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På tur til Hævertjønna i
Barnas Naturverden
Foto: Geirunn Hanneseth
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Knutepunkt
Endelig kom sommeren til flotte Rennebu og det ble grønt og
fint. Tida vi har vært gjennom der det hvite går over til grønt er
kanskje den fineste tida på året.
Begrepet knutepunkt brukes i forskjellige sammenhenger. Knute
kjenner vi alle og kopler vi på ordet punkt vil ordet få en mening.
Rennebu og Berkåk er et knutepunkt i vår region. Vi har Dovrebanen, RV3 via Østerdalen og E6 gjennom Gudbrandsdalen. I
tillegg har vi Trøndelagskysten hvor mye av det som produseres
fraktes via Orkdalen.
En stor del av trafikken går gjennom kommunen vår og mange
stopper. Geografisk ligger vi gunstig til da vi kopler sammen en
stor del av Norge. Jeg har tidligere uttalt at Rennebu er et kraftsentrum i forhold til vannkraft og skogressursene vi innehar og vi
er på mange måter på god vei inn i det grønne skifte.
I 2016 satte vi nok en ny rekord i uttak av skog, ca 45.000 m3, en
enorm ressurs. Trønderenergi og KRK ser ut til å bli enige om en
avtale som fører til en styrking av arbeidsplassene i Rennebu samt
en lavere nettleie til hver og en av oss.
Næringsforeningen inviterte næringslivet for å diskutere
mulighetene for å se på Rennebu som et handelssted. Mange
interesserte møtte opp med en klar intensjon om å endre Berkåk
fra å være et veikryss til å bli et handelssted. Knutepunktet har
uante muligheter i forhold til spesielt hytteturismen og lokalbefolkninga. Det blir viktig i den sammenhengen å tenke handel i
hele bygda. Berkåk er knutepunktet, mens mye av den totale verdiskapninga skjer ute i grendene.

På slutten av sommeren er det en annen aktivitet som mange av
oss gleder oss til, nemlig Rennebumartnan. Martnan stammer
fra det gamle knutepunktet ved Igla og blir arrangert nå i det nye
knutepunktet. Martnan samler folk i fra store deler av landet og
forberedelsen er i full gang.
Det jobbes med en nettportal for Rennebu (rennebu.com).
Port-alens startside er delt i tre: Opplev Rennebu (Reisen til
fjellet), næringsliv/lag og organisasjoner og Rennebu kommune.
Kommunen er i ferd med å se på nye løsninger i forbindelse med
den digitaliseringen samfunnet er inne i. Reisen til fjellet er i ferd
med å bygge en opplevelseportal hvor reiselivet og opplevelser blir
presentert. Jeg har stor tro på denne portalen, hvor vi får samlet
all trafikk på en vei. Det blir også et knutepunkt i den digitale
verden.
Pilegrimene er allerede i gang med å strømme inn i bygda vår.
De fleste kommer fremdeles til fots, mens andre kommer via buss
og jernbane for å gå de siste 10 milene til Nidaros. Leden holdes
godt i hevd, og de 42 kilometerne gjennom Rennebu er verdt et
besøk som turmål i seg selv. Gammelbua på Voll vil også denne
sommeren være betjent for pilegrimer, og Rennebu kirke er åpen
for omvisning etter avtale. De reisende skal bli godt mottatt, for
Rennebu er også et knutepunkt for pilegrimer.
Jeg ønsker alle sammen en god sommer!
Med vennlig hilsen
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Ta barna med i Rennebus
naturverden

Rennebu har fantastiske muligheter for friluftsliv. Barnas
Naturverden i Ramsfjellet er en godt tilrettelagt perle for
småbarnsfamilier som ønsker å gå i fjellet. Tre ubetjente
hytter har passe avstand for barneføtter på fjelltur.
Barnas Naturverden ble startet
i 1995 og berører rundt 100 grunneiere i Rennebu. Einar Holden var
leder for tiltaket da det startet og i
15 år fremover. I vår er han igjen
blitt leder, og avløser Børge Dahle.
Plass til flere
— Bruken av Barnas Naturverden har økt, og det er veldig positivt. Dagsturistene som besøker
hyttene er mest bygdefolk. Det er
få bygdefolk som overnatter. Overnattingsgjestene er mest skoleklasser og gjester fra Trondheim. Men,
vi har plass til flere, sier Einar Holden. Det er også en del utlendinger
som besøker Barnas Naturverden,
spesielt tyskere og nederlendere.
— Havdal Gjesteheim anbefaler
nok sine gjester å ta en tur. Vi som
driver en slik næring må hjelpe
hverandre, det er viktig og positivt,
fortsetter Holden.
Bestill gjerne
I hyttene er det du trenger av
kjøkkenutstyr og kokemuligheter,
med kopper og kar til 12 personer.
Det er ingen proviant å få kjøpt, så
gjestene må selv ta med maten de
trenger.
Er det en gruppe som skal
overnatte lønner det seg å bestille
på forhånd, og det gjøres til Bygdasenteret på Berkåk. Grupper
eller enkeltpersoner som booker

opphold i sælehusene i sesongen
(25. juni - 25. august samt vinterferie og påskeferie) er ikke garantert å disponere huset for seg selv,
dersom det er plass til andre. De
som har booket, har imidlertid fortrinnsrett.
Betal med Vipps
— Nytt av året er at vi har fått
på plass Vipps-betaling. Ikke alle
har kontanter, og det har nok ført
til at vi ikke har fått inn de pengene vi skulle hatt. Giro går også
raskt i glemmeboka. Vi startet med
Vipps på bomveien i fjor, og det
har ført til at flere betaler, forteller
Einar.
Vedlikehold
Rennebu kommune ser verdien av Barnas Naturverden, og de
bidrar med ungdommer i tre uker
om sommeren for å gjøre nødvendig vedlikehold.
— Det setter vi stor pris på. Barnas Naturverden er en kjemperessurs for kommunen, og den gir en
del ringvirkninger til andre bedrifter i kommunen, sier Einar.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Ingunn Holden

Priser i Barnas Naturverden
Overnatting grupper pr.døgn: 1500,00 kr (fra 10 stk)
Barn under 16 år gratis sammen med foreldre.
Overnatting voksne pr.dag: 150,00kr ( 200,00 for ikke medlem)
Dagsbesøk med inntil 1/2 sekk ved: 100,00 kr
En vedsekk: kr 150,00
1/2 vedsekk: kr 75,00
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Seks turer fra
Jøldalshytta
Jøldalshytta ligger i et variert og spennende område med mange
turmuligheter både rundt hytta og til fine topper i nærheten.
Med opplevelser som fiske i Jølvatnet, kanopadling og overnatting
i lavvo, tilbyr Jøldalshytta et bredt spekter av opplevelser for
både små og store. Like ved hytta ligger idylliske Jelsetra som
har tradisjonell seterdrift i sommersesongen.

1. Skrikhøa, ca 11 km, rødmerka rute.

Dette er en lettgått tur etter fin sommermerket sti. Følg merkaruta mot Gjevilvasshytta. Oppe på Skrikhøa, vest for turstien,
har den sørsamiske tamreindrifta i Trollheimen et anlegg for innsamling
og merking av rein. Merkingen foregår i første halvdel av juli og det er
viktig at turgåere viser særlig hensyn i denne perioden. Utsikten fra Skrikhøa er storslått selv om vi bare er så vidt 1000 meter over havet. Samme
vei tilbake.

(Grønt symbol) 2. Kanotur på Jølvatnet, ca 5 km

På Jøldalshytta er det fire kanoer, med årer og redningsvester
som gjester kan få leie. Kanoene er nede ved naustet. En padletur rundt Jølvatnet er en fin opplevelse for så vel liten som stor.

3. Flyvraket på Ondusfjellet, ca 9 km, stort sett
utenom merking.

Ondusfjellet ligger nordøst for Jøldalshytta og byr på en overraskende flott høyfjellsopplevelse. Dette er et fint turalternativ på vei til eller
fra p-plassen Kleva. Restene etter et tysk jagerfly som styrtet på Ondusfjellet 16. januar 1943 er en ekstra attraksjon på turen. Følg rødmerket
sti fra Jøldalshytta mot Nerskogen. Ta av til venstre mot Heldalsætrin,
kryss Storbekken og etter ca. 500 meter forlater man merkastien og tar
fatt på ryggen opp mot Ondustjønna. Hold deg inntil Åsfjellets østside.
Idet terrenget bikker over bandet og man ser nedover dalen kommer en
minneplate til syne. Minneplata er laget av en bit fra flyvraket. Trekker
du en strek mellom toppunktene på Ondusfjellet og Åsfjellet ligger minnesmerket der hvor Fjellbekken krysser denne linjen. Turen videre går opp
til Ondusfjellets topp. På nordsida av varden treffer du på en sti som er
mulig å følge langs ryggen østover og ned til Kleva.
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4. Til Svarthetta, ca 18 km, stort sett utenom
merking.

Følg stien mot Gjevilvasshytta til Skrikhøa. Ta over Kjølen og
opp den sørligste av utløperne mot nordvest opp til topplatået. Dette er
også en vanlig vinteroppgang, men uten ski. Nordover til varden. Vid
utsikt framover Nerskogen og vestover til de indre deler av Trollheimen.
Vest for toppen mot stupet ligger et område med rikt planteliv. Tilbaketuren går nordover ryggen, østover ned i Sandtjønndalen og utfor snøfonna
langs bekken fra Sandtjønna. Skrå mot nordøst ned på ruta fra Trollheimshytta. Vinters tid bør tilbaketuren tas samme veg som turen opp.

5. Gråfjellet, ca 13 km, stort sett utenom merking.

Følg merkinga mot Nerskogen og Fjellheim på østsida av Gråfjellet. Ta opp sørøstryggen av Gråfjellet og opp til toppen. Ca
1 km sørøst for toppen passeres et rikt plantelivsområde. Flott utsikt fra
fjellet utover Jøldalen og ned i Nerskogen. Ta nordover fra fjellet og drei
etterhvert vestover innom Vaultjønna. Her er det fint å fiske. Ta ned på
stien fra Gjevilvasshytta og følg denne tilbake til hytta.

6. Trollhetta, ca 20 km fram og tilbake til
østtoppen, merka rute.

Følg merkinga opp over Langfjellet og opp til østtoppen. Østtoppen er også vintertopp. Vinterturen bør tas om Åkerdalen og det slake
daldraget derfra og opp til Langfjellet. Nedtur samme vei. Flott utsikt
utover dalen på tilbaketuren langs Langfjellkanten. Vardinga mot Trollheimshytta fortsetter bratt over de to andre og høyere toppene.
Tekst: Erik Stabell / Jonny Remmereit
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Vi utfører
Tømrer-/
snekkeroppdrag
Nybygg og
rehabilitering

Johan Myklegard
7393 Rennebu – tlf 72 42 67 48 - mobil 907 93 870
johan.myklegard@live.no

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

Jonsered og Husqvarna
Motorsager og hagemaskiner
Husqvarna Automower
er den pålitelige klipperen i hagen

Få gratis montering ved kjøp av automower i sommer!
Delelager og serviceverksted
Gardena slanger - koblinger

Tomteutgraving – Massetransport
Maskinflytting

Hytter
Restaurering
Tilbygg

Spør oss om hjelp til grunnarbeid, vann og avløp, sprenging,
veibygging, minikraftverk, opparbeidelse av gårdsplasser

Ta gjerne kontakt!

tlf. 913 93 480/ 455 13 870
ramstadmaskin@hotmail.com

Rune Hilstad
993 07 823 - ru-hi@online.no

ko
Ners gen
Stamnan, 7392 Rennebu
tlf 72 42 65 60/476 24 600 – www.landbruksverksted.no

• Produksjon og salg av «Terrengen»
• Maskinering- og Sveiseverksted
• Service og reparasjon av traktorer,
redskaper og småmaskiner
• Dekkmaskin og leveranse av alle
typer landbruks- og anleggsdekk
• Olje og smøremidler og
Aspen Motorsagbensin
• Godt utvalg av kjeder,
sverd, filer og sagkjedolje

lan

d h a n d el

lokal mat og lokale produkter
nystekte brød, turbøker, turkart,
fiskekort, jaktkort, propan

ftis!
Markastuggu har fåtterso
og smørbrød
middag, kak
I vår kafé får du også kjøpt
way.
hver dag. Vi har også take-a
g kl 13-17
Middagssalg mandag-torsdaag kl 13-17
-sønd
fredag kl 13-20 og lørdag
ningstid som butikken
Markastuggu har samme åp

Åpningstider
Mand -torsd 9-18
Lørdag
9-18

Ditt lokale verksted for
landbruks- og småmaskiner
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Fredag
9-21
Søndag 12-18

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

Informasjon og service
på Bygdasenteret
Bygdasenteret ligger sentralt plassert langs E6, like ved Berkåk Veikro og Gjestegård.
Her er det stor trafikk hele året, men spesielt i sommersesongen er det mye å
henge fingrene i.
- Beliggenheten gjør at mange
veifarende stikker innom, og akkurat nå er det jo høysesong for laksefiske, fjellfiske, topptrim, sykling
og lignende aktiviteter, sier Merete
Fossum, som er daglig leder på
Bygdasenteret.
Rekordstor interesse for
Topptrim
Hun kan fortelle om rekordstor
interesse for Topptrim, og både
klippekort og kart over de aktuelle
områdene går fort unna.
- Vi har sett tendensen de senere årene, men jeg tror nesten årets
Topptrimsesong kommer til å slå
alle rekorder når det gjelder antall
deltagere, forteller Merete.
Økende interesse for fjellturer og friluftsliv gjenspeiles også
i andre ting som etterspørres på
Bygdasenteret.
- Generelt sett ser vi at både
fastboende og hyttefolk er opptatt
av turmuligheter i nærområdet.
Det samme gjelder også for en del
veifarende, som ofte spør om tips
hvis de skal ha en liten stopp på
et par timer. Da er jo for eksempel
Buvatnet og Mjuken supre alternativ her i sentrum, sier Merete.
Fjellfiske og laksefiske
I disse dager er det naturligvis stor interesse for laksefiske, og
årets sesong har hatt en relativt bra
start. I nedre del av Rennebu er det
allerede tatt en del laks, og ifølge
velinformerte kilder ser både vannstand og værprognoser lovende ut
for fortsettelsen. På Bygdasenteret
er det også muligheter for å få desinfisert fiskeutstyret slik reglementet tilsier. Ifølge Merete er dette
viktig å håndheve, slik at man ikke
får smitte og sykdommer fra andre
elver.
Fjellfiske er også populært, og
da er det såkalte Rennebukortet
mest aktuelt.
- Med dette kortet får man tilgang til fiske i 160 fjellvann i hele
Rennebu, samt tilhørende elver og
bekker. Vi selger kortet her på Bygdasenteret, og har også kart over de
ulike områdene, forteller Merethe.
Souvenir og gaveartikler
Bygdasenteret har også et lite

Lyrikkaften
med lokale vri
Søndag 18. juni inviteres det til Lyrikkaften
med lokal vri på Frivilligsentralen. Programmet
er foreløpig ikke helt
fastspikret, men i første
omgang er dette ment
som en trivelig kveld
hvor man kan være både
publikum og bidragsyter.

Armann Nyhus leser egne dikt.
Merete på Bygdasenteret har godt utvalg av kart, bl.a. Turkartet for Rennebu.

Hva med en kopp med dialektord fra Rennebu?
utvalg av souvenir- og gaveartiker
i hyllene, og ifølge Merethe er det
Rennebukoppen som er den mest
populære salgsvaren. Koppen er
dekorert med ord og uttrykk fra
Rennebu, og er naturlig nok en velegnet gave til utflytta Rennbygger,
og for den saks skyld nyinnflyttere,
hyttefolk og andre som synes dialekt er artig.
- Nå er det også på trappene å få
laget den såkalte ”Dialekttempen”,
en temperaturmåler med beskrivende ord og uttrykk fra Rennebu.
Tilsvarende har vært produsert i
mange andre kommuner, og er

svært populære salgsartikler, forteller Merete.
Foruten salg og service kan
Bygdasenteret bistå både med
informasjon og praktisk hjelp.
Plenklipping, vasking, vaktmestertjenester og diverse annet forefallende arbeid er bare noe av det
publikum har fått hjelp til.
- Vi prøver etter beste evne
å finne løsninger, så det er bare
å stikke innom hvis du lurer på
noe eller trenger hjelp, oppfordrer
Merete Fossum på Bygdasenteret.

