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Christian og Anders Dahl Nervik
på førpåsketur til Stavåvasstuggu.
Foto: Dagﬁnn Vold

Påskeliljer i stor potte kr 39 00

– kan nå stå ute

Tulipaner – Påskeliljer – Buketter – stort utvalg i potteplanter

Nå er det tid for å begynne å så!
Mye nytt fra Black Design!

Berkåk - tlf 72 42 74 45
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rådmannens hjørne
Vi er nå inne i det som mange mener er den flotteste årstida her i Rennebu med snødekte
vidder og fjell, samtidig som vårsola varmer mer og mer. De flotte friluftsmulighetene er noe
av det som gjør det godt å bo i Rennebu og som også gjør det attraktivt å feriere her. I
Rennebu har vi ca. 1900 hytter og i påska er det sikkert like mange hyttefolk i kommunen som
fastboende.
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Rennebu Nytt
på nett

Rennebu Nytt i pdfformat legges ut på nettsiden www.rennebunytt.no.
Denne er identisk med
papirversjonen som distribueres gjennom posten.
Den blir lagt ut én dag før
på nettet.
Det er også en egen
Facebook-gruppe
for
Rennebu Nytt, og der får du
beskjed når det legges ut
nye pdf-utgaver.

Tradisjonelt har vi mange håndverksbedrifter, og hytteprodusenter og hyttebygging er ei
viktig næring. Utenom salg av hyttetomter og hyttebygging vet vi at det fra hver hytte årlig
brukes ca kr 20.000 til lokale kjøp av varer og tjenester. At hytteeiere lokalt bruker 35 mill.
kroner pr. år gir selvsagt grunnlag for flere arbeidsplasser, og bidrar til å styrke servicetilbud og bosetting i kommunen.
Samtidig er det et stort potensiale når det gjelder å øke den lokale verdiskapingen. Det er mange varer og tjenester vi i dag ikke
kan tilby i Rennebu, og både næringsliv og kommune har ei utfordring i å legge til rette for at hyttenæringa i enda større grad
kan bidra til lokal verdiskaping. I tillegg kommer også de mulighetene som ligger i å øke opplevelses- og kulturturismen.
Ekte natur- og kulturopplevelser basert på lokale kjerneverdier etterspørres mer og mer, og i tillegg til alle de aktivitetsmuligheter som naturen gir, kan lokal kunst og håndverk, lokal mat, gårds- og seterturisme mv være attraktive tilbud. I hovedsak
er dette småskalaturisme hvor det for den enkelte aktør kan være krevende å få solgt sine produkter, og hvor det ville vært
nyttig med et sterkere samarbeid mellom aktørene om utvikling og salg av attraksjoner og aktiviteter.
Vi ønsker fortsatt hyttebygging og utvikling av stedegen turisme, men dette må skje slik at vi ikke forringer det som gjør det
attraktivt å bo og feriere i Rennebu. Uberørt natur, stillhet, flotte kulturlandskap, aktive primærnæringer med reindrift og landbruk, jakt- og fiskemuligheter er verdier som både hytteeiere, andre besøkende og fastboende setter høyt, og utbygging og tilrettelegging må skje slik at vi balanserer hensynene til disse basisverdiene.
Hyttene og lokal turisme bidrar til å opprettholde og styrke bosetting og lokale tjenestetilbud samtidig som de tradisjonelle
næringene og aktivitetene i stor grad gjør det attraktivt å tilbringe fritid i Rennebu. Åpne kulturlandskap, beitedyr, reindrift,
lokal bosetting, håndverks- og andre tjenester, store naturområder mv er verdier som trekker besøkende til Rennebu. Vi har
således gjensidige interesser i å bevare de stedegne verdiene samtidig som vi bygger og tilrettelegger. Selv om det i konkrete
saker av og til kan være uenighet om hvordan disse hensynene skal avveies, så har vi kommet langt når denne gjensidige
avhengighet erkjennes. Gode planprosesser basert på gjensidig respekt og åpen dialog er forutsetningen, og som kommune har
vi en sentral rolle i å legge til rette for dette.
Jeg ønsker alle ei flott påskehelg.
Med vennlig hilsen
Birger Hellan - rådmann

