 27
Velkommen!
Rennebu Sanitetsforening

Jeg vil rette en stor takk til Elisabeth Viktil og

Stian Bratt ved Rennebu Ambulansetjeneste på pappas siste
reise, for god hjelp og støtte hjemme hos pappa og turen til
Orkdal Sjukehus lørdag 18. august.
Johanne Strøm

Jeg ønsker ikke oppmerksomhet på dagen min
den 25. september 2012.

Mvh L.A.S

LANDBRUKSVIKAR SØKES
100 % stilling som landbruksvikar er
ledig i Rennebu. Arbeidet er allsidig og
foregår i hovedsak på melkeproduksjonsog sauebruk i kommunen.
Vi ønsker oss en person med interesse for landbruk og som
har erfaring i husdyrstell, og gjerne landbruksutdanning.
Du må være ansvarsbevisst, fleksibel og ha evne til god
kommunikasjon. Førerkort og egen bil til disposisjon er en
forutsetning. Må beherske norsk språk. Egen stillingsinstruks
gjelder for stillinga, gode betingelser.
Kjøring i jobben blir regna inn i arbeidstida.
Lønn etter avtale.
For spørsmål kontakt Rennebu Landbrukstjenester,
tlf 72 42 77 22.
Søknad sendes Rennebu Landbrukstjenester,
Myrveien 1, 7391 Rennebu eller på e-post til:
rennebu.landbrukstjenester@n-lt.no innen 20.09.2012.
Kun kvalifiserte søkere vil bli behandlet og besvart.

lørdag 8. september kl 12-14
Idrettslaget inviterer alle til aktivitetsdag på
grusbanen på Berkåk.
Det blir anledning til å prøve seg på idrettsmerket,
og det blir grendastafett (kl 13) i år óg!
Stafettlagene må bestå av 6 personer; to fra barneskole,
to fra ungdomsskole og to voksne.
Påmelding på e-post luppi@loqal.no eller
pr telefon 952 10 285.
Premier er sponset av Rennebu 3000
Servering for både store og små.

Mer info se www.rennebu-il.no

Rennebu KrF

Medlemsmøte i Staure 17. september kl 20.00.
Saker:
Stortingsvalglista for 2013
Valg av utsendinger til nominasjonsmøtet
Vel møtt!

Velkommen til
nye formiddagstreff
Vi starter opp igjen med formiddagstreff på
Berkåk tirsdag 11. september kl 11.00
Sted; Omsorgsboligen.
Omsorgsboligen på Voll: torsdag 27. september.
Velkommen.
Rennebu frivillighetssentral

KURS I SLEKTSFORSKNING på Berkåk
6 torsdagskvelder i okt./nov. Oppstart 4. okt.

Ring snarest for flere opplysninger og/eller påmelding.
Tlf 72 42 71 83 Mob 915 40 292
Arr: DIS-Trollheimen

Neste Rennebunytt

kommer torsdag 20. september.
Frist for stoff er onsdag 12. september.
Tlf 72 42 76 66
Annonser/kunngjøringer:
mari@mediaprofil.no
Redaksjonelt:
dagfinn@mediaprofil.no
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Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!
06.09
08.09
09.09
09.09
11.09
15.09
16.09
17.09
17.09
27.09

Mottak av klær
Refshus skole 16-18
Aktivitetsdag
Grusbanen, Berkåk 12-14
Jøldalen - Resdalen Fredheim, Grindal 10.00
Semesteråpning, Normisjon/NLM/Søndagsskolen
på Lånkesætra hos Torild og Øystein		 12.00
Formiddagstreff
Omsorgsbol, Berkåk 11.00
Fest for alle over 70 år Samfunnshuset 12.00
Rennebu Sanitetsforening
Frokostmøte
Hoelsmoen 10.00
Rennebu soulchildren
Mjuklia 17.30-19
Medlemsmøte KrF
Staure, Voll 20.00
Formiddagstreff
Staure, Voll 11.00

01.10 Rennebu soulchildren

Mjuklia 17.30-19

Håndballtreningene har startet
se www.rennebu-il.no for treningstider
Fotballkamper/treninger, se rennebu-il.no
Motorklubb hver onsdag kl 18-22
Gjeterhundtrening
hver tirsdag hos Magne Hyttebakk kl 18
og hver torsdag oppi Tjønndolpa kl 18
Hørselhjelp på frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

Gratis innrykk i kalenderen

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

Statsråd Ola Borten Moe besøkte KVO
I forbindelse med at olje- og
energiminister Ola Borten
Moe åpnet årets Rennebumartna, var det også lagt inn
et besøk hos Trønderenergi/
KVO på Berkåk.
Som Olje- og energiminister var
Ola Borten Moe et naturlig valg til å
åpne årets Rennebumartna som hadde
temaet Plastic Fantastic!?, da 4% av
den årlige oljeproduksjonen går til produksjon av plastikk. I samarbeid med
Rennebumartnan, Rennebu kommune
og Trønderenergi/KVO ble det også lagt
inn et besøk til KVOs driftssentral.
Ola Borten Moe kom sammen med
Ivar Vigdenes, Gunn Stokke, Arne Braut
og Knut Ingolf Dragset til driftssentralen. De fikk en orientering av konsernsjef Ståle Gjersvold om utfordringer i TrønderEnergi fremover. Videre
holdt Energidirektør Leidulv Gagnat
en presentasjon av kraftverkene i Orkla
– både om utbyggingsperioden og
driftsperioden med fokus på virkninger
for Rennebu kommune og distriktet.
Besøket ble avsluttet med en omvisning
på produksjonssentralen.
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Knut Ingolf Dragset, Arne Braut, Ola Borten Moe, Ivar Vigdenes, Gunn Stokke
får innblikk i styringen av strømproduksjonen av Stig Løfshus ved KVO.
Bak står Lars Olav Hoset og Tormod Eggan.
Statsråden hadde mange spørsmål, og var interessert i magasinfylling
og tilgjengelighet på våre kraftverk.
Bedriftsbesøket var selvfølgelig noe
Statsråden satte stor pris på, samtidig
som det var viktig både for Rennebu og

Trønderenergi/KVO å få vist frem den
store energiproduksjonen som foregår
via driftssentralen på Berkåk.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Sindre Vold Huus