- Tanken er å løfte fram lokal
lyrikk, og kanskje fins det mye
spennende i skuffer og skap
rundt omkring, sier Maj Britt
Svorkdal Hess på Frivilligsentralen.
Bilder og dikt
Armann Nyhus har til
sammen utgitt fem diktbøker,
og han er en av dem som medvirker på kvelden. I tillegg kommer Randi Olise og Sivert Hoel,
som skal bidra med henholdsvis
opplesning og bilder.
- Randi Olise er jo en kjempeflink formidler, mens Sivert
er en kunster med kameraet.
Naturbildene han skal vise fram
kommer til å skape en flott
ramme rundt lyrikken, sier Maj
Britt.
Hun håper ellers at det kommer mye publikum, og at det
kanskje også kan dukke opp
noen ukjente poeter fra Rennebu.
- Kanskje er det noen som
kunne tenkt seg å lese opp noe
de har skrevet selv, eller en tekst
de har funnet etter avdøde slektninger. Uansett skal alle være
hjertelig velkommen til en trivelig, uformell kveld, der vi kan
kose oss med tekst, bilder og trivelig prat, sier Maj Britt.
Av Mona Schjølet

Av Mona Schjølset
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Å komme seg ut på tur er den b
Kart, friluftsmagasin, turbilder og diverse
nettsted med relaterte tema er hyppig
studert og diskutert hjemme hos samboerparet Hallgeir Brattset og Ragnhild Mjøen.
Legg til landlige omgivelser, hester og
hund, så har man de beste forutsetninger
for å komme seg ut både sommer og vinter.
- Vi trives veldig godt ute på tur ja, både korte
kveldsturer og mer krevende turer i tøft terreng. Det er
topp rekreasjon på alle måter, og ikke minst får man
flotte naturopplevelser på kjøpet, sier Hallgeir og Ragnhild.
Favoritter
I nærområdet er Ramsfjella og Trollheimen hyppig
brukte turområder både på ski og til fots, og både Hallgeir og Ragnhild er begeistret for alle de mulighetene
som ligger i dette området. På vinterstid er det spesielt
Sunndalsfjella og Romsdalsfjella som frister, og også
her er mange av toppene allerede besteget. Ifølge Hallgeir er det de spesielle fjellformasjonene som er så fascinerende med dette området.
- Det at man kan renne fra toppen av et fjell og rett
ned til fjorden igjen gir en helt spesiell følelse, for ikke
å snakke om at utsikten ofte kan være helt spektakulær,
sier Hallgeir.
Samboer Ragnhild Mjøen er også glad i å gå på ski,
og er ofte med både på toppturer og småturer i nærområdet.
- Jeg holder meg unna de aller bratteste toppene, for
jeg sliter litt hvis det går for fort nedover igjen. Bortsett
fra det syns jeg det er kjempefint å ha en samboer som
er så glad i å være ute på tur, da blir det selvfølgelig lettere for meg å komme meg ut også, smiler Ragnhild.
Hund og islandshester
I tillegg til samboer Ragnhild er det nok hunden
Felix som er den aller mest trofaste turkameraten. Den
godslige scäferen er bestandig klar for å bli med, og har
ingen innvendinger mot verken turmål, tempo, vær
eller vind.
- Nei, det er en lettvint herremann å ha med på tur,
han bare logrer med halen uansett hva som blir foreslått, forteller Hallgeir.
Når døtrene Solveig (16) og Kristin (13) er på besøk,
er også de to islandshestene Flosi og Heidur svært
populære turkompiser. De bidrar ofte til at dørstokkmila blir mer overkommelig, noe far i huset setter pris på.
- Jeg ønsker selvfølgelig at jentene skal bli glade i
turer og friluftsliv, og da er det jo greit at det blir lystbetont å komme seg ut. I likhet med andre ungdommer har de det til tider veldig travelt med tasting og
oppdateringer på diverse sosiale medier, og da synes jeg
det er ekstra viktig at regnskapet balanseres med gode
naturopplevelser, smiler Hallgeir.
Startet med jakt
Hallgeir har vært glad i friluftsliv så lenge han kan
huske, og i begynnelsen var det interessen for jakt som
var drivkraften.
- Jeg ble tidlig interessert i jakt, og syntes det var veldig spennende. I begynnelsen var det fuglejakt, og så
etter hvert ble det storviltjakt. De senere årene har dette
forandret seg, og nå er det turopplevelser som er viktigst for meg, forteller Hallgeir.
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Hallgeir på toppen av Trolltind.

Hallgeirs døtre Solveig og Kristin på Hostoa. Flosi og Heidur er populære turkompiser.

beste rekreasjonen man kan få!
I landlige omgivelser på småbruket Brua i Seierdalen er det da også rikelige muligheter for turopplevelser
i nærområdet, det er rett og slett bare å gå rett ut stuedøra så er man på tur. De senere årene har Hallgeir også
ryddet en del skog og gjort den gamle ”Måssåveien”
mer tilgjengelig.
- Navnet kommer vel fra den gangen de kjørte ned
mose her om vinteren, og denne traseen er en fin stikkut tur vi bruker mye, forteller Hallgeir.

to gode venner hjemme på Brua: Felix og Hallgeir.

Turen jeg aldri glemmer
Ifølge Hallgeir er det vanskelig å rangere hvilken turopplevelse som har vært den beste, men helt klart på
topp 10 lista kommer turen til Fløtatind for fem-seks
år siden. Denne toppen ligger vestover fra Brandstad i
Øksendal, og er en dagstur på ca. 5-6 timer. Hallgeir
skulle gå turen i midten av mai, og både værmelding og
føreforhold så lovende ut.
- Det var meldt finvær litt utpå dagen, og det var
god temperatur. Problemet var at skodda var forholdsvis tjukk fra morgenen, så jeg tok ikke sjansen på å gå så
langt i første omgang, forteller Hallgeir.
Han hadde med seg fjellduk på turen, og la seg likegodt ned og hvilte litt i påvente av at tåka skulle lette.
Det var så stille i fjellet at han sovnet, og da han våknet
et par timer senere var tåka i ferd med å lette.
- Det var helt fantastisk å våkne opp til stadig lettere
skydekke, og til slutt knallblå himmel. Da var det bare
å gå videre på et fantastisk silkeføre, og utsikten på toppen var helt utrolig, forteller Hallgeir.
Dramatikk
En annen tur det blir vanskelig å glemme, var da
Hallgeir og et turfølge på seks fikk oppleve snøskred på
nært hold.
- Det var en av de første helgene etter påske nå i år,
og vi var på tur opp mot Kongekrona i Sunndalen. Vi
snakket til og med om føreforhold og rasfare mens vi
gikk oppover, og så på sporene til dem som hadde gått
der før oss, forteller Hallgeir.
Ikke lenge etterpå fikk de se at det faktisk hadde gått
et ras lenger fram, men det var først da de fikk se at redningshelikopteret kom de skjønte at omfanget var mye
større enn det så ut som.
- Vi trodde rett og slett at det var et forholdsvis lite
skred, så det var virkelig skremmende å se omfanget da
vi kom nærmere. At tre personer ble tatt av raset gjorde
selvfølgelig opplevelsen enda mer nervepirrende. Heldigvis gikk det bra med alle de involverte, men det viser
i alle fall at man skal ha all mulig respekt for naturkreftene, sier Hallgeir.
Selv bruker han ofte nettstedet varsom.no, der man
finner oppdatert oversikt på flom, jordskred, snøskred,
isvarsling, analyser og nyheter. Ifølge Hallgeir kan det
også være slik at en del turgåere stoler litt for mye på
utstyret de har, og dermed utviser litt for lite aktsomhet
med tanke på vær- og føreforhold.
- Det har jo kommet så utrolig mye bra utstyr på
markedet, og det gjør at man kan ta seg fram nesten
overalt. Enkelte selgere er nok også i overkant ivrige
til å forsikre kjøperen om hvor sikker man kan føle seg
med akkurat dette utstyret. Men uansett utstyr kommer
man til kort hvis man ikke tar forholdsregler i naturen,
og innimellom får man en viktig påminning om akkurat det, avslutter Hallgeir.

Ragnhild og hunden Felix er ofte med på tur.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Privat

Rennebunytt

9

Topptrimmen er i gang
Rennebu IL og Innset IL følger opp tidligere års suksess,
og de har funnet åtte topper hvor fokuset har vært fin
utsikt og godt terreng. De fleste er helt overkommelige
turer en finværskveld med kaffe og saft i sekken.
Skamfjellet ligger nederst i Rennebu og er en ypperlig ettermiddagstur
på våren for hvermannsen. Her er det sti/traktorvei nesten helt til toppen
fra Reitan.
Tar du turen til Ondusfjellet kan du ta den korte litt brattere veien
fra Jøldalen eller den litt lengre slake fra Heldalen. Her er det fin utsikt
innover Trollheimen. Tar du den korte turen fra Stamnessætrin opp til
Refshuskollen skuer du utover Granasjøen og over til Leverkinna mot
sør, som er en lengre tur. Denne kan gåes den litt brattere veien fra Leverdalen eller den litt slakere fra skisenteret. Skal du til Ryphøa så kjør til
Hæverfallet. Ta gjerne en rundtur via hytta til Barnas Naturverden ved
Hevertjønna. Grønlifjellet er en av barnas favoritter. Her tar du turistforeningens heis over Minilla. Her kan du i joggesko følge turiststien mot
Jøldalshytta øst for Gråfjellet da den passerer like ved toppen. Skal du til
Næringhøa er det Innerdalen på Innset som skal utforskes. Her parkerer
du et stykke før demningen. Til slutt kommer utfordringen med turen til
Ilfjellet. Fra Hurundsjøen er det nå merket sti helt til topps. Dette er en
dagstur så blink ut en finværsdag og nyt utsikten!
Topptrimkortet kan du laste ned på www.rennebu.com

Vora

Gunnar Bruheim har hatt ansvar for trimgruppa i Rennebu IL i mange år,
men nå har han fått avløsning av sønnen Arild.

Grajelan

Ila

Et hav av
trimposter

Aunrøa
Risknappen
Bysvaet
Bredalen Jønnåa
Mjuken
Kolbotnan

Tovlia
Buvatnet

Jakobshaugen
Røåsen

Minillstien

Mælsetra

Slettet Skaumsjøen

Litjdalen

Ryphøa
Steinkjerringa

Bjørklislette

I Rennebu er det av Rennebu IL og Innset IL plassert ut
nærmere 30 trimposter fordelt utover hele kommunen, og
de er alle godt besøkt.

Rennebu IL har til sammen 22 poster og sist år var det registrert hele
28 442 kvitteringer i de utlagte trimbøkene.
Ofte er det de nærmeste postene der du bor eller har hytte som blir
besøkt, men kanskje kan det være en idé å besøk andre poster? Dette er
fine turer som egner seg for hele familien.
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Svartjønna

Nerskogen

Velk

omm

– med natur for en aktiv fritid og gode opplevelser

en

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

Mer informasjon om Nerskogen
www.nerskogen.net
www.nerskogsrittet.no
www.nerskogenlandhandel.no

Besøk nybutikken vår Nerskogen
Landhandel - butikken har åpningstider
tilpasset fritidsbeboerne. Butikken selger
også lokalprodusert mat.

Nerskogen har alle muligheter
- for hele familien!

NERSKOGSKONSERTEN
Skarbakkan, Nerskogen
lørdag 26. august kl 19.00

26. august er det
konsert med
CC Cowboys
i naturskjønne
omgivelser på
Nerskogen

www.mediaprofil.no

Kjøp billetter til
årets konsertopplevelse på:
www.ticketmaster.no

Arrangør:

Samarbeidspartnere:

CC Cowboys
Billetter:
Bill. kr 400,- + avg

Nerskogen grendalag

Rennebunytt
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Hytte på Nerskogen:

Som å komme hjem
Påska 2014 flyttet Benthe
Dragset og familien inn i ny
hytte på Ånegga. Der har
de funnet sitt hytteparadis,
med kort kjøretid fra Trondheim.
Benthe Dragset, som er medeier
i Berge Interiør i Trondheim, komme opprinnelig fra Støren. Mannen Iver er soknedaling, og sammen
har de barna Sondre og Ane.
— Det var søstera mi som bygde
hytte her på Ånegga først. Vi fant
ut at dette var en plass med mange
muligheter, og da vi skulle bygge
hytte sammen med foreldrene
mine var det naturlig å bygge i nærheten. Det er vi veldig glade for,
og har ikke angret en dag, forteller
Benthe.
Muligheter for alle
— Hyttelivet på Nerskogen er
supert, og vi er alle glade i å gå på
ski. Mannen min liker toppturer,
og skiutfarten fra Ånegga er fantastisk for oss alle sammen, forteller
Benthe.
De tre generasjonene har ulike
forventninger til det med tur, og
det finnes ikke noe bedre enn å
spenne på seg skiene ved ytterdøra og vite at det er turmål for alle
overalt. Det er mange muligheter
med et unikt mangfold.
Hytteliv som passer
Både Bente og Iver kommer fra
landsbygda og vet å sette pris på
bygdas kvaliteter og det rolige hyttelivet.
— Vi kjenner oss fryktelig hjemme i Rennebu kommune – uten å
være hjemme. Vi håper at det sjelfulle hyttelivet på Nerskogen opprettholdes. Det er det som er så
befriende med Nerskogen – der er
det ikke noe jetset-liv, og det virker
som om kommunen er opptatt av
å beholde dette preget. Det er helt
nødvendig med slike alternativer,
og flere vil nok søke etter slike kvaliteter etter hvert. Det kan samtidig
være en trussel på disse kvalitetene
på sikt, sier Benthe.
Nerskogsbutikken har alt de
trenger, og Bente sier de ikke har
behov for å besøke andre butikker
når de er på hytta. De ønsker det
motsatte som det Åre og Oppdal
bygger opp, og de trenger ikke å ha
tilgang til det samme som de har i
byen. De håper derfor at de klarer
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Hytta til Benthe Dragset ligger fint til i Ånegga, og har utsikt bl.a. mot Granasjøen og Ramsfjellet.
å holde på dette preget - holde på
roen og kan høre fuglene.
Drar ved første anledning
Hele familien er veldig glad i
Nerskogen, og de drar på hytta ved
første anledning. Avstanden er perfekt. Bente jobber mye lørdager,
og da er det viktig med hytte nært
byen. Dermed kan de dra på hytta
etter arbeid på lørdager eller i jula.
Det er veldig godt tilrettelagt og tilgjengelig.
Hele familien er glad i å bruke
hytta, og datteren Ane kunne gjerne tenkt seg å flytte dit.
Lokale håndverkere
Bente synes det har vært fantastisk å komme hit til Rennebu. Det
har vært viktig for oss å bruke lokale håndverkere, og det har vi bare
gode erfaringer med. Det har vært
flinke lokale lagspillere og håndverkere som står for det samme verdigrunnlaget som vi gjør. Vi har bl.a.
brukt Rennebu Snekkeri, og vi er
veldig godt fornøyd.
Jobber med interiør
Bente er medeier i Berge Interiør i Trondheim sammen med Sven
Sæther. Der jobber hun med alt fra
plantegninger til å hjelpe kunder
med å plukke ut alt av møbler til
hytta.
— Mange legger veldig mye
i hyttene og investerer mye på
møbelfronten. Mange kjøper solide
og gode møbler og vil gjøre den

éne investeringen. Det er i tråd
med vår filosofi at ting skal vare og
ikke bli slitt, forteller Benthe.
De har en butikk med bredt sortiment - alt fra senger, sofaer, skap
til kopper, kar og pynt, og de har
fokus på skandinaviske leverandører på møbler.
Smijern fra Rennebu
Berge interiør fører også de
helt spesielle smijernsproduktene
Ivar Fjellstad har laget at jernet fra
Gamle Bybro i Trondheim.
— Jeg hadde besøk av Ivar Fjellstad på hytta, og han hadde med
seg noen vareprøver fra dette jernet. Jeg falt for dette sjelfulle jernet
som var preget av tidens tann. Vi
har produktene stående ved kassa
i butikken, og det plukkes fortsatt
jevnt og trutt. Samtidig er det veldig mange som legger merke til
dette helt spesielle produktet, og
det blir en fin samtalestart.
Bente forteller at det er spennende å jobbe med kunstnere og
håndverkere, og samarbeidet med
Ivar har vært veldig interessant.
Rennebumartnan – et stort
potensiale
Benthe har besøkt Rennebumartnan mange ganger.
— Jeg synes martnan hadde en
down for en stund siden, og var
redd for at det skulle bli en martna
på lik linje med andre. Vi har nok
forventinger til at det er fornying

på gang og at martnan skal overraske. Jeg synes det er blitt bedre og
bedre i det siste, sier Benthe – som
stiller spørsmål om Rennebumartnan er det riktige navnet.
Rennebumartnan har nok et
veldig stort ubrukt potensiale. Det
bør være en blanding av nytt og
samtidig ha gjenkjenning for å tiltrekke seg nye kunder og besøkende. Det er viktig at en får de riktige
produsentene til å søke.
Gjennom sin bakgrunn i Berge
Interiør har Benthe mange velfunderte meninger om Rennebumartnan. Årets tema med fokus på
design og interiør blir spennende.
Gode navn som årets martnasgjest
Bergesen er også viktig.
Benthe har erfart at folk er villig til å bruke penger på hytta si.
På Berge interiør har de kort vei til
beslutninger og kan ta avgjørelser
om vareutvalg, og dermed skifte
varer.
— Analysearbeid er veldig viktig,
og den beste markedsføringa er fornøyde kunder, og det legger Berge
stor vekt på. Det er også viktig for
martnan. Få de riktige folka til å si
det riktige om martnan, sier Bente
– som blir lett engasjert når det blir
snakk om martnan og potensialet
den har.
Av Dagfinn Vold

Pikfjellet –
nærfjellet vårt
For både bygdefolk og hyttefolk er Pikfjellet på Nerskogen et
populært turmål året rundt.