Næring i
Rennebu

Bedriftsledere i Rennebu
– ønsker dere bistand?
Bedriftsledere i Rennebu – tar dere utfordringen?
Vil dere invitere en ekstern ressursperson inn i
bedriften? Som styremedlem, som samtalepartner,
som konsulent eller veileder?
Bygda er rimelig samstemt i behovet for å øke folketallet, slik
Rennebu 3000 har som mål. Forutsetning nummer en for å lykkes
er arbeidsplasser. Disse må først og fremst komme i eksisterende
bedrifter. Det påligger derfor bedriftene et kollektivt ansvar: Prøv
å skape minst en ny arbeidsplass i din bedrift!

Fritidsrennbygger
– ønsker dere å bidra?

Det er trygt å fortsette som før – med samme omfang på produksjonen, med samme kundebase og med de samme ansatte.
Men det blir ikke mange nye arbeidsplasser i Rennebu av det. Og
det blir langt fram til 3000 innbyggere.

Rennebu har et allsidig næringsliv – med mange
små bedrifter. Blant fritidsinnbyggerne finnes det
mye kompetanse. Ønsker noen av dere å bidra til
å utvikle næringslivet i Rennebu?

Bedriftsledere, tar dere utfordringen? Vil dere sette følgende
spørsmål på dagsorden: Hvordan skal vi klare å ansette en ny
person i vår bedrift i løpet av 2010?

”Hvis du bygger et sykehus på Nerskogen og ansetter alle
legene som har hytte der oppe, vil du få et av landets beste sykehus”, påstår en av mine venner. Litt overdrevet, kanskje. Men
påstanden setter fokus på et viktig faktum: fritidsinnbyggerne i
Rennebu er ressurssterke mennesker med bred og allsidig kompetanse.
Kan vi håpe på at noen av dere ønsker å bruke kompetansen
til beste for bygda dere blir stadig sterkere knyttet til? Vi forstår at
dere er her for å nyte ferie og fritid i Rennebus herlige natur. Men
vi vet også at en del av dere har tanker og ideer om forhold i
bygda, og vi vet at en god del kan tenke seg å bidra på ulikt vis.
Bedriftene i Rennebu er for det meste små, og de aller, aller
fleste er dyktige i sitt fag. Men småbedrifters utfordring er ofte tid
til og kunnskaper om emner som bedriftsledelse, markedsføring,
finansiering, utviklingstrender osv. Mange av fritidsrennbyggene
har slik kompetanse. Vil dere dele den med oss?
Ta kontakt med Rennebu kommune, næringsrådgiver telefon
72 42 81 14 eller 970 94 240.

Og: skal vi invitere fritidsrennbygger (og andre ressurspersoner) til å hjelpe bedriften med denne utfordringen?
Bedrifter som ønsker å stille dette kjernespørsmålet og som
ønsker bistand til å lykkes, ta kontakt med Rennebu kommune,
næringsrådgiver telefon 72 42 81 14 eller 970 94 240.
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Påskeprodukter fra Rennebu Arbeidssenter
På Rennebu Arbeidssenter jobber det en kreativ og flittig gjeng, og her er det stadig nye produkter som ser dagens lys. I forbindelse
med påska gjennomføres det en salgsdag på Rennebu Turistkontor. Dette blir mandag 29. mars kl. 10.30-13.00.
På salgsdagen vil de ta med seg produkter som er spesielt aktuelle nå til påske: påskepynt, sokker, votter, tova sitteunderlag, tova
halser og ikke minst en tova vinholder, som de regner med vil bli en salgssuksess. Rennebu Arbeidssenter håper mange vil ta turen
innom Turistkontoret denne dagen, og både fastboende og hyttefolk er hjertelig velkommen!