Møblene på stua er bl.a. levert av Berge Interiør.
Kjøkkenet er levert av Rennebu Snekkeri.

De fleste når nok toppen av Pikfjellet fra parkeringsplassen ved Glømstre på
Heldalsvegen. Da er det ca.
2,5 km å gå langs en sti som
er blitt mye bedre etter at et
myrlendt parti i starten fikk
flott gangbru sist sommer. Nå
kan du gå i lette tursko langs
denne mest brukte stien. Men
det er mange veier til toppen
med de to vardene.
De siste årene har vi tillatt oss å være litt «Blekkulf»
rundt vardene. Det er heldigvis blitt mindre behov for rydding. Flott! Vi har også lagt ut
ei bok der en kan skrive seg
inn. I 2016 hadde ca. 1600
notert seg i boka. Den første
var der 1. januar, den siste 30.
desember. Noen har notert
alder, 5 år, og tydelig navn
med store bokstaver, mens
andre foruten eget navn har
notert hundens navn. Hyggelig! Boka var borte noen
uker på forsommeren før den
plutselig dukket opp igjen. Da
ble det lagt ut ei reservebok
som fikk mange navn, men
den ble borte igjen, så antall
besøk er nok godt over 1600.
Og hvor mange som har tatt
turen dit uten å skrive seg inn,
vet ingen.
Det er åpenbart mange
som er der ganske så jevnlig. Vi har ikke noen nøyaktig «resultatliste» over antall
besøk, men ser f.eks. at Per
Herrem på Herremsløkksetra har hatt mange turer dit. Dagen med
flest besøkende var nok lørdagen i skolenes høstferie. Da hadde over
80 skrevet seg inn!
2017-sesongen er godt i gang, og allerede ved utgangen av mai er
det over 400 som har notert seg i boka. La oss ta nye turer til toppen.
Det er helsebringende, og det er hyggelig å møtes på tur. Husk: Ut på
tur – aldri sur!
Hilsen Turid og Per Inge Hønnås

Neste Rennebunytt
- og siste før sommeren,
kommer torsdag 29. juni.
Frist for stoff er tirsdag 20. juni.

Rennebunytt
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Aktivitetskalender sommeren 2017
JUNI:
16. juni:
17. juni:
17. juni:
18. juni:
23. juni:
24. juni:
25. juni:

Kroken Bakeri åpent fra 10-19
Kroken Bakeri åpent fra 10-15
Kaffe og noe å bite i på Jutulstuggu kl. 11-15
Søndagsmiddag med dessert på Markastuggu kl. 13-17
Kroken Bakeri er åpent fra 10-19
Kaffe og noe å bite i på Jutulstuggu kl. 11-15
Søndagsmiddag med dessert på Markastuggu kl. 13-17

JULI:
1. juli:
Kaffe og noe å bite i på Jutulstuggu kl. 11-15
2. juli:
Søndagsmiddag med dessert på Markastuggu kl. 13-17
5. juli:
Kroken Bakeri åpent fra 10-16
7. juli:
Kroken Bakeri åpent fra 10-19
8. juli:
Åpen seter på Svartdalssetra fra kl. 11-16
8. juli:
Kaffe og noe å bite i på Jutulstuggu kl. 11-15
9. juli:
Søndagsmiddag på Markastuggu kl. 13-17
12. juli:
Kroken Bakeri åpent fra 10-19
13.-16. juli: «Himmelrittet» fra Bulia Hest til Hiåsjøen
14. juli:
Kroken Bakeri er åpent fra 10-19
15. juli:
Kroken Bakeri åpent fra 10-16
15. juli:
Åpen seter på Svartdalssetra fra kl. 11-16
15. juli:
Kaffe og noe å bite i på Jutulstuggu kl. 11-15
16. juli:
Søndagsmiddag med dessert på Markastuggu kl. 13-17
Kroken Bakeri åpent fra 10-16
19. juli:
Kroken Bakeri åpent fra 10-19
21. juli:
Kaffe og noe å bite i på Jutulstuggu kl. 11-15
22. juli:
Åpen seter på Svartdalssetra fra kl. 11-16
22. juli:
«Ei pilegrimsoppleving» Berkåk-Meslo
22. juli:
«Ei pilegrimsvandring» Meslo-Voll
23. juli:
Søndagsmiddag med dessert på Markastuggu kl. 13-17
23. juli:
Kroken Bakeri åpent fra 10-16
26. juli:
Kroken Bakeri åpent fra 10-19
28. juli:
Kroken Bakeri åpent fra 10-15
29. juli:
Åpen seter på Svartdalssetra fra kl. 11-16
29. juli:
Søndagsmiddag med dessert på Markastuggu kl. 13-17
30. juli:

AUGUST:
2. august: Kroken Bakeri åpent fra 10-16
4. august: Kroken Bakeri åpent fra 10-19
5. august: Kaffe og noe å bite i på Jutulstuggu kl. 11-15
5. august: Åpen seter på Svartdalssetra kl. 11-16
6. august: Søndagsmiddag med dessert på Markastuggu kl. 13-17
9. august: Kroken Bakeri åpent fra 10-16
12. august: Kaffe og noe å bite i på Jutulstuggu kl. 11-15
12. august: Åpen seter på Svartdalssetra kl. 11-16
13. august: Søndagsmiddag med dessert på Markastuggu kl. 13-17
11.-13. august: Rennebumartnan
19. august: Kaffe og noe å bite i på Jutulstuggu kl. 11-15
19. august: Åpen seter på Svartdalssetra kl. 11-16
20. august: Søndagsmiddag med dessert på Markastuggu kl. 13-17
23. august: Kroken Bakeri åpent fra 10-16
25. august: Kroken Bakeri åpent fra 10-19
26. august: Kroken Bakeri åpent fra 10-15
26. august: Kaffe og noe å bite i på Jutulstuggu kl. 11-15
26. august: Åpen seter på Svartdalssetra kl. 11-16
27. august: Søndagsmiddag med dessert på Markastuggu kl. 13-17
30. august: Kroken Bakeri åpent fra 10-16

Gammelbua på Voll samt Rennebu kirke
er åpen hver dag fra 27. juni-14. august.
Olsmedalsetra har åpent for omvisning og
lett servering etter avtale.
Bulia Hest tilbyr kortere og lengre turer etter avtale.

For oppdateringer/øvrig aktivitet:

www.opplevrennebu.no
og følg oss på facebook!

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

Male hus?
Lei lift hos oss!

J.O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen,
7393 Rennebu
mob 416 54 516
john.ovogn@getmail.no
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• Småhus i tradisjonell handlaft etter dine ønsker
• Bygg i stavlaft og bindingsverk
• Restaurering, tilbygg og grunnarbeid
• Hyttetomter i Sørøyåsen på Nerskogen
• Lokale håndverkere

Årets skogeierlag
Nordafjells

Gjesteskribent:
Vidar Andersen
Regionsdirektør
REMA 1000 Midt Norge
Rennebunytt vil fra tid til annen fremover utfordre
gjesteskribenter til å komme med sine tanker om Rennebu.
Først ut er Vidar Andersen i Rema 1000.

Alt starter med handel
Først vil jeg takke for forespørselen om å skrive
noen ord i Rennebunytts sommeravis om utvikling
av «Handelsstedet Berkåk».
«Handelsstedet Berkåk», smak på budskapet, allerede her kan vi fornemme selvtillit på at Berkåk har
livets rett som et handelsted. Om alle som leser dette
fra nå begynner å si handelstedet Berkåk i alle anledninger når de før sa Berkåk eller Rennebu så er det
garantien for at vi lykkes med å bygge et handelsted.
Det handler mange ganger om hvordan vi tar det og
ikke hvordan vi har det.
Historien er krystallklar og noe romantisk, tettsteder og sentrum har hatt og kommer til å ha sitt opphav i at vi bygger der det selges varer. Og selges varer
gjøres best der folk ferdes. Med de store ferdselsårene
E6 og Fv700 gjennom et klart definert sentrum og
mange hyttefolk i kommunen, var det min enkleste
avgjørelse å si JA til en REMA 1000 butikk på Berkåk.
Selv hadde jeg i 1998 gleden av å åpne min første
REMA 1000 butikk på Handelstedet Kyrksæterøra.
Med å åpne en REMA 1000 butikk på handelstedet
fikk lokale kunder øynene opp for et lavpriskonsept,
hyttefolk og andre ferdende fikk sin butikk som de
var vant med å handle i. Tallenes tøffe fakta var at
når vi åpnet i 1998 var det 65 millioner i dagligvareomsetning på Kyrksæterøra. Min første kunde
(Jostein) sa følgende: Lykke til Vidar, husk vi klarer
ikke å spise oss mer enn stappmett. Jeg ble livredd
og tenkte hva har jeg gjort, her hadde jeg satset hus
og hjem på egenkapital og så var kundene «mett» fra
før. Dagens dagligvareomsetning på Kyrksæterøra er
i skrivende stund i ferd med å passere 170 millioner
kroner. Grunnen til dette er konkurranse som har
ført til at utviklingen på Handelstedet Kyrksæterøra
de siste 18 årene har ligget foran etterspørsel. Og slik
må det være skal et handelsted lykkes.
Rennebu kommune er kjent for sine profiler
innenfor sport, politikk og ikke minst musikk. Enn å
være så heldig å ha slike profiler som man kan se opp
til og ikke minst fremsnakke når Handelstedet Berkåk
er tema. Tiden er overmoden for at Rennebu skal få
grûndere innenfor handel igjen. Kjøpmann Stine og
samboer Geir Magne er mer enn nok klare til å ta den
rollen. Selv fryser jeg nedover ryggen når jeg i samtaler med paret hører på hvilket høykvalitets indre verdier de har for å bygge handelstedet Berkåk. Selv har
jeg opplevd at slike verdier er skikkelig drivstoff. Vi
heier på Stine og Geir Magne som tar dette ansvaret
i Rennebu.
REMA 1000 er laget av slike Kjøpmannspar som
Stine og Geir Magne med kunnskap om lokale forhold, skaperlyst og eierskap som suksessfaktorer.

Dette trigges best gjennom vår måte å drive på. Kjøpmannen driver sin egen bedrift med egne ansatte og
varer i et system som vi kaller Franchise. Det er i et
slikt system man virkelig får tatt ut kraften i den motivasjonen som ligger i å utvikle hjembyda si, og være
mest opptatt av hva vi kan skape i lag og ikke hva vi
kan ta av hverandre. Jeg vet at Stine og Geir Magne
ser for seg hvordan lokale og tilreisende kunder skal
fange interesse for Berkåk, og at de er overopptatt avå
finne flere som vil være med å fange interessen for
handelstedet. Mitt tips er at rennbyggen allerede nå
må kjenne blodet bruse når parkeringsplasser er fulle.
Jeg ser bare for meg den dagen Handelstedet Berkåk
er så populært onsdag før skjærtorsdag at vi må dirigere trafikken på E6. Om kundene skal til venstre
eller høyre spiller ingen rolle så lenge de stopper på
Handelstedet Berkåk. Det er når premien er størst det
er mest moro å spille.
Til slutt vil jeg ønske alle velkommen på laget. I
en kommune der primær- og sekundærnæring er så
dominerende vil REMA 1000 ta et stort ansvar som
lokalmataktør. Det gjør vi best med vår påstand om
at lokalmat selges best lokalt. Det vil si at vi må rigge Berkåk i å presentere det som produseres i Rennebu. Det er på Berkåk vi forteller best historien om
at maten er produsert i samme kommune og det er
historien om produktet som gjør kunden villig til å
betale mer. I det øyeblikket vi tar maten ut av Rennebu før vi har solgt den blir historien vanskeligere
å fortelle. Da kommer det mat med historie både
fra Fosen, Røros og Namdalen. Lokalmat selges best
lokalt!
REMA 1000 og Kjøpmannsparet Stine og Geir
Magne gleder oss til åpning torsdag 22. juni. Vi vil
takke for den velkomsten vi har fått på Berkåk på vår
måte. Under Rennebumartnan 2017 vil vi grille i vår
egen restaurant og hele overskuddet skal uavkortet gå
til arrangør av Rennebumartnan. Dette fordi en slik
arrangør fremstår som en stor pådriver på hvordan
man bygger et handelsted. Vi ser frem til ”martna”
hver helg inn i fremtiden på Handelstedet Berkåk.
God handelsrik sommer rennbygg og takk igjen for
velkomsten.
Alt starter med handel!
Vidar Andersen
Regionsdirektør
REMA 1000 Midt Norge

Under Norsk Skogeierlags årsmøte i slutten av
april ble vårt lokale skogeierlag kåret til ”Årets
Skogeierlag Nordafjells”,
en sammenslutning som
omfatter alle lagene fra
Sunnmøre til Troms.

Nils Petter Gundersen (leder i
Rennebu og Oppdal Skogeierlag)
ogskogbrukssjef Ståle Solem.
- Det var veldig gledelig å få
denne prisen, og vi ser på det
som en stor anerkjennelse av
det arbeidet vi gjør, sier Nils Petter Gundersen, leder i Rennebuog Oppdal Skogeierlag.
Høy aktivitet
De senere årene har det vært
stor aktivitet innen skogbruket
i Rennebu og Oppdal, og dette
er også en av grunnene til at de
mottok denne prisen. I begrunnelsen legges det også vekt på
arbeidet med skogbruksplan,
samt kurs og ulike aktiviteter
for skogeiere. Aktiviteter rettet
mot ungdom og integreringsprosjektet som er kjørt i samarbeid med Rennebu kommune
og flyktningtjenesten ble også
trukket fram som positive tiltak. Skogeierlaget har også vært
en pådriver i forhold til utbedring og bygging av skogsveier
og infrastruktur. Sist, men ikke
minst, har det vært høy avvirkning, noe som gir sysselsetting
og positive ringvirkninger både
lokalt og regionalt.
- Det bør vel også nevnes at
en viktig årsak til at vi kan ha så
høyt aktivitetsnivå er tilgangen
på gode, lokale entreprenører,
som blant andre Jostein Aas og
Hess Transport. Dette bidrar til
funksjonell drift og gode løsninger, sier skogbrukssjef Ståle
Solem.
Av Mona Schjølset
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Velkommen til Rema 1000!
Torsdag 22. juni åpnes
dørene til den nye Rema
1000 butikken i Berkåk
sentrum. Kjøpmannsparet
Stine Krystad og Geir
Magne Johansen innrømmer at de kjenner på
sommerfuglene i magen,
og nå håper de bare at alt
går på skinner fram mot
åpningsdagen.
- Det blir hektiske dager fram
mot åpningen, men det hadde vi
absolutt regnet med. Vi gleder oss
til å ta imot folk i nybutikken sier
Stine.
Gode tilbud
Den offisielle åpningen er det
ordfører Ola Øie som skal stå for,
og ellers blir det som seg hør og
bør kaffe og kaker til kundene.
Utover dette er det ikke så mye
program på åpningesdagen, men
selvfølgelig lokkes det med mange
gode tilbud i butikkhyllene.
- Mange er nok nyssgjerrige
på hvordan det har blitt her, så vi
regner med stor trafikk den første
tiden. Da er det jo også trivelig at
kundene kan gjøre en god handel,
sier Geir Magne.
I skrivende stund er det akkurat to uker til dørene skal åpnes,
og det jobbes iherdig for å få alt på
plass. For en utenforstående kan
det se ut som en forholdsvis stor
oppgave som må løses på altfor
kort tid, men både Stine og Geir
Magne bedyrer at det meste er
under kontroll.
- På mandag får vi første leveranse med tørrvarer, og så skal
dette suppleres utover neste uke.

Geir Magne og Stine gleder seg
til å åpne butikken.

Nyoppusset butikk
med stor ”kjølegate”.
Deretter blir ferskvarene fylt
opp den siste uka, helt fram mot
åpningsdagen. Nå gleder vi oss til
å komme skikkelig i gang, og håper
riktig mange stikker innom for en
trivelig handel, sier Stine og Geir
Magne.
Av Mona Schjølset

Totalleverandør innen elektroinstallasjon
Vi utfører:
• Installasjon i bolig, hytte, landbruk og næringsbygg
• Elkontroll bolig
• Tele og datanett
• Alarm og brannvarsling
Telefon: Jens 996 42 897 – John Håkon 481 15 515
E-post: post@rennebuelektro.no
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Ingrid Meslo:

Bonde og pilegrimsbudeie
Årets første pilegrimer har
allerede vært innom på
Meslo, og fram mot slutten
av juli blir det sannsynligvis
stadig økende trafikk. Slik
er sommeren for den som
driver pilegrimsherberge,
men vertinna sjøl virker å ta
det hele med sedvanlig ro.
- Det er jo fortsatt en del småtteri som skal ordnes her før sesongen starter for fullt, men jeg har
aldri sett annet enn at ting ordner
seg så da regner jeg med det blir
slik i år også, ler pilegrimsbudeie
Ingrid Meslo.
Populært med pilegrimsvandring
På Meslo kan det i løpet av en
hektisk sesong være bortimot 700
overnattingsdøgn, så det er nok å
henge fingrene i for den som skal
være både kokk, vaktmester, vertinne og ellers ta seg av det som
måtte dukke opp av små og store
spørsmål.
- Jeg gjør ting litt enkelt, ellers
er det ikke mulig å få dette til å
fungere. Men så tenker jeg også at
det er en del av sjarmen med denne typen overnatting, sier Ingrid.
Selv om hun tar mange av oppgavene selv, håper Ingrid at hun
skal få med seg en medhjelper i
sommer. Spesielt på kjøkkenet kan
det være greie med et par ekstra
hender når det er fullt belegg på
herberget.
- I fjor hadde jeg en fantastisk
dame som het Rebecca, hun var til
utrolig god hjelp, forteller Ingrid.
Denne sommeren er det en
dame fra Nederland som har meldt
seg til tjeneste i juni, mens det
fortsatt er noe usikkert med juli
og august. Vertinna på Meslo har
imidlertid ingen problemer med
nattesøvnen selv om ikke alt er
helt i boks, for det meste har jo en
tendens til å bli bedre enn vi tror.
- Det er viktig å ta en bekymring om gangen, så ordner det seg
som regel etter hvert. Ofte er det
noen som har vært her på pilegrimsvandring tidligere som kommer tilbake og hjelper til, og det er
veldig trivelig, sier Ingrid.
Prøv deg som lokal pilegrim
I sommer får også fastboende
og hyttefolk mulighet til å prøve
seg som pilegrimer, for helga 22.23. juli inviterer Ingrid til lokal
vandring fra Berkåk til Meslo, og

Smålamma setter pris på litt kos. I bakgrunnen ser vi et av Ingrid ”småprosjekt”,
beising av hus før pilegrimene gjør sitt inntog på Meslo.
selvfølgelig videre til Trondheim
for dem som ønsker det.
- Planen er å starte fra Berkåk
lørdag ettermiddag, så blir det
overnatting sammen med andre
pilegrimer her til søndag. Videre
en god frokost før vi går i vei til
pilegrimsgudstjenesten i Rennebu
kirke. Enkelt og greit opplegg, der
folk kan delta på den måten de
ønsker, sier Ingrid.
Forskjellige typer
Ifølge Ingrid er stadig flere som
bruker sommeren til kortere eller
lengre pilegrimsvandringer, og det
er mange forskjellige mennesketyper.
- Generelt sett kan vi vel si at
den typiske pilegrim er pensjonert
lærer som har fått bedre tid. Disse
har god utdannelse, og er typisk
interessert i både filosofi, religion,
historie, kultur og mye annet, forteller Ingrid.

De senere årene har hun også
sett mer til den gruppen som går
under navnet ”turbopilegrimer”.
Disse er godt trent, går fortere, og
er kanskje mest opptatt av selve
naturopplevelsen.
- Dette er selvfølgelig veldig
generelle betraktninger, men det er
artig å se hvor forskjellig vandrerne
kan være. Et fellestrekk for de aller
fleste er imidlertid at de synes det
er godt å få tankene litt bort fra
hverdagens stress, det er noe mange snakker om, sier Ingrid.
Ta kontakt
I løpet av en sommer er det
som sagt mange pilegrimer som
finner veien til Meslo, og det er
både enkeltpersoner og grupper.
Selv om det nesten utelukkende er
trivelige folk, synes Ingrid likevel
det er noe spesielt med dem som
kommer for seg selv eller går i følge to eller tre. Disse er som regel

også veldig interessert i lokalhistorie, og ofte også interessert i å bli
kjent med andre.
- De som reiser i større grupper finner jo ofte samtalepartnere i
egen gruppe, mens enkeltpersoner
ofte vil være interessert i å snakke
med folk de møter underveis, sier
Ingrid.
Sånn sett er hun heller ikke
redd for å anbefale andre å ta kontakt hvis de møter pilegrimer langs
veien. Kanskje går det an å invitere
på en kaffekopp eller bare slå av en
prat?
- Mange er nysgjerrige på både
lokalsamfunnet og oss som bor
her, så dette er en fin anledning
for oss til å bli litt kjent med andre
kulturer og ikke minst få en trivelig
prat, avslutter Ingrid.
Av Mona Schjølset
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Velkommen til

handel og opplevelser på Ren
11. – 13. august inviteres
det igjen til handel, kulturopplevelser, utstillinger,
håndverksdemonstrasjoner
og god gammeldags martnasstemning. Da arrangeres Rennebumartnan for
32. gang, og martnassjef
Kenneth Teigen har mange
spennende nyheter til
publikum.
- Vi har i år 40 nye utstillere,
mange med fokus på interiør og
design. Kjersti Bergesen blir en
spennende martnasgjest, og mange
andre kulturaktører bidrar også
med opptredener og demonstrasjoner gjennom helga, forteller
Teigen.
Design – og interiørutstilling
Årets martnastema er Smak, og
man har derfor satt spesiell fokus
på interiør og design under årets
martna, blant annet med en egen
utstilling. Denne finner du på
skolen, og mange lokale firma er
involvert.
- Den siste finishen på utstillingen er det Kjersti Bergesen som
skal stå for. Gjennom helgen skal
hun plukke ut produkt fra utstillerne, som igjen skal plasseres inn i
utstillingen. Dette kommer til å bli
en attraksjon som alle bør få med
seg, sier temaansvarlig Anne Kristine Stavne.
Samisk jubileum
I 2017 har 100-års jubileet for
samenes første landsmøte blitt
markert. Rennebumartnan har
også valgt å markere dette jubileet,
ettersom vi har samisk bosetting
her i Rennebu. Under martnan vil
publikum få anledning til å bli bedre kjent med både samisk kultur,
håndverk, kunst og mattradisjon.
Det vil også bli en egen utstilling
med samiske håndverksprodukter,
utlånt fra familien Renander.
- Samene har en stolt og sterk
tradisjon, og det har vært spennende å følge med på ulike markeringer av jubileet dette året. Nå får
vi vår egen markering på Rennebumartnan, og det synes vi er kjempebra, sier martnassjef Teigen.
Gladjazz og inspirasjonsforedrag
Som vanlig blir det mye og
variert underholdning på mart-

18

Rennebunytt

Tapasskåler og lampe fra MIJO Design - én av 40 nye og spenndne utstillere til
årets Rennebumartna.

nasområdet, og på lørdag kommer
blant annet Milenburg Joys Jazz
Quintet.
- I fjor opptrådte Inge Solem
med JaZZmaZZørene, og det har
vi fått mange gode tilbakemeldinger på. Vi valgte derfor å booke
Inge Solem i år også, denne gangen
med Milenburg Joys Jazz Quintet,
og jeg er rimelig sikker på at også
denne gjengen kommer til å skape
kjempestemning på martnasområdet, sier kulturansvarlig Ingrid
Storlimo.
På fredag vil martnasgjest Kjersti Bergesen medvirke både under
åpningsseremonien, samt at hun
skal holde et foredrag senere på
dagen. Tema her blir naturlig nok
design og interiør, og alle som har
fulgt med på TV2´s livsstilsserie
”Tid for hjem”, vet at Bergesen
har både kreative og inspirerende
betraktninger omkring dette.
Joik, ur og dame på lur
På søndag kommer Frode Fjell-

heim og Hildegunn Øiseth med
forestillingen Joik, ur og dame på
lur. Her får publikum stifte nærmere bekjentskap med ny musikk
spilt på gamle instrumenter. Ikke
minst bruker de stemmene som
instrument, og forestillingen byr
på både norske tradisjoner og element av verdensmusikk, jazz og
elektronika.
Som vanlig bidrar også kulturskolene i distriktet, og dette blir en
egen konsert på søndagen.
- Kulturskolene gjør en fantastisk innsats for å stimulere
til kreativitet, skaperglede og et
mangfoldig kulturuttrykk. Rennebumartnan er en fin arena for de
unge talentene, og vi er glade for
å kunne presentere kulturskolenes
arbeid her, sier Storlimo.
Dugnadsinnsats
Rennebumartnan har i alle år
vært basert på dugnadsinnsats, og
årets arrangement er intet unntak
i så måte. Nærmere tusen frivillige

bidrar med alt fra vaffelsteking til
montering av boder og søppelrydding.
- Hvis ikke den fantastiske dugnadsgjengen hadde stilt opp år
etter år, hadde det heller ikke blitt
noen martna, så enkelt er det, fastslår martnassjef Kenneth Teigen.
Nå bør det vel også nevnes
at frivillige lag og organisasjoner
både i Rennebu og nabokommunene nyter godt av dugnadsbetalingen til sin daglige drift gjennom
året. Mange lag har dette som sin
hovedinntekt, og Teigen tror de
aller fleste ser på dette som en
langt bedre måte å tjene penger på
enn å selge lodd.
- Ja, jeg håper mange ser på
dette som en vinn-vinn situasjon.
Både jeg og resten av martnaskomiteen gleder oss i alle fall til å
ønske publikum velkommen, med
god hjelp fra en rutinert og serviceinnstilt dugnadsgjeng, avslutter
martnassjef Kenneth Teigen.
Tekst: Mona Schjølset

nnebumartnan!

Unngå brann
– sjekk fyringsanlegg!
Jan Are Haugen er sertifisert skorsteinsmontør, og
har jobbet i bransjen et par år. Han har tidligere jobbet
med en del snekkeroppdrag både på bolig- og hyttemarkedet, men de siste årene har oppdragsmengden
innen rehabilitering av fyringsanlegg vært sterkt
økende.
- Nye påbud og kontrollordninger
fører til at mange må ta noen grep i
forhold til brannsikkerhet. Jeg kan
også gi gode råd i forhold til fyringsøkonomi, og det er et tema de fleste
ikke tenker så nøye over, sier Haugen.

Kjersti Bergesen, kjent fra TV2-programmet Tid for hjem, er årets martnasgjest.

Feilmontering
Med fyringsøkonomi menes at
man får optimal utnyttelse av den varmen fra ovner og peiser. Ifølge Haugen er det nemlig ofte slik at det er
monteringen det er noe feil med, ikke
selve ildstedet.
- Man hører jo fra tid til annen
folk si at de er misfornøyd med en
Jan Are Haugen senker et
rehabiloiteringsrør ned i ei pipe. ny ovn, for eksempel fordi den ikke
gir god nok varme. Min erfaring er da
ofte at ovnen er montert feil, slik at effekten ikke blir god nok. Med
enkle grep kan dette justeres, og det driver jeg mye med, forteller Haugen.
Oppdragsmengden er som nevnt økende for denne typen oppdrag,
og Haugen har forespørsler både fra Melhus, Midtre Gauldal, Rennebu, Oppdal, Meldal og andre kommuner i distriktet. I løpet av de
årene han har drevet på har han sett en del skrekkeksempler på montering og egenkonstruerte prosjekt. Han håper derfor at både fastboende
og hyttefolk vil ta en sjekk på egne fyringsanlegg, slik at man unngår
brann.
- Hvis noen ønsker at jeg skal komme en tur for å se hvordan det
ligger an, er det bare å ta kontakt. Likedan hvis man har fått et pålegg
fra feieren om å utbedre noe. Det er alle grunn til å ta dette på alvor,
og det er heller ikke bestandig det trenger å bli så kostbart. Brann er
det uansett ingen som ønsker seg, så da er det greit å ta nødvendige
forholdsregler, avslutter Jan Are Haugen.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: privat

Sosialt og trivelig på kjøkkendugnad.

Behov for dugnadshjelp

under Rennebumartnan 11.- 13. august
Har du lyst til å hjelpe til under årets Rennebumartna?
Er du ikke medlem i noe lag eller organisasjon,
så bestemmer du selv hvilket lag/org. som skal få
betalingen for timene du legger ned!
Ta kontakt med dugnadsansvarlig Hege Dverseth
tlf 402 49 534 eller hege@rennebumartnan.no
så snart som mulig, så finner hun et oppdrag til deg!

Typiske oppdrag: Dårlig trekk i tett pipe og for dårlig sotluke.
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En politimann takker av
Helge Sumstad kom hit til
Rennebu som lensmannsbetjent i 1983, men nå har
han hatt sin siste arbeidsdag.
— Da vi flyttet hit til Rennebu
tenkte jeg at det skulle være for ett
år, men slik ble det ikke, forteller
Helge. Han husker den første kjøreturen hit til Rennebu. Han kom
fra Lensvika, og tenkte at herregud
er det virkelig her jeg skal være et
helt år!
Men, så skjedde det spesielle
da han kom inn på lensmannskontoret som den gang var i kommunehuset. Der satt Torfinn Fossum
som han hadde gått sammen med
på befalsskolen. Samtidig satt også
Bjørn Trøite på kontoret. Det var
en lettelse for Helge.
— Den gang hadde alle i lensmanns- og politietaten samme
utdanning. I dag er utdanningen
gjort om til å bli mer spesialisert,
og en må si at det har vært positivt.
Store endringer
Livet ved Rennebu lensmannskontor har endret seg veldig mye
siden Helge startet i 1983. Det gjelder både for publikum og for de
ansatte. Før var Rennebu et eget
distrikt, og det var et kontor og en
serviceinstitusjon for publikum.
Det var mange forskjellige oppgaver som låg til kontoret.
— Vi gikk nesten alltid i sivil,
og mange stakk innom kontoret
for å søke råd og veiledning. Vi
utførte også mange forskjellige tjenester ute, og det var stor forskjell
sammenlignet med hvordan vi
arbeider i dag, forteller Helge.
— Beredskapen den gang var
nærmest frivillig, og vi fordelte
vaktene mellom oss. Det førte til at
vi hadde vakt én uke i gangen, og
da var det vakt døgnet rundt. Etter
hvert ble beredskapen utvidet
også til å gjelde Oppdal og Midtre
Gauldal.
Trives i felten
Helge har alltid trivdes med
å være ute i felten, det er der han
møter livet.
— Det operative hendelsesforløpet er best, og jeg synes det er fint
å være med på å bidra der det skjer.
Jeg blir trigget av det uforutsette.
Jeg kan ha planer for dagen, men
det er likevel hendelsene som skjer
som styrer dagen, forteller Helge.
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Helge Sumstad har arbeidet ved Rennebu lensmannskontor siden 1983,
men nå har han hatt sin siste arbeidsdag som lensmannsbetjent. Det fører
til at kontoret blir stengt.