Påskeklart på Jøldalshytta
— Endelig er det snart påske. Jeg gleder meg til å åpne
dørene på Jøldalshytta og ta mot dagstur- og overnattingsgjester. Her treffer jeg bare hyggelige mennesker,
sier den entusiastiske vertinna, Gunilla Svendsen.
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Bakkli
Gård på
Nerskogen
Når du kommer til
Nerskogen og finner den
andre gården på nordsia,
har du kommet til Bakkli
Gård. Her har Siri Kulseng
Wikan og mannen Ståle
bygd opp et trivelig sted
med stadig flere aktiviteter
og tilbud.
Åpent Galleri og kaffe fra
svartkjel
På Bakkli er det både
overnattingsmuligheter,
galleri og keramikkverksted.
Siri forteller at de bruker å
sette skilt i veikanten når de
har åpent, og da tenner vi
lys, fyrer i peisen og koker
kaffe på svartkjel. Vi satser
på å ha åpent onsdag i
påskeuka og påskeaften kl.
11.00-18.00, men folk kan
selvfølgelig stikke innom
ellers også. Er vi hjemme er
det bare trivelig med besøk,
sier Siri.
Bakkligauk
Skjærtorsdag arrangeres
Bakkligauk for første gang.
Vi starter i tolv tida, og
rennet er åpent for alle uansett alder og fysisk forutsetning, forteller Siri. Også
denne dagen blir det salg av
kaffe fra svartkjel, og sveler
stekt i eldhuset. I tillegg vil
vi fyre opp en stor grill, så
folk kan bare ta med seg
grillmat og nyte dagen
utendørs, sier Siri.

Gunilla Svendsen fra Orkdal er vertinne på Jøldalshytta,
men oppgavene er ikke nye for henne. – i 2007 så jeg en
reportasje i avisa ”Sør-Trøndelag” der det kom fram at turistforeningen var i beit for vertskap på Trollheimshytta. Jeg
har alltid sett på dette som en drømmejobb for meg. Og vips
var jeg på plass på Trollheimshytta samme sommeren, og
sommeren etter, forteller Svendsen.
Nå er Gunilla Svendsen vertinne på Jøldalshytta, en
dagsmarsj unna Trollheimshytta. Her er hun satt til å lede
arbeidet med å bringe hytta opp på et nivå som alle liker. –
Jeg ønsker å gi gjestene den gode opplevelsen. Når de har
hatt en strålende tur i den vakre naturen her, skal oppholdet
på hytta være en videreføring av opplevelsen. Hos meg skal
alle få god mat og gjestene skal føle seg vel og godt tatt vare
på. Og for min egen del får jeg mye igjen selv når jeg prater
med gjestene. Fjellfolk er så trivelige, sier ei entusiastisk
vertinne.
Selv om det blir lange dager gir jobben som vertinne en
kontrast til andre jobber i samfunnet. Friheten ved å være
midt inne i fjellet er fin. Her slipper vi unna mange digitaliserte må plikter. Stillheten i fjellet og alle de mange flotte
turene jeg får oppleve, er rene vitamin-innsprøytningen sier
hun. Hytta er betjent fra 19. mars til 5. april.
Tekst: Jonny Remmereit
Foto: Barbro Karlsson

Egenproduserte varer
På Galleriet finnes bare
egenproduserte varer, og
her er både oljemaleri og
ulike typer keramikk. Vi har
også en del tova produkt,
som kan være nyttige nå i
påskeferien; votter, luer,
pannebånd, og ikke minst
det
hendige
produktet
lommetøfler. Det er tøfler

man kan stikke i lomma når
man skal besøke naboen,
forteller Siri. Såper og lys er
også av de produkter man
kan finne i galleriet.
Lyst å lage noe selv?
På Bakkli gård er det
også mulighet for å bruke
sine kreative evner og lage
noe selv. Dette trenger vi litt
tid å forberede oss på, så de
som har lyst å prøve dette
bør ringe på forhånd for å
avtale tidspunkt, avslutter
Siri.
Av Mona Schjølset
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Utebord og benker
Vi lager bord og benker etter dine ønsker og behov.
Massiv grov furu.
Bordplate 4” tykkelse,
benkplater 3”.
Vi hjelper deg også med
overflatebehandling,
som beis og olje.