For stort
Endringene i tjenesten som
foregår i disse dager er politisk
bestemt. Helge synes at mye er til
det bedre, og det vil alltid være
politi ute og tilgjengelig. Han føler
seg bekvem med situasjonen å gå
skift og samtidig være i uniform
når han er i tjeneste. Da er han mer
mentalt forberedt på oppgavene
som venter.
— Før kunne jeg ligge hjemme
i senga og bli oppringt på telefon.
Det var stor slitasje, og det var heller ikke det beste utgangspunktet
for å løse oppgaven som måtte
vente. Nå er vi alltid beredt når vi
har vakt og vi har alltid med oss en
makker, sier Helge.
Tankekorset med omorganiseringa er at distriktet er alt for stort.
Det kan være bare én patrulje ute
i området fra Røros til Oppdal, og
da er det en fare for at det blir et
”blålys-politi”. Helge kan derfor
tenke seg i hvordan det kan være
for publikum som enkelte ganger
må sitte i en vanskelig situasjon å
vente.
Vedtatt lagt ned
Helge blir 60 år i sommer,

og han har etter nøye vurdering
bestemt seg for å si opp stillingen
som politi. Han synes det er på
tide å prøve andre ting mens han
ennå kan. Men, avgjørelsen har
vært vanskelig og følelsesladet etter
så lang tid i etaten og ved samme
kontor.
Kontoret er vedtatt lagt ned,
men det er ikke satt noen dato.
Helge er den siste betjent med
tilhold i Rennebu, så kanskje blir
nøkkelen vridd om for godt ved
kontoret på Berkåk når han går ut
døra. Helge blir etter all sannsynlighet ”last man standing”.
Ett år ble til mange…
— Jeg har egentlig aldri tenkt
over hvorfor hjertet mitt brenner
så for Rennebu. For det har det
faktisk gjort. Jeg har blitt veldig
knyttet til folker og kommunen,
og jeg har aldri hørt noe negativt
i nærmiljøet om at jeg har vært
politi, forteller Helge. Han synes at
Rennebu alltid har hatt et positivt
rennommé.
Helge har alltid vært aktiv i
barne- og ungdomsmiljøet, og
det har ført til en positiv kobling
mellom politirollen og rollen som

fotballdommer. Det har vært en
vinn-vinn situasjon å engasjere
seg, og når han har vært på jobb
på festarrangement har ungdom
kommet bort til ham for å slå av en
fotballprat.
— Dette har mange ganger ført
til en konstruktiv kommunikasjon
og en fin inngangsvinkel i en vanskelig situasjon.
Et vanskelig valg
Nå har imidlertid den myke
mannen i det harde yrket bestemt
seg for at det er slutt. Valget har
vært vanskelig når en egentlig har
politirollen i ryggmargen.
Helge blir lett litt følelsesmessig da han fortalte at nå var oppsigelsen sendt, og i desember 2018
flytter han og kona til Trondheim.
Der bor to døtre og barnebarn, og i
Bodø bor sønnen med barnebarn.
— Det er litt trasig å tenke på at
politilivet snart skal ta slutt. Jeg har
tilbragt mye av livet på arbeid, og
det har gitt meg veldig mye, forteller Helge.
Av Dagfinn Vold

Gullgravercamp
i Gisnadalen
I Gisnadalen lever gullfeberen i beste velgående, og i sommer blir det to gullgraver
camper, eller nuggetcamper som de kaller det, der en kan komme og vaske etter gull.

Lensmannskontoret
stenges
Endelig struktur for
Trøndelag politidistrikt
er fastlagt fra politisk
sentralt hold, og det er
tatt til følge. Det betyr
at Rennebu lensmannskontor blir historie, og
den formelle avviklinga
vil skje i løpet av 2017.

Ove Jensen (over) og
Mattias Kristansen har vasket gull
i Gisna i flere år.
Lensmann Finn Skårsmoen.

Det var for fem år siden Ove
Jensen fra Oppdal fant gull i Gisna. Han skaffet undersøkelsesrett
for et område på 30 km2, og har
siden vasket og funnet gull i området sammen med sin kompanjong
Mattias Kristiansen.
Ove har tidligere vært en ivrig
lakse- og ørretfisker, og når han har
stått ved elver har han samtidig
begynt å leke med tanken om gull.
Han kjøpte til slutt en vaskepanne,
og til alt overmål fant han gull.
Dermed var det gjort.
Mattias har lett etter gull i Gisnadalen i hele vinter, men nå har
han dratt til Finnmark for sommeren. Han har funnet en del gull
i løpet av vinteren, men arbeidet
med å lete etter gull i elv går seint
vinters tid.
Norges største
Geologer ved NGU har stilt
opp på fritiden for å være med på

å kartlegge området og om mulig
finne gullåren. De synes det er så
spennende med funnene i Gisnadalen, som eksperter i utgangspunktet mente ikke var mulig. Nå
er det blitt Norges største gullfunn
i løsmasse, og den største gullklumpen på 17,2 gram er nesten dobbelt
så stor som den som ble funnet i
Karasjok og tidligere var den største. Gullet i Gisnadalen er større og
det har høyere tetthet.
— I sommer vil vi prøve å kartlegge mer av området, og vi har
avgrenset området en del til der
vi mener gullet kan være. Derfor
er området som skal testes veldig
spennende, forteller Ove. Mye
tyder på at selve hovedåren er på
Rennebu-siden i Gisnadalen.

Det skal arrangeres to gullgraver
camper, eller nugget camp som de
kaller det. Det er tredje året med
nugget camp, og det vil som før
bli anledning til å overnatte ved
Olsmedalssetra hos Ivar og Kirsten Langklopp i Gisnadalen. Årets
camper er 14. – 16. juli og 25. – 27.
august.
— Det er allerede stor interesse
for disse to campene, og vi vil også
i år grave i de beste områdene. Det
gullgraverne finner av gull beholder de selv. Den største gullklumpen som ble funnet i fjor var på
vel 6 gram, og det er kjempebra,
forteller Ove. Han forteller at det
er noen som kommer hver sommer
for de synes det er så spennende og
interessant.

Gullgraver camp
I sommer blir det en del testgraving i området, men ellers vil Ove
konsentrere seg om sin nye jobb
ved Digre Transport.

For mer informasjon om campene: facebook.com/nuggetcamp

— Det er en husleieavtale
med Rennebu kommune som
må sies opp, og derfor må dette
endelig avklares med kommunen, forteller lensmann Finn
Skårsmoen.
Rennebu lensmannskontor
vil ikke ha åpningstid i sommer,
så i praksis vil nok ikke kontoret bli åpnet igjen. Skårsmoen
forteller at de heller ikke er flere
folk enn at de kanskje må stenge
litt både på Midtre Gauldal og
Oppdal i løpet av sommeren.
Fortsatt pass på Støren og
Oppdal
Det har også vært en del
fokus på innføring av nytt system for utstedelse av pass. Det
har vært en del frem og tilbake,
og nå ser det ut som at det nye
systemet ikke blir innført før
etter sommeren i 2018. Dermed vil både Oppdal og Midtre
Gauldal utstede pass inntil videre.
Av Dagfinn Vold

Av Dagfinn Vold
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Endelig åpner
REMA 1000 Berkåk
Torsdag 22.juni

kl.10.00

Vi gir deg 10 % på hele
butikken i hÆlga
når du har
g
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brødpr
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NÅR DU HAR
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00

PR. STK

00

PR. STK

ALLE STIFTSTADENS BRØD
Mesterbakeren

Gjelder REMA 1000 Berkåk, 10 % når du har Æ gjelder i perioden 22.06.17-24.06.17 Ikke på alkohol, tobakk, medisiner, gavekort, pant eller pengespill
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Trivelig at
neste generasjon vil ta over
Gården Ilbro på Nordskogen har vært i familien
Liums eie siden 1964. Da
kjøpte foreldrene til dagens
eier, Per Arne Lium, småbruket, og siden har det
vært drevet melkeproduksjon her. Nylig kunne også
Per Arne og kona Sissel
motta Sølvtina, et synlig
bevis på at de har levert
melk av høyeste kvalitet i
15 år.
- Det er selvfølgelig artig å få en
slik hedersbevisning, selv om det
av og til kan være ørsmå tilfeldigheter som avgjør hvem som kvalifiserer seg til denne utmerkelsen,
sier Per Arne kledelig beskjedent.
”Skulgarden”
Selv om det står Ilbro på navneskiltet ved veien, er gården på
folkemunne også kalt ”Skulgarden”. Dette kommer seg av at det
bodde lærere her mens det var
skole på Nordskogen, og selv om
det begynner å bli en del år siden
henger benevnelsen enda igjen. Nå
skal det nevnes at Sissel har jobbet som assistent på Berkåk skole i
mange år, pluss at sønnen Pål Stian
også har lykkes i å få med seg en
lærer til gards. Britt Janne Hakvåg
skal fra høsten starte på et årsvikariat på Støren, men også hun håper
etter hvert å kunne jobbe i Rennebuskolen.
- Sånn sett er det kanskje ikke
så helt borte vekk at det fortsatt
kalles Skulgarden her, smiler Per
Arne.
Flinke avløsere
Sissel og Per Arne tok over drifta på gården i 1986, og det til tross
for at Sissel på ingen måte hadde
sett for seg at hun skulle bosette
seg på gård.
- Jeg er jo oppvokst på gården
Myrplassen i Oppdal, og er jo sånn
sett vant med gårdslivet. Likevel
var jeg ganske bestemt på at det
ikke skulle bli framtida for meg,
men ettersom jeg traff på en kjekk
og trivelig bondesønn endte jeg
altså opp på gård likevel, ler Sissel,
og tilføyer raskt at det valget har
hun ikke angret på.
Både Sissel og Per Arne skryter
av avløserordningen i Rennebu, og
forteller at dette har hatt mye å si

Tre generasjoner på Ilbro - Nora, Janne, Pål Stian, Sissel og Per Arne.

med tanke på å gjøre ting sammen
med familien. Ikke minst det å
kunne være med ungene på ulike
aktiviteter da de vokste opp.
- Vi har vært kjempefornøyd
med våre faste avløsere, June
Solemsmo, Jarbjørg Granheim og
Sally Agnete Lein, de har absolutt
bidratt til god drift her på gården,
sier Per Arne.
Ny generasjon
Nå er det altså kommet en ny
generasjon på gården, noe ”gammelfolket” setter stor pris på. Sønnen Pål Stian, samboer Janne og
Nora på 10 måneder bor i andre
enden på den romslige tomannsboligen, og bofelleskapet fungerer
knirkefritt. Pål Stian husker selv
hvordan det var å vokse opp med
besteforeldrene i samme hus, og
hvilke fordeler det gikk an å benytte seg av.
- Jeg var ofte innom for å høre
hva som skulle serveres til middag
hos bestemor og bestefar, i tilfelle
det var mer fristende enn inne hos
oss. Dessuten var det jo greit å få
trøst og støtte her de gangene jeg
syntes mamma og pappa var urimelige, smiler Pål Stian.
Datteren Nora ser allerede ut
til å ha tilsvarende godt grep om

Sissel og Per Arne Lium mottok nylig Sølvtina
som bevis på at de har levert melk av høyeste kvalitet i 15 år.
Foto: Øystein Syrstad, Tine

sine besteforeldre, og nyter til fulle
både oppmerksomhet og kos.
Pål Stians søster, Kristin, jobber
som frisør i Trondheim. Hun har
datteren Dahlia på 2,5 år, og de
tar rett som det er turen oppover
Gauldalen.
- Vi må jo prøve å gi jentungen
litt annet enn urbane impulser, og
akkurat nå er hun veldig begeistret
for dyr og gårdsliv, smiler Per Arne.

At hun har forholdsvis jevngamle søskenbarn på gården blir
nok også stor stas etter hvert, og
ifølge besteforeldrene er det bare
trivelig med liv og røre.
- Ja, det er så trivelig at det
kommer nye generasjoner, og det
er klart vi skal gjøre vårt beste for å
skjemme dem bort, ler Sissel.
Av Mona Schjølset
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www.fossline.no
Vi har levert kjøkken og bad
til norske hjem siden 1955

Plassering av sauegjerde

fra kr 110,-

pr meter +mva

pris er inkl
- 100 mm x 1.80 m stolper
- 1 m høyt og 3,7 mm sauenetting
- plassering av gjerde
Ring/sms: tlf 46 881 238
epost: t.vermeer89@gmail.com
www.vermeerlandbrukstjeneste.com

Be om å få vår nye

kjøkkenkatalog

Vi søker
Avløser/gårdsarbeider/sesongarbeider
Arbeidssted er Rennebu-området.
Arbeidet består av stell av fjøs, diverse ute- og gårdsarbeid samt noe skogsarbeid.

Søkere må ha erfaring med traktorkjøring, fjøsstell og
generelt gårdsarbeid.
Det settes krav til pålitelighet og nøyaktighet.
Søkere må ha førerkort for traktor og personbil.
Vi tilbyr en spennende og variert jobb.
Søknad med CV og referanser sendes til:
t.vermeer89@gmail.com

Brentkledning
og material i spesialdimensjoner

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

for hele huset

Velkommen

til Nerskogen

Se flere bilder på brentkledning.no

Sveinung Kosberg
Industriområdet Berkåk, 7391 Rennebu
Epost: kunde@rennebusag.no
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Tlf 72 42 64 90

www.lundhyttebygg.no

«Kulturbeite» på Håggåsetra:

Bevegelse – vind, lyd
og lys i naturen
I perioden 12. - 27. august er det på nytt klart for ny og spennende temautstilling på
Håggåsetra. Temaet for utstillingen er «Bevegelse – vind, lyd og lys i naturen».

Skulptur av Hans Martin Øien.

Årets utstillere er kunstnerparet Runi Langum og Hans Martin
Øien. Runi kommer med litografier og tegninger, mens Hans Martin
kommer med skulpturer.
Litografi og tegninger
Runi Langum er billedkunstner som er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim. Hun studerte videre ved Ecole Nationale
Superieure des Beaux Arts i Paris,
der hun spesialiserte seg i tegning.
Runi regnes i dag som en av Norges fremste tegnere med en særegen
og ekspressiv strek med mye kraft
og bevegelse. Mennesket – natur –
øyeblikk er stikkord som beskriver
hennes motivkrets - da gjerne med
mennesket i sentrum.
Runi har en lang kunstnerisk
karriere med separatutstillinger og
kollektivutstillinger og er represen-

Tegning av Runi Langum.

tert ved en rekke gallerier i Norge.
Hun har laget to animasjonsfilmer
med egne tegninger i samspill med
lyd. Langum har utført en rekke
utsmykkingsoppdrag. Arbeidene
hennes er bl.a innkjøpt av Nasjonalmuseet for kunst, Stenersenmuseet, Riksgalleriet, Norsk Kulturråd
og Haugar Vestfold Kunstmuseum.
Skulpturer
Hans Martin Øien er utdannet
ved Kunstakademiet i Trondheim,
Kunstskolen i Rogaland/Stavanger og Wimbledon School of Art
i London, der han spesialiserte seg
innen skulptur.
Hans Martin er kjent for sine
mange installasjoner og utsmykkinger. Gjennom sitt kunstnerliv har
han hatt flere separatutstillinger og
deltatt på en rekke kollektivutstillinger, både i inn- og utland.

The Scandinavian
Collage Museum:

Døgnåpen
kunstutstilling
I Skaumsvingen like sør
for Berkåk sentrum ligger ét av verdens minste
kunstmuseum - like i
veikanten.

Angela Gobbens er opphavet til det spesielle museet, som
opprinnelig er et busskur
Angela driver selv med collage, og hun har vært med på flere
utstillinger i USA. Gjennom
sin egen kunst har hun kommet i kontakt med andre collagekunstnere over hele verden
gjennom Instagram. Dermed
er det ikke vanskelig å få utstillere til verdens minste kunstmuseum, og de er inneforstått med
risikoen det er å har et ubetjent
døgnåpen museum i veikanten
av E6.

Han har hatt en rekke utsmykkingsoppdrag med kunst i det
offentlige rom og har mottatt flere
utmerkelser/priser. Arbeidene hans
er bl.a innkjøpt av Norsk Kulturråd, Vestfold Fylkeskommune, Fylkesgalleriet i Sogn og Fjordane og
flere kommuner. Øien har hatt en
rekke verv i flere kunstnerorganisasjoner på nasjonalt nivå.
I tråd med verdigrunnlaget
Årets «Høst-utstilling» - gjenspeiler i likhet med tidligere arrangement Håggåsetras verdigrunnlag,
der NATUR, KULTUR og MENNESKE er viktige elementer.
For mer informasjon om kunstnerne se: http://www.langum.no
og http://hansmartinoien.no

Utstillingen som nå varer
frem til 20. august er hovedsaklig collager av Antonia Occulta bosatt i Norge, men også andre
kunstere stiller ut.
Av Dagfinn Vold
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Sommerblomster
ampler og krukker

4 grens orkide
nå kr 198,-

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

Trenger du elektriker?

Nye åpningstider fra 22. juni
man-ons 10-16 – tors 10-18 – fredag 10-19 – lør 10-15

Sommertilbud
3 valgfrie brød

kr 80,-

Ta kontakt med oss!

3 pk boller

kr 25,-

Oddvar 905 78 439
Kontor tlf 72 43 11 02

kafé og bakeriutsalg på Torget, tlf 72 42 71 23
Følg oss på facebook, bakerikafeen
www.soknedalbakeri.no

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

Velkommen til trivelig sommerstund!

NYE MAZDA CX-5
VENTER PÅ DEG

#DriveTogether
Storselgeren og kritikerroste Mazda CX-5 er her i ny form! Forbedret på alle punkter. Enda sikrere. Enda mer behagelig.
Enda mer avansert teknologi. Og fremfor alt, enda morsommere å kjøre.
Kom innom og la oss vise deg hva alle de nye funksjonene betyr for sikkerheten, komforten og følelsen bak rattet.

PRIS FRA 367 800 ,Fra-pris inkl. frakt og lev.omkostn., årsavgift tilkommer. Drivstofforbruk komb. kjøring 5,0-7,1 l/100 km, CO2-utslipp 132-162 g/km og NOx 3,6-60,2 mg/km. Alle nye
Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda Veiassistanse. Forbeh. trykkfeil.

Syrstadeng Bil AS
Lykkjveien 57, Storås.
Tlf. 72495000
Åpningstider:Man - Fred: 07.00 - 16.00
Tors: 07.00 - 19.00
www.syrstadengbil.no
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Møbelsnekker og
lakseguide

Kvikneseminaret:

Erik Evavold fra Røros kom hit til Rennebu som lakseguide hos Vegard Heggem på
Aunan i 2006. Nå er han blitt rennbygg, og kombinerer møbelsnekkering med litt
lakseguiding.

Ungdomskilden - ta
vare på
deg selv
Kvikneseminaret får i år
besøk av lege og forfatter Audun Myskja,
som er bokaktuell med
Ungdomskilden.

Erik Evavold
lager både nye møbler
og pusser opp gamle.

Det var i 2006 Erik kom til
Rennebu som lakseguide for første gang. I 2009 flyttet han hit, og
kombinerte jobb ved Storås Trevare om vinteren med lakseguiding
om sommeren. Nå har han skiftet
jobb til Foss Snekkeri. Dermed blir
det nok mindre tid til guiding, for
i tillegg har han eget møbelsnekkerverksted som han driver på fritiden.
Utdannet møbelsnekker
Erik startet å samle maskinpark
til snekkerverkstedet allerede først
på 2000, men det stod igjen på
Røros en tid før han fikk leie lokaler i fjøset hos Vegard Heggem på
Aunan. Erik har lenge drevet med
snekkering, og han er utdannet
møbelsnekker.

Fjøset på Aunan har gjennomgått en stor forandring for å huse
maskinparken, og ennå er det
mye som gjenstår for å få det mest
mulig funksjonelt. Da han fikk disponere fjøset var det fortsatt fjøsinnredning montert. Det er lagt
ned mye jobb, og resten vil han
gjøre samtidig med som han arbeider og ser behovene.
Attåtnæring
— Det er veldig praktisk for meg
å kombinere jobben ved Foss og
attåtnæring i eget verksted. Det blir
både jobb og hobby, forteller Erik.
Han liker best å arbeide med ekte
tre. Det er det desidert beste materialet der en samtidig kan utfordre
seg selv.
Erik produserer blant annet

ventilasjonshetter for Foss Snekkeri, og har mange kunder i hyttemarkedet. Det meste av produksjonen består av møbler etter ønsker
fra kunden, og da dreier det seg
ofte om egne tegninger og tilpasninger. Mange ønsker også renovering av kjøkken, oppussing av
dører og vinduer og produksjon av
dør- og vindusomramminger.
— Mange jobber kan være en
utfordring, og det er spennende
å se om produktene tilfredsstiller
kundenes forhåpninger. Så langt
har det gått meget bra, forteller
Erik.

Audun Myskja er en av de
norske legene som har arbeidet
mest med aldring. Han så at
noen mennesker beholder sin
livskvalitet
oppsiktsvekkende
lenge, og begynte å lete etter
fellestrekk. Ut fra disse funnene
har han utarbeidet et sett enkle
leveregler som alle kan følge,
og som vil gjøre oss i stand til
å bevare humøret, gleden og
bevegeligheten.
På kurset som arrangeres på
Vollan gård på Kvikne får vi vite
noen av hemmelighetene i Ungdomskilden.
Det blir også foredrag ved
Reidun Myskja, naturterapeut,
helseveileder og daglig leder ved
Senter for livshjelp, om hvordan du bygger opp et helseprogram som varer over tid.
Ellers blir det trening og
utendørsøvelser med Audun
Myskja, boksignering og salg av
naturprodukter.
Kontaktperson for kurset
er enhetsterapeut
Liv Elisabeth Ryen Svergja,
Kvikne.
For mer informasjon om
Myskja sine prosjekt:
www.livskraften.no

Av Dagfinn Vold
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ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

Forhandler utstyr fra:
Fåvang Maskin
- bl.a. vinsj, tømmervogner, dumperhengere
Globus - bl.a. snøfresere, sandstrøere, steingrep
Lilleseth Kjetting
- bl.a. kjettinger, traktorskjær, lasterredskap

BERKÅK BIL
AC-Service

Hjulstillingskontroll
Vi
tar service og
Service alle bilmerker
Flush og skifte av all automatgearolje
vedlikehold
på
Dekk og avbalanseringsmaskin
Hydralikkslangeverksted
hybrid
og EL-biler
Periodisk kjøretøykontroll
opp til 7.500 kg

Entrepenør:

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted
Lakkverksted
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

Finn ditt verksted:

• Kalkspredning
• Jordbearbeiding
• Møkkjøring
• Grashøsting
• Transport
• Graving

automester.no • tlf. 800 40 555

BERKÅK BILSKADE
BILSKADE
BERKÅK
Postmyrveien 12
Postmyrveien 12
7391RENNEBU
RENNEBU
7391
Tlf 977 78 963
Tlf 977 78 963
berkaakbilskade@outlook.com
berkaakbilskade@outlook.com

Gode produkter
God service
God tilgjengelighe
t
Ta kontakt for info og
priser!

tlf 918 15 047 – jan.eirik.holden@getmail.no

BERKÅK
BERKÅKBIL
BIL

Postmyrveien 12
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
Tlf 72 42 75 90
berbil@getmail.no
berbil@loqal.no

TrønderEnergi
er stolt operatør i
Orklavassdraget

av Kraftverkene i Orkla helt siden oppstarten i 1981.

ønderEnergi operatør for totalt 18 vannkraftverk og 4 vindkraftverk.
ene til det beste for samfunnet.

TrønderEnergi har vært stolt operatør av Kraftverkene i Orkla helt sidenTrønderEnergi
oppstarten
i 1981.
har vært
stolt operatør av Kraftverkene i Orkla helt siden oppstarten
TrønderEnergi har vært stolt operatør av Kraftverkene i Orkla helt siden oppstarten i 1981.

Med de 5 kraftverkene
i Orklavassdraget er TrønderEnergi operatør for totalt 18 vannkraftverk og 4
Med de 5 kraftverkene i Orklavassdraget er Med
TrønderEnergi
forertotalt
18 vannkraftverk
ogvannkraftverk
4 vindkraftverk.
de 5 kraftverkene operatør
i Orklavassdraget
TrønderEnergi
operatør for totalt 18
og 4 vindkraftverk.
Ogsamfunnet.
vi jobber hver dag for å forvalte kraftverkene til det beste for samfunnet.
Og vi jobber hver dag for å forvalte kraftverkene til det beste for
Og vi jobber hver dag for å forvalte kraftverkene til det beste for samfunnet.
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Kjempesesong
for Trollheimen Husky
Akkurat nå er det forholdsvis rolige dager for
hundene hos Trollheimen
Husky på Nerskogen, men
om ikke altfor lenge må de
starte treningen for å være
i form til neste sesong.
Interessen for å prøve seg
på hundekjøring og være
med på turer har tatt skikkelig av, så denne vinteren
har vært veldig hektisk for
både to- og firbente på
gården.
- Det er artig at folk har lyst
å prøve tilbudet vi har, og trivelig med så mange positive tilbakemeldinger. Ikke minst er det
artig å se hvor godt kundene våre
trives sammen med hundene og
omvendt, sier Beate Berg og Karl
Magnus Holberg, som driver Trollheimen Husky.
Alaskan Husky
Det er for tiden 26 hunder
som hører til på gården, noe Karl
Magnus og Beate betegner som en
akkurat passe stor flokk.
- Det er mange nok til at vi kan
drive et greit tilbud og få god dynamikk i flokken, og samtidig er det
ikke flere enn at vi får et personlig forhold til hver enkelt, sier Karl
Magnus.
Hundene er av typen Alaskan
Husky, som karakteriseres av god
fysikk og gode egenskaper som
trekkhund. Dette er også en type
som trives godt i flokk, noe som
selvfølgelig er viktig når man driver med hundekjøring. For Beate
og Karl Magnus er det også en del
andre egenskaper de setter høyt
når de skal få tak i nye hunder.
- Lynne er svært viktig ettersom
våre hunder er i nærkontakt med
så mye folk, og spesielt med tanke
på at det er mange barn og unge
som benytter seg av tilbudet vårt.
Dessuten er det viktig med gode
foter, god trekkvilje og at de har
god matlyst, forteller Karl Magnus.
Lamming
Selv om det akkurat nå er litt
roligere dager med tanke på hundene, har Beate og Karl Magnus
mer en nok å henge fingrene i
likevel. I tillegg til hunder har de
omtrent 100 vinterforede sauer på

Karl Magnus og Beate, med
sønnene Elias og Trym, og to av
hundene i flokken.
det er ingen tvil om at nærkontakt
med dyr og natur er noe som fremmer mestringsfølelse og gode relasjoner, sier Beate.
Den skal tidlig krøkes ... Trym på tur med hundene.
gården, og mai har derfor vært forholdsvis fullbooket med å ta imot
og stelle søte små lam.
- Ja, nå er vi så godt som ferdig,
og det skal bli godt å sove litt skikkelig om natta igjen, smiler Beate.
Innimellom slagene skal Beate
og Karl Magnus også skjøtte sine
”vanlige” jobber hos henholdsvis
Rennebu Helsesenter og entreprenør John Olav Vognild. I tillegg
skal ungene Anniken (15), Oliver
(11), Troy (5) og Elias (4) følges
opp, både i forhold til skolearbeid,
barnehage og diverse fritidsaktiviteter.
- Det er sjelden kjedelig her,
men vi trives godt og ungene er
flinke til å bidra med det de kan.
Med god planlegging er det utrolig
hvor greit det fungerer, sier Beate.
Grupper og familier
I sesongen tar de imot alle typer
grupper, og skreddersyr gjerne opplegg etter kundenes ønsker. De kan

naturlig nok ikke ta imot altfor
store grupper, og det mest gunstige
antallet er mellom 5 og 20 personer. Selv om det kanskje kan se litt
skummelt ut, er det ifølge Beate og
Karl Magnus slik at de aller fleste
kan få til å kjøre hundespann.
- Med litt opplæring og noen
enkle forholdsregler bruker det å
gå veldig greit, forteller Karl Magnus.
Noe begge har latt seg fascinere
av gjennom arbeidet med Trollheimen Husky, er å se det gode samspillet som ofte oppstår mellom
hunder og folk, og kanskje spesielt
barn og unge.
- Det er noe som skjer når de
kommer sammen, og det kan ofte
være barn og unge som har litt
ekstra utfordringer. Vi har faktisk
tenkt på muligheten for å legge
opp spesielle tilbud til denne gruppen, kanskje i samarbeid med
skole eller helsetjeneste. Dette er
som sagt bare på tankestadiet, men

Neste sesong
I august starter for alvor arbeidet med å klargjøre hundene til en
ny sesong, og da er det viktig med
mye trening.
- Vi har tenkt å gjøre dette også
litt mer systematisk, og sette av
faste dager til hundetrening. Det er
viktig med en god del langturer før
sesongen starter, slik at hundene
ikke får såre poter eller belastningsskader, sier Beate.
Den fineste perioden for hundekjøring er i mars og april, når
dagene begynner å bli lengre og
sola varmer. Selvfølgelig er det
gode muligheter også tidligere på
året, og allerede nå har det kommet en del henvendelser til neste
sesong.
- Vi har fått noen spørsmål ja,
og det er bare hyggelig. Det er helt
greit å få krysset av i kalenderen i
god tid, så hvis noen har spørsmål
eller konkrete ønsker er det bare
å ta kontakt, oppfordrer Beate og
Karl Magnus.
Av Mona Schjølset
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Handel og Opplevelser!
Fokus på smak, design og interiør!

Jærstolen
•
•
•
•
•

150
utstillere
40 nye

Se, opplev og kjøp kvalitetshåndverk fra hele Norge
Smak og kjøp mat fra småskala matprodusenter
Bli inspirert av idérike håndverkere og spesialutstillinger
Trivsel for ungene med lek og ulike håndverksaktiviteter
Nyt konsertene og folkelivet på martnasområdet

Berkåk 11.-13. august - rennebumartnan.no

30

Rennebunytt

Emilie fotballjente
Det er ingen tvil om at 15 år gamle Emilie Joramo fra Innset er et fotballtalent utenom det vanlige,
og nylig kom den gledelige beskjeden om at hun er tatt ut til samling med J15 landslaget.