Gardsmatprodukter
Oster fra Gangstad Gårdsysteri igjen på
lager! Ellers så har vi som vanlig Burets
spekemat og middagspølse (grovpølse/
kokmorr) og mye mer!

Mye fint og rimelig ullundertøy (Ullmax)

STIKK INNOM!
Åpningstider:

Vi har flere modeller –
så ta kontakt med oss for en hyggelig prat!

John Olav Halland 7391 Rennebu - tlf 901 02 951

Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

Oppdal tlf 72 42 24 22 - døgnvakt tlf 913 13 030

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

Graving – Planering
Transport
Levering av grus og pukk
Betongarbeid
Avløpsanlegg

tlf 48 27 26 49

Hver lørdag 10-15
Man., tirs., ons.
i påskeuka 10-16
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Trives på hytta i Gisnadalen
Kristian og
Eva Kvikne
har det som
plommen i
egget på hytta
i Gisnadalen.
I år skal de
tilbringe den
42. påska
på rad i sitt
paradis.

Den første påska i ny hytte
i Gisnadalen for Kristian og
Eva Kvikne var i 1968. Anders
Granheim fra Havdal satte opp
hytta - ei Storåshytte, og den
første gjesten var Adressajournalist Victor Johansen.
Trondheim Skikrets
Kristian ble kjent i området
i den tid Stølsvang ble bygd.
Han var leder i Trondheim
Skikrets, og arrangerte flere
samlinger i området med bl.a.
Oddvar Brå og Iver Jønland.
— Da hadde vi mange fine
helger med barmarksamling
om høsten og turer innover til
Klopplykkja og Olsmedalen.
Da ble jeg forelsket i området
og fant ut at dette var stedet
for hytte. Og vi har ikke angret, forteller Kristian.
Initiativtaker til VM på ski
Kristian er en ivrig friluftsmann og glad i naturen. Han
kan fortelle at han har begynt
å samle på 2.000-meters topper. Han har også vært på noen
av de høyeste toppene på jordkula, bla. Mount Everest,
Mount Blanc og Mount
Witney i USA. Eva har
dessverre fått problemer med

knærne, og kan ikke delta på
disse turene. Men i fjor var de
sammen på en opplevelesrik
tur til Peru.
Som et resultat av sin lidenskap for ski, tok Kristian i
sin tid initiativ til VM på ski i
Trondheim. De fire første møtene var på hans kontor på
SINTEF, og senere ble han
nestleder i arrangementet.
Hytte med stor H
Da de bygde hytte i 1967
var den på ca 35 m2. I 1984 ble
hytta utvidet til det dobbelte
med ny fløy for stue og kjøkken. Men, fortsatt er det en
hytte med nøktern standard.
— Våre to døtre Marit og
Ingrid har vokst opp her, og de
vil ikke at hytta skal ha mer
komfort. De vil ha det slik uten
vann, men vi har nylig fått lagt
inn strøm.
Den éne datteren bor i
Trondheim, mens den andre
har bosatt seg i Australia. For
de to barnebarna i Australia er
det et eldorado å komme hit til
Gisnadalens grønne lier om
sommeren og snødekte vidder
om vinteren. Første gang
svigersønnen var på hytta,
brukte han et par dager på å

Kristian og Eva Kvikne har kart på hytta
med nåler på alle topper de har vært på - og det er ikke få.