- Det var så deilig å få den
beskjeden, absolutt den beste
konfirmasjonsgaven, smiler Emilie, som ble konfirmert bare noen
dager etter at hun fikk meldingen
fra Norges Fotballforbund.
Besøk av søstrene Hegerberg
J15 landslaget møtes første
gang under Statoil Talentleir,
som arrangeres i Stavanger i slutten av juni. Hit kommer også et
såkalt skyggelandslag bestående av
landets nest beste 15 og 16- åringer, samt to tropper med de mest
talentfulle 14-åringene i landet.
Dette er en del av NFF´s jentesatsing, og det er i år flere jenter enn
noen gang som er tatt ut til ulike
utviklingstiltak. Emilie er altså
tatt ut i den gjeveste troppen, og i
løpet av den første samlingen blir
det både treninger og treningskamper. I tillegg får jentene besøk av
søstrene Ada og Andrine Hegerberg, noe som naturligvis er ekstra
motiverende for mange av de unge
fotballjentene.
- Jeg ble kjempeglad da jeg fikk
høre at de skulle komme, det er
artig å treffe noen som har fått det
til så bra på fotballbanen og samtidig får sånn anerkjennelse for
det de gjør. Det tror jeg har mye
å si for jente- og damefotballen i
Norge, og det er inspirerende å se
at det går an å få det til, sier Emilie.
Hvilke tiltak J15 landslaget skal
ha videre framover har ikke Emilie
full oversikt over foreløpig, men
det er i alle fall en kampsamling i
september, der blant annet Sverige
blir motstander.
Vil utvikle seg videre
Emilie spiller sentralt på midtbanen, en rolle hun trives godt
med. Godt overblikk og evne til
å sette i gang spillet er egenskaper
som kommer godt med i denne
posisjonen.
- Jeg liker nok å ha kontroll over
det som foregår på banen, så det
passer meg godt å spille på midtbanen. Samtidig er det mange gode
midtbanespillere som kjemper om
denne plassen på de utviklingstiltakene jeg har vært med på, så jeg må
hele tiden jobbe hardt for å utvikle
meg, sier Emilie.
Noe av det hun selv ønsker å
forbedre i første omgang er avslutninger og langpasninger.
- Jeg er ikke bestandig fornøyd
med hvordan jeg får til å skyte

Emilie trives godt sammen med guttene her i munter passiar med Ola Kvam etter seier mot Gauldal.
mot mål, så jeg må bli flinkere til
å utnytte mulighetene. Dessuten
ønsker jeg å bli flinkere på å slå
presise langpasninger, oppsumerer
Emilie.
Akkurat slike refleksjoner er
vel noe av grunnen til at nettopp
denne jenta har kommet så langt.
Evnen til å jobbe hardt og målrettet for å utvikle seg videre blir jo
med årene vel så viktig som talent,
og Emilie er absolutt ikke typen
som hviler på sine laurbær.
- Jeg vil jo holde på med fotball lenge, og jeg vil bli så god som
mulig. Da må jeg tenke på alle
detaljer som kan gjøre meg til en
bedre fotballspiller, fastslår Emilie.
Trener med flere lag
Emilie har i mange år spilt på
guttelag her i Rennebu, og i år spiller hun med G16 laget. Dette er
en ordning hun er godt fornøyd
med, og ettersom mange av spillerne er året eldre syns hun det blir
god matching både på trening og
i kamp. Hun trives godt sammen
med guttene, men kjenner litt på
savnet av å være en del av det sosi-

ale felleskapet i garderoben.
I tillegg til treningene med
Rennebu G16, har Emilie i vinter vært på trening med kretslaget
i Trondheim en gang i uka. Hun
har også deltatt på en del treninger
både med Tiller og TrondheimsØrn. Etter hvert som Emilie skal
på videregående skole vil hun
nok søke overgang til en klubb i
Trondheim, men har foreløpig ikke
bestemt seg hvilken det blir.
- Jeg stresser ikke med det
foreløpig. Planen er å spille ferdig
sesongen med G16 her i Rennebu, så får vi se hva som blir mest
aktuelt mot neste sesong. Jeg må
jo tenke på at det er en klubb der
jeg både kan utvikle meg videre, og
ikke minst at jeg trives godt med
de andre spillerne, sier Emilie.
Travel sommer
For Emilie sin del kommer
sommerferien i all hovedsak til å
bli viet fotball, og den ambisiøse
ungjenta har bokstavelig talt mange baller i lufta denne sommeren. I
første omgang er det nå landslagssamling, og senere kommer fot-

ballcuper og diverse treningssamlinger på løpende bånd.
- G16 skal på Dana Cup i slutten av juli, så dit reiser hele familien og tar det som en ferie. I tillegg
skal jeg sannsynligvis være med
Tiller på Storsjøcup, og kanskje
enda en cup i løpet av sommeren.
Så har jeg fått sommerjobb på Helsesenteret, og da må jeg prøve å få
inn det på kalenderen også. Kjedelig blir det i alle fall ikke i sommer,
fastslår Emilie.
Drømmen er å spille i utlandet
Selv om Emilie fortsatt er veldig ung, har hun gjort seg noen
tanker om hvordan hun ser for seg
en framtidig fotballkarriere. Det
å spille på et bra lag i utlandet er
absolutt en drøm hun håper kan
bli realitet en dag.
- Det er jo inspirerende å se at
jenter fra Norge har lykkes så bra,
og da tenker man jo at det kan
være mulig å få det til selv også,
smiler Emilie.
Motivasjonen er det i alle fall
ingen ting å si på, og fortsatt er fotball det artigste Emilie vet om.
- Jeg er innstilt på å jobbe hardt,
og etter hvert som jeg skal begynne
på videregående og flytte på hybel
blir nok god planlegging enda viktigere. Da får jeg jo ansvar for både
matlaging og klesvask selv, i tillegg
til skolearbeid, trening og kamper. Uansett gleder jeg meg til nye
utfordringer på fotballbanen, for
det er dette jeg har lyst å holde på
med, fastslår den trivelige fotballjenta.
Av Mona Schjølset
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Ny hytte til salgs
i Tørset hyttegrend, Ulsberg
Hytta har kvalitetsprodukter
fra lokale leverandører.

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd

Ring oss på tlf 48 21 26 67
for å avtale visning.

www.jt-bygg.no

Døgnvakt:
Mobil 414 52 610

7288 Soknedal
stobb@gauldalen.no

DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN
Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

Forhandler av

Joramo & Tørset Bygg
Tørset hyttegrend

Byggherreoppfølging,
byggesøknad, tredjepartskontroll, kalkulasjon og
prosjektering bygg.
Ta kontakt for en
uforpliktende samtale
Bjørn Inge Haugset,
7392 Rennebu
epost: bih@biha.no

72 42 80 00
installasjon@krk.no | krk.no

Opplev sommeren
hos Å Gartneri
ster
Sommerblom
eri
fra eget gartn velge i!
ye å

– her er det m

EXTRA STORT UTVALG TIL EXTRA LAVE PRISER
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Vi har det
meste av
det du
trenger til
grillinga!

Søndag 18. juni er det Grautdag på Å
da har vi åpent kl 12-16
www.aagartneri.no
Følg oss på

Post i butikk

Berkåk, tlf 979 94 840
mandag-fredag kl 7-23 - lørdag kl 8-21
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Østlig trasé forbi Berkåk?
Det kan bli aktuelt å legge E6-traseen øst for Buvatnet
ved Berkåk, opplyste Nye Veier på et informasjonsmøte
i Rennebuhallen 31. mai.
Ifølge veiselskapet innebærer
flyttingen fra vest til øst en besparelse på flere hundre millioner
kroner. Dette kan bidra til høyere
prioritet og tidligere utbygging. Planen er å starte bygging i 2021/22,
med ferdig motorvei Ulsberg–Melhus i 2027.
På informasjonsmøtet fikk de
rundt 100 frammøtte også vite
at østalternativet gjør det mulig å
øke hastigheten fra 90 til 110 km/t
mellom Ulsberg og Vindåsliene.
Med den nye traséen slipper Nye
Veier dessuten å investere i bru
nord for Buvatnet og tunnel forbi
Berkåk – og et enklere toplanskryss
kan bygges øst for jernbanen.
Fordeler for Rennebu
For Rennebu kommune vil
endringsforslaget ha mange fordeler, mener Nye Veier. Blant de
viktigste er:
• Økt kapasitet på ny E6
• Bedre forhold for boligområder
i Berkåk nord
• Færre boliger må innløses
• Bedre forhold for Buvatnet
som friluftsområde
• Fjerner E6 som barriere mellom
boligområde og Buvatnet
• Bedre støyforhold totalt sett for
Berkåk

• Større fleksibilitet for tilknytning av Fv. 700 mot nytt
kryss.
• Kan gi flere muligheter for
sentrumsutvikling
Utfordringer for kommunen
Nye Veier er også godt kjent
med utfordringene Rennebu kommune vil stå overfor hvis nye E6
bygges øst for Buvatnet. Blant de
mest sentrale er at veien flyttes
enda lenger unna sentrum, det vil
si ca. 600 meter østover i luftlinje.
Ny trasé på østlig side betyr
selvsagt også at andre blir negativt
berørt av utbyggingen. I tillegg
blir et kryss i sør (Skaumdalen)
tatt bort, og kommunen må i så
fall endre tidligere planer i dette
området, for eksempel et areal for
næringsutvikling.
– Men alt i alt mener vi det er
flere fordeler enn ulemper med det
østlige veivalget. Dessuten er det
helt umulig å bygge ny vei gjennom dette dalføret uten at noen
eller noe «kommer i veien», poengterte utbyggingssjef Lars Bjørgård
og planleggingsleder Jan Olav
Sivertsen på informasjonsmøtet i
Rennebuhallen.
Tekst: Nyeveier.no
Foto: Lillian Toset

Spørsmål fra salen – svar fra Nye Veier
Blir det 110 km/t gjennom krysset
ved Berkåk?
Svar: Ja, ingen fartsbegrensning
i slike kryss.
Hva skjer med tilkomsten til
kommunes campingplasser?
Svar: Dagens direkte avkjøring
forsvinner og det lokale veisystemet vil ivareta «nærtrafikken». Så
blir det mulighet for skilting til
campingplasser og andre servicetjenester.
Er det Vegvesenets gamle planer
som nå relanseres?
Svar: Til en viss grad, men ikke
en lang og dyr tunnelløsning som
lå i disse planene.
Hvor bred blir firefelts veien?
Svar: Nye Veier vurderer generelt å bygge noe smalere enn
dagens standard legger opp til.
Hva med støy fra den nye motorveien?
Svar: 110 km/t gir noe mer
støy. Men kravene til støyskjer-

Bra oppmøte: Rundt 100 var til stede på informasjonsmøtet i Rennebuhallen.

ming er de samme som for lavere
hastigheter, og vi må sørge for
nødvendige tiltak hvis støygrensene overskrides.
Har dere sett på muligheten for å
bygge ny E6 nordover fra Ulsberg uten
tunnel, med en østlig traséløsning?
Svar: Nye Veier har ikke vurdert
dette, men vi tar med oss innspillet
og ser på alle muligheter.
Blir det satt opp bufe- og viltgjerder?
Svar: Der veien deler opp
gårdsbruk, blir det gjerde. For vilt
vil gjerder og andre tiltak bli vurdert i samarbeid med viltnemda
lokalt, fylkesmannen og jernbanen.
Er det realistisk å få til alt dette
innen 2027?
Svar: Ja, det vil gå bra!
Tekst: Nyeveier.no

Nye Veier møter Rennebu: Planleggingsleder Jan Olav Sivertsen (t.v.), Utbyggingssjef Lars Bjørgård, ordfører Ola Øie (Ap) og strategirådgiver Trond Jære.

Ser mange fordeler
– Når øst-forslaget modnes, ser jeg mange fordeler.
Det sier Trond Jære, strategirådgiver i kommunen og drivkraft i det
interkommunale samarbeidsorganet byggvei.no.
Ifølge Jære angår E6-utbyggingen hele lokalsamfunnet, og åpne informasjonsmøter er derfor en viktig del av beslutningsgrunnlaget, mener
han.
– Nå har vi mulighet til å få en skikkelig vei i et langt perspektiv. Da
blir kjøretida mellom Berkåk og Trondheim rundt tre kvarter, og Rennebu
blir langt mer tilgjengelig og attraktiv for boligbygging og næringsutvikling. Det er dette som kalles regionforstørring, forklarer Jære.
Et annet sentralt argument for ny og bedre E6 er trafikksikkerheten.
Jære minner om at brannvesenet (frivillig) i gjennomsnitt rykker ut til
trafikkulykker hver 14. dag. Dette gjør naturligvis stort inntrykk på alle
involverte.
– Vi ligger på norgestoppen i dårlig vei, og bedre blir det ikke med 30
prosent tungtrafikk. I tillegg kommer den massive turisttrafikken på sommerstid, den mest trafikkfarlige tida hos oss, sier Jære.
Tekst: Nyeveier.no
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Drop-in kontor
Rennebu Eiendom, Postmyrvn 19

Møblert kontor på ca 24m2.
PC med gjestekonto, internettilgang, vannkoker og bord for
møter inntil 8 personer. Enkel catering kan leveres ved
forhåndsbestilling. Pris kr 300,- + mva pr dag (8-16).
Vi har også ledige kontorlokaler på 11, 14 og 17m2.

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

Sortert jord til salgs!

• Singel og pukk
• Veigrus
• Strøsand
• Samf.fyllmasse
• Kabelsand
• Brøyting – strøing med traktor
• Transport – traktor m/henger
• Massetransport – lastebil m/henger

fossmotransport@hotmail.com

gårdsmat og gårdsopplevelser

Tradisjonelt smedarbeid – Porter
Mottak av kasserte kjøretøy og skrapmetall.
Vrak bilen før 30.06. og du får tilbake halve årsavgiften.

Opplev Nerskogen og
Trollheimen
- med gården Svengård
som utgangspunkt!

Trollheim
Limousinkjøtt
og burger selges på
Nerskogen Landhandel

Ta kontakt på
tlf 900 78 980/918 46 029
Ivar Fjellstad, Terminalveien 8, 7391 Rennebu
tlf 488 44 401 - www.rennebusmia.no

Besøk oss på
www.trollheim-nerskogen.no
Følg oss på facebook

Sommer hos Rennebu Nedre Handel

Søndag 25. juni 2017 kl 12.00

3 fleoter,rbu2rgere,

Sykkelritt i Rennebu med start og mål
ved Granasjøen på Nerskogen.

Kyllingfi
pølser og krone-is
Fast lavpris til 12. august

Joker er 20 år
Hver uke har vi en ny vare til
kr 20, som er Jubileumspris!
Åpningstider: mandag-fredag 9-18 – lørdag 9-17

Voll, 7393 Rennebu, tlf 72 42 65 50
Følg oss på FACEBOOK, Joker Rennebu
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Traséen går langs sti, grus- og asfaltvei.
Premier til 1/3 i ungdomsklassene,
de tre beste i voksenklassene,
og til bestemann og bestedame.
Deltagerpremier og uttrekkspremier.

For mer informasjon: nerskogsrittet.no
Nerskogen grendalag og
Rennebu IL i samarbeid med

Pilegrimsåret 2017
– nå i starten

Heder til
trofaste
pensjonister

Noe av det første som skjer i pilegrimsarbeidet i sommer, er Andeløpet i Hurunda på
Voll lørdag den 17. juni.
I år er det 20 år siden den
moderne tids Pilegrimsleden i
Norge ble åpnet. De opprinnelige
pilegrimsvandringene sluttet brått
i 1537 da den lutherske kirke med
reformasjonen overtok fra den
katolske. I de vel 500 årene før
det, hadde tusener av pilegrimer
vandret til Nidaros for å oppsøke
det hellige stedet der skrinet med
restene etter Heilag Olavs legeme
var oppbevart. Kanskje de fleste
kom langs det vi i dag kaller Gudbrandsdalsleden.
Hvert år arrangerer pilegrimsutvalget i Rennebu en dagsvandring rundt månedsskiftet mai/juni.
Dette markerer på en måte starten
på pilegrimssesongen. I år skjedde
det på strekningen Gisna – Havdal
i et aldeles fantastisk flott vandrevær, den 28. mai. Men, sesongen
2017 var da for lengst i gang. Allerede påskeaften, 15. april, sto en
ung tysk mann ved Rennebu kirke
og ønsket å se den innvendig. Han
viste seg å være en som i løpet av
noen høstmåneder i 2016 mistet
både samboeren og jobben sin.
Han fant ut at dette burde være
tid for å endre litt på tilværelsen.
Han flyttet i vinter til en annen
by i Tyskland, og ville gå turen fra
Oslo til Trondheim for å få orden
på tankene sine, som han sa, men
også for å få litt bedre fysisk form.
Og han var i fin form, både fysisk
og psykisk da han besøkte kirka,
utstyrt for å takle ned mot 20
minusgrader på turen.
Jeg har senere fått høre fra folk
i Skaun at omtrent ei uke før denne tyskeren kom til Voll, hadde et
eldre par gått av toget på Berkåk for
å gå de siste 10 mil til Nidaros. Og
i løpet av april og mai har vi registrert 14 som har passert Rennebu.
I fjor var det ni før 1. juni, om vi
ser bort fra en busslast med 23
tyske pilegrimer, eller «bilgrimer». I
hele fjor hadde vi ca 700 vandrere
gjennom Rennebu. Det var 250
flere enn i 2015. Det er forventet at
økningen vil fortsette.
Rennebu kommune har bevilget penger for å lønne pilegrimsverter i Gammelbua på Voll også i år.
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige og private interesser.
Rennebu bygdemuseum som låner
bort Gammelbua, Rennebu kirkelige fellesråd som lar oss få bruke

Nylig ble Jon Myran og
Gunnar Lindemark hedret
for sitt lange og trofaste
arbeide for Rennebu
Pensjonistforening.

Jon Myran, Gunnar Lindemark
sammen med leder Olav Lien.