venne seg til ski før det ble en
fjelltur innover mot Ramsfjellet.
Ikke maken til terreng
Kristian og Eva kan ikke se
for seg alternativ til Gisnadalen. Det skal mye til for å finne
maken til skiterreng med en
slik variasjon. Her er det overkommelige topper og varierende terreng med fjell og skog
slik at en kan tilpasse turen
etter vær og føreforhold.
«Kvikne-løypa»
Familien Kvikne har alltid
brukt naturen mye både
sommer og vinter. Med
utgangspunkt fra hytta er det
mange muligheter for både
korte og lange turer. Én av
Kristian sine yndlingsturer i
påska er å gå opp om
Hævverfallsetra, over Ramsfjellet til Holmtjønna, videre
om Sætertjønnin og Leverdalen, til Blåøret og tilbake til
hytta. Det blir en tur på fem
mil, og avslører at Kristian er
en habil skigåer og tidligere

aktiv langrennsløper.
En annen fin påsketur er til
Skarvbu ved Ætter Brattskarvtjønna. Der treffer de alltid
trivelig
folk
fra
Nerskogskanten. Denne turen
har de også gått mange ganger
med pulk. For å gjøre turen
lettere tilgjengelig for pulk opp
til Hævverfallsetra, laget de en
ny løype med jevn og fin stigning. Denne løypa fikk navnet
Kvikne-løypa, og den er fortsatt i bruk.
Eget veilag
Familien Kvikne var én av
de første som bygde hytte i lia
ovenfor Stølsvang. Siden har
det blitt flere, og i dag er det ca
30 hytter i tillegg til setereiendommer som er oppsittere i
Nedre Gammelseter veilag.
Kristian er forretningsfører og
Ingar Ytterhus er leder.
Stopper alltid på Berkåk
I år er det den 42. påska på
rad med ti-dagers opphold i
Gisnadalen. Etter at de solgte
sommerhytta på Østlandet er

Gisnadalen både sommer- og
vintersted. Det blir gjerne
rundt 15 turer for året, og på
hver tur legger de inn en stopp
på Berkåk for å handle - om
det så er bare ei avis som skal
handles. Da Rennebu Nytt var
på besøk hadde handlestoppen også resultert i ferske sjokoladeboller til kaffen.
Halvt rennbygg
– Etter så mange år her i
Gisnadalen og i Rennebu føler
vi oss som halvt rennbygg, er
de to enige om. — Det bruker
jeg også å si når jeg treffer
rennbygger i Trondheim, for
det er jeg stolt av, sier Kristian.
De kan også fortelle at de
hvert år er på Rennebumartnan, og de er enstemmig i at
årets martna med Arthur
Arntzen var et høydepunkt.
Dessuten var kalvene og sauene som var utkledd en artig
opplevelse.
Av Dagfinn Vold

Rennebu Nytt
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Spar gebyr

– bli Aktiv kunde
• Sparing
• Lån
• Forsikring
• Regningsbetaling
privat – næring – landbruk

Planer om å bytte bank?
Enklere enn du tror!

Inntil vi er på plass i egne lokaler på Berkåk,
treffes vi fortsatt på næringshagen hver onsdag.

Ta gjerne kontakt for en avtale!
– ring 910 09 992 eller
stikk innom for en prat

Snakk med oss

i Meldal – på Løkken – på Berkåk!

tlf 72 49 80 00 – www.meldal-sparebank.no
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Skismurning og Ulvang sokker
— Dette er et par av de varene vi selger aller mest av i disse dager, forteller Inger Måren ved Rennebu
Turistkontor. Både hyttefolk og fastboende stikker innom for å ta en kikk på det vi har i hyllene. Det er ingen
sportsbutikk i Rennebu, så vi på Turistkontoret har i mange år hatt en avtale med G-sport på Oppdal. Vi tar inn et
lite sortiment varer derfra, og det har vist seg å være noe folk etterspør. Spesielt Ulvangsokker, superundertøy og
skismurning er etterspurt i disse dager, men vi har også mange andre aktuelle varer, som termoser, isfiskeutstyr,
sitteplater, votter, gamasjer og lignende, sier Inger.
— Turistkontoret flyttet like før jul inn i nye lokaler i Birkabygget. Her ligger vi sentralt plassert midt på torget,
og vi håper mange vil ta turen innom for å se på vareutvalg og brosjyrer, avslutter Inger Måren.