Claudio fra Sveits og Thilo fra Tyskland på Nærgard Voll.
Rennebu kirke, Bygdasenteret AS
som ivaretar arbeidsgiveransvaret,
Pilgrimsforeninga i Rennebu som
tar seg av det praktiske arbeidet
og oppfølging av vertene, og som
nevnt Rennebu kommune som
bevilger penger til å lønne vertene.
Til sammen gir dette et tilbud som
er spesielt beregnet for pilegrimer,
men som selvsagt kan benyttes av
alle interesserte.
I år vil Gammelbua ha åpningstid alle dager i uka fra 26. juni til
20. august, mellom kl 9 og 16, søndager kl 10-17. Kom gjerne innom
museumsbutikken og hilse på. En
omvisning i butikken, og en tur
i den spesielle Y-kirka vår er også
mulig. Dette er ikke bare for pilegrimer. Jeg vil spesielt oppfordre
representantene i kommunestyret,
altså de som har bevilget penger, til
å komme for å se hva de bevilger
penger til.
Rydding og merking av Gudbrandsdalsleden gjennom Rennebu er et kommunalt ansvar, altså
arbeidet med å få vandrere til å
finne fram og å komme seg fram.
Pilgrimsforeninga i Rennebu tar
mål av seg til å gi et sterkt bidrag til
at de som vandrer gjennom bygda
vår i tillegg føler seg godt mottatt
og ivaretatt. Når de kommer hjem
igjen etter turen vil vi gjerne at de
skal snakke om at «i Rennebu der
var det godt å være». Det er den
beste reklamen kommunen kan få!
Det kreves penger for å holde
tilbudet ved Gammelbua i gang.
Der serveres det kaffe/te, vafler og
kjeks til alle som kommer innom

– uten at vi krever betaling for det.
Vi henviser i stedet, mer eller mindre diskret, til en donasjonsboks i
butikken.
For å få penger i kassa, ønsker
vi å arrangere et lotteri hvert år.
Loddsalget går utover våren, med
trekning midt i juni. Trekningen
foregår som andeløp i Hurunda
når det er passende vannføring. I
år håper vi at det er det lørdag 17.
juni. Førstepremien i lotteriet er et
gavekort på dagligvarer på 10 % av
det vi selger lodder for, og minimum kr 1.000. I 2016 ble førstepremien kr 1.500. De øvrige premiene
er et døgn laskefiske med guide ved
Ry, tre-dagers inngangsbillett for to
til Rennebumartnan 2017, og hjemmestrikka ullvotter med pilegrimsmotiv. Lodder/ender selges helt
fram til endene slippes i bekken
ved Rennebu snekkeri utpå ettermiddagen.
Også i år blir det pilegrimsgudstjeneste i Rennebu kirke. Det skjer
søndag 23. juli, der forrettende
prest er Einar Vegge, pilegrimsprest i Nidaros. Pilgrimsforeninga
vil sørge for kirkekaffe i kirka etter
gudstjenesten.
Jeg nevnte i starten av dette
innlegget årets første møte med en
vandrer. Vi ser fram til å møte flere,
og høre deres historier. Alle har en
grunn for å vandre, og det kan være
så mangt. Jeg oppfordrer alle andre
som møter vandrere, til å gi et «hei»
eller mer i forbifarten. Det er gjerne
møtet med mennesker vandrerne
husker best fra slike turer.

Leder i Rennebu Pensjonistforening Olav Lien sa i forbindelse med hederen at Jon og
Gunnar hadde lagt ned et viktig arbeid og en kjempejobb for
pensjonistforeninga over mange
år. Jon har sittet i styret i 10
år, og som leder i 6 år ble han
kjent med mye folk i Rennebu.
Gunnar har hatt en mer tilbaketrukket rolle, men ikke mindre
viktig. Det har aldri vært ”nei”
i hans munn når han har blitt
spurt om oppgaver.
Begge fikk derfor sin velfortjente heder.
Av Dagfinn Vold

Alt innen
bygging,
vedlikehold og
vaktmestertjenester
Ta kontakt på
tlf 416 56 996

Av Joar Fjellstad
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VISSTE DU AT DET ER TRYGT, ENKEL OG
GEBYRFRITT Å HANDLE KRAFT HOS KRAFTLAGET?

Åpenhet er viktig, og vår markedspris i april ble
38,69 øre/kWh og i mai 39,98 øre/kWh.

BRUK DIN LOKALE KRAFTLAVERANDØR!
72 42 80 20 | kundeservice@krk.no | krk.no
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De beste kulturlandskapspleierne er nå
på tur ut i utmarka

Setertur til
Hæverfallet

I disse dager slippes det ca 6.500 søyer og 11.000 lam
i utmark. I tillegg slippes det noe storfe.

Hæverfallsetra vil også i år ha dager og helger åpne for
publikum der du kan komme og kjøpe rømmegrøt eller
oppleve dyra på setra.

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

Stian, Ingunn og Roar
ønsker velkommen til
Hæverfallsetra.

Har du et gjerde som er på vei
ned, så sett av litt tid og ut å stram
det opp!
Flere sauebønder anbefaler
godt gammeldags stramma nettinggjerdet « - det er det som funker best i lengden, sier de»
I dag er grannegjerdelova (kalt
”gjerdelova”) ment å beskytte allmenne interesser vel så mye som
landbruket. Den regulerer både
oppsett av nye gjerder, vedlikehold
av allerede eksisterende gjerder og
det kostnadsmessige aspekt ved
dette. Ønsker dere mer informasjon om regelverket rundt dette
anbefales dere å gå inn på www.
nsg.no.
Er det først satt opp et gjerde,
er det ditt ansvar at det holdes
vedlike og ikke blir til nedfalls og
dermed farlig for husdyr. Et nettinggjerde som ligger halvveis nede
kan være ei felle, ved at dyr går seg
fast eller at dyr kommer inn på
hyttetunet men ikke ut igjen.
Tenker du å sette opp gjerde
rundt hytta di er det viktig at det
ikke blir ei felle for småfe/storfe/
rein/vilt. Strømnett eller nylonnett
kan være enkel å sette opp, men
kan rett og slett være ei dødsfelle
for dyr i utmark. I Rennebu får du
ikke godkjenning på oppsetting av
strømnett/nylonnett, jfr kommunens
retningslinjer.

Regler for gjerding
kommuneplanens arealdel
– Reguleringsplan
Gjerder
er
søknadspliktig
anlegg og søknad behandles etter
gjeldende retningslinjer. Ta kontakt
med kommunen for å avklare planstatus og dialog på gjeldende retningslinjer. Retningslinjene finner du
på kommunen sin hjemmeside:
http://www.rennebu.kommune.
no/Selvbetjening/Lokale-tema/
Bolig-og-eiendom/Hytte-i-Rennebu/Gjerding-rundt-hytter
Båndtvang
Ønsker å minne om at hundeeiere respekterer båndtvangen. I
Rennebu er det utvidet båndtvang
fram til 31. oktober. Unntak for
hund brukt under lovlig jakt og
hund brukt under gjeting.
Meld i fra ved kadaverfunn
Om du skulle finne et kadaver,
så må du først se etter øremerket.
På innsiden av øremerket står det
navn og nummer til bonden som
kan kontaktes, ta kontakt så raskt
som mulig. Om du ikke finner noe
øremerke så kan dere alternativt
ringe de som står på tilsynsplakater
som er plassert rundt omkring.
Ved kadaverfunn merk funnplassen, sjekk GPS-posisjon og
dekk gjerne over kadaveret med
kvist ol.
- Enhet for landbruk og miljø
i samarbeid med
Rennebu sau og geit

Hæverfallsetra under
gården Sundset har vært
drevet som seter siden
1998. Siden 2004 har
Ingun Holden vært på
setra i ca fire uker, og de
siste årene har også samboer Stian vært med.
— Vi satser på å flytte dyrene først på juli,
men det avhenger av
vær og føreforhold, forteller budeie Ingunn. De siste årene har setra vært
drevet som turistseter, og det har vært et populært tiltak.
Stians bror blir også med på setra i år, og han er til daglig kokk med
Flammans Skafferi på Storlien. Ingunn forteller at med Roar Gladsø blir
det foruten rømme produsert både pultost, skjørost og yoghurt. Han
bruk-er mye naturlige råvarer og lager mye spennende god mat.
Setermat
Ingunn forteller at torsdagene 13., 20. og 27. juli blir det servering av
rømmegrøt, kaffe og noe å bite i, mens søndagene 16. og 30. juli blir det
rømmegrøt, kaffe og vafler med seterrømme som står på menyen. Ellers
kan de ta i mot større grupper for servering på andre dager.
Barnas dag
Søndag 23. juli arrangerer de Barnas dag, og det er en dag med ekstra
aktiviteter for barn. Det er også anledning til å oppleve dyrene andre
dager på setra, enten alene eller sammen med én av oss som er på setra.
Digital betaling
— Det ble stor suksess med betaling via Vipps og MobilePay i fjor, så
det vil vi fortsette med også i år, forteller Ingunn – som ønsker velkommen til en trivelig setertur.
For mer informasjon kan du se:
Facebook-siden Hæverfallsetra (@Haeverfallsetra)
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Ingunn Holden
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Kulturfestivalen

Kristin på Husaby
23.-25. juni 2017

Fredag 23. juni

Lørdag 24. juni

Søndag 25. juni

19:00

10:00

13:00

11:00

15:00

Så lengi du kjæm att,
Fra De Mollstemte Skoger
Ove Røsbak, Skaun Kirke

20:30

Fra barnetro til voksen
tvil,
Ole Magnar Morken Einar
Mellingseter Stein Nilsen,
Fossvang

Se husaby.no
for billettkjøp og
utfyllende program
Markedsplassen
er åpen lørdag og
søndag fra
1 1:00 - 16:00
med utescene.

Hva skal til for å
komme inn på
boligmarkedet?
Egenkapital, medlåner, finansieringsbevis... Det er mye å sette seg inn i når man
skal kjøpe for første gang. Snakk med oss.
Vi kan forklare deg det du lurer på, og
hjelpe deg å realisere boligdrømmen.

Historisk vandring,
Jyssan, Børsa
Åpning av markedet,
Markedsplassen

11:00

Prøysenutstilling
med Ove Røsbak og
Kunstforeningen,
Gymsalen Venn

Pilegrimsgudstjeneste,
Skaun Kirke
Bare Egil og Aslags
superpopulære
barneshow,
Bare Egil og
Aslag Guttormsgaard,
Børsa samfunnshus

19:00

Kråkesølv,
Børsa kirke

14:00

Trygve Skaug,
Skaun kirke

21:00:

Pub, Villa Grønnsofa

Veivedlikehold utføres
• Høvling og slodding av alle typer grusvei
• Kantklipping med kjettingklipper
med 4,5m rekkevidde
• Grusing
• Grøftrensk med gravemaskin
• Bioklipp på gravemaskin som tar tre inntil 35cm
• Støvbinding av vei med salt.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Noen spørsmål er for store for nettet.
Sondre Rikstad
Steinar Rikstad

mob 971 01 377
mob 908 32 270
@nordgardrikstad
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Kunngjøringer
Rennebu Historielag inviterer også i år til

samling Sankthansdagen,
lørdag 24. juni på Rennebu Bygdetun, Haugen.
Det er åpent på museet fra kl. 18.30. Programmet starter kl. 19.30.

KURS FOR AKTIVITETSVENNER
Personer med demens har et stort behov for aktivisering.
Mennesker som tidligere har vært aktive i sosialt arbeid,
kulturliv og friluftsliv har fortsatt et stort behov for å
delta aktivt i samfunnet.
Sykdommen hindrer mange av disse i å ha muligheten til å
delta i hverdagslivet rundt seg og trenger noen til å ta dem
ut så de får noe av livskvaliteten tilbake.

Kunne du tenkt deg å bli aktivitetsvenn?

Rennebu kommune holder kurs for frivillige aktivitetsvenner
med fokus på mestring, trivsel og engasjement for mennesker
med demensdiagnose.
Torsdag 24. aug og torsdag 31. aug på kveldstid på Frivillighuset.
Ingen forplikter seg til å bli aktivitetsvenn ved å delta
på kurset.
For informasjon ta kontakt med
Maj Britt på Frivilligsentralen,
Aktivitør Ann Hilde 909 12 652 eller
Eli på dagsenteret 906 35411.

• Lokalhistoriker Kjell Haugland kåserer:
«Hva skal vi egentlig med historie?»
• Poet og multikunstner Astrid Volden leser egne tekster.
• Det blir sang og musikk ved Sigrid Øverland Kjeka og
Kaisa Holm,
• lokalhistorisk konkurranse og utlodning med
gevinster fra lokalt næringsliv.
• Rennebu Røde Kors har salg av mat.
Fri entre!
Velkommen til midtsommerfeiring!

Rennebu kirkelige fellesråd
har ledige stillinger

Kirkeverge, fast 70 %
Trosopplærer/menighetspedagog, fast 20 %
Full søknadstekst på www.kirken.no/rennebu
Velkommen til
Info fås hos kirkeverge Herborg Skjolden, tlf 72 40 23 50/950 53 071
Seterstevne
på Nerskogen
Utvidet søknadsfrist: 20. juni 2017

søn 25.juni 2017

Velkommen til

Vi får besøk av Hilde Frafjord Johnson,

Seterstevne på NerskogenGeirmund Lykke og Karin Bjørkhaug.
søndag 25. juni 2017

Vi søker en

alt-mulig-mann
med tømrer bakgrunn
Er du allsidig og har lyst på en jobb med mange
forskjellige oppgaver? Da er det deg vi trenger!
Vi arbeider med mange forskjellige oppgaver:
snekkering – graving – betong – vedlikehold av hytter
100% stilling, men kan være aktuelt med deltid/sesongarbeid
Send søknad snarest til

John Olav Vognild
Nerskogen, 7393 Rennebu, eller på epost til
john.ovogn@getmail.no – tlf 416 54 516 (etter kl 20)

Rennebu Snekkeri
kjøkken – bad – garderobe – soverom – spisestue - trapper

Vi får besøk av Hilde Frafjord Johnson,
Geirmund Lykke og Karin Bjørkhaug.
Det blir grilling fra kl. 13.00. Husk å ta med grillmat og stol!
Det blir grilling fra kl. 13.00. Husk å ta med
Salg av seterrømme og vafler.
grillmat og stol!
Natursti med gjeve premier.
Salg av seterrømme og vafler.
Natursti med
gjeveRennebu
premier.
Arr.:
KrF,
sammen med laga i Oppdal,
Midtre
Gauldal
og
Meldal
Arr.: Rennebu KrF, sammen med laga i Oppdal, Midtre Gauldal og Meldal

Traktorhenger ønskes kjøpt, 3-5tonn.
Ta kontakt på tlf 977 70 395

Takk

for pengegavene som kom inn i forbindelse med
Arne Jære og Erik E. Rønning sine begravelser.
Pengene, ca 30.000 kr, vil bli brukt til ungdomsarbeid.
Rennebu Skytterlag

Takk for all oppmerksomhet i anledning bursdagen 31. mai.

Liv Bruheim

Hjertelig takk

for blomster, hilsener og omtanke i forbindelse
med Amund Joar Andersens bisettelse.
Anne og Reidun

Tur til Tautra 28. juni
Bussen går fra Voll kl 7.30.

Rennebu Pensjonistforening

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

heltre – millimetertilpasning

tlf 926 46 626 - www.aspeggentransport.no
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Dette skjer i Rennebu!
15.06
17.06
18.06
22.06
23.06
24.06
25.06
29.06
29.06
02.07
06.07
06.07
16.07

Kirkegårdsvandring
Rennebu kirkegård
Andeløp i Hurunda, m.m.
Gammelbua, Voll
Lyrikkaften
Frivillighuset
Hyggestund m/kvinnegruppa
Helsesenteret
St. Hans feiring
Gokartbanen
Bygdetundag
Haugen
Seterstevne på Nerskogen		
Formiddagstreff
Staure
Bønnemøte
Hoelsmoen
Gudstjeneste
Berkåk kirke
Mottak av klær
Refshus skole
Normisjonsmøte
Nerskogen kapell
Gudstjeneste
Nerskogen kapell

19.00
13.00
19.30
12.00
19.30
19.30
13.00
10.00
20.00
11.00
16-18
20.00
11.00

23.07
30.07

Pilegrimsgudstjeneste
Setermesse

Rennebu kirke
Smedsetra, Nåverdalen

Gammelbua på Voll er åpen alle dager
i perioden 26. juni - 20. august kl 9-16, søn kl 10-17.
Kaffesalg i Jutulstuggu hver lørdag i juni, juli og aug kl 11-15
Hørselshjelp på frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12.
Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

Levering av
veigrus,
singel og pukk
i Rennebu og på Kvikne

Ta kontakt med

Kåre´s Transport as
Kåre Olav 411 48 496
Kåre 416 56 990

Telefon 72 43 00 40 – www.soknedal-sparebank.no
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