Påsketid er krimtid
Biblioteket benyttes av
stadig flere, og bøker
lånes ut i stadig større
omfang. Ikke bare
vanlige bøker, utlånet
av lydbøker viser også
en økende tendens.
Bente Gunnesmæl ved
Rennebu Folkebibliotek synes vi er flinke
til å benytte oss av
bibliotekets tjenester.
Men det er plass til
mange flere.
Det er jo nærmest opplest
og vedtatt at så snart det
nærmer seg påske, ja da
hamstrer Ola Nordmann lesestoff med kriminelt innhold.
Og det er slett ikke en myte,
Bente bekrefter at påsketid er
krimtid. Når det er sagt, krimsjangeren er populært lesestoff
ellers i året også, vi kan vel
nærmest snakke om en helårsaktivitet, dette at vi frivillig lar
oss forskrekke over mer eller
mindre innfløkte historier der
mord og mysterier er faste
ingredienser.
Stort utlån av lydbøker
Tilbake til lydbøkene; det
lånes ut stadig flere lydbøker
også til påske. En av årsakene
er nok at der det før tok en
stund etter at den vanlige boka
kom ut til lydboka fulgte etter,
så kommer begge variantene i
dag samtidig til biblioteket. Før
ferietider er det også en
økende etterspørsel etter filmer. Filmer for barn har biblioteket alltid hatt et godt utvalg
av, og nå er utvalget av voksenfilmer også blitt bra. Folk er
interessert i å låne filmer og på
biblioteket finnes et bredt
utvalg i mange ulike kategorier. Rennebu Folkebibliotek er
som de fleste vet også et skolebibliotek, så vi må prøve å
være nøye på at ungene ikke
låner med seg voksenfilmer,
sier Bente. Kan vel for egen del
si at det hviler et visst ansvar
på foreldrene også i så måte.
Bestselgere
Etterspørselen på biblioteket viser at de velkjente forfatterne er de mest populære
også denne etterjulsvinteren.
Jo Næsbø, Anne Holt og
Camilla Läckberg er garantister for velskrevne, spennende
og finurlige plott som utfordrer
lesernes evne som detektiver.
Karl Ove Knausgård befinner
seg i en litt annen sjanger,
men hans selvbiografiske

romanrekke er svært populære
også her i bygda, slik de er det
ellers i landet. På de mest populære bøkene er det venteliste,
forteller Bente og anbefaler oss
å gå inn på bibliotekets
hjemmesider for å hente ut
informasjon. Søker vi på forfatter, emner, titler osv., finner
vi raskt ut om bøkene er tilgjengelige eller utleid. Her kan
vi også reservere bøker, lydbøker og filmer og med det
sikre oss den ønskede tittelen
når vi ønsker det.
Bokbussen
Når vi snakker om bibliotek og bøker, må vi ikke
glemme det ambulerende tilbudet vi kan benytte oss av.
Bokbussen står ved skolene på
Innset, Voll og Nerskogen og
låner faktisk ut nærmere 5000
bøker i året. Utvalget er meget
bra og det må presiseres at
bussen er åpen for alle som vil
benytte seg av tilbudet. For å
sjekke rutene til bokbussen

anbefales det å gå inn på bibliotekets
hjemmesider.
Biblioteket har sin siste åpningsdag før påske torsdag 25.
mars (torsdag før Palmehelga).
Bente Gunnesmæl anbefaler
det leselystne folket å være
tidlig ute. Vil du sikre deg
favorittene til påskelesningen,
er det ingen grunn til å vente
til siste liten. Dess lenger du
venter, dess større er sjansen
for at akkurat din favoritt kan
være utleid, sier hun. Du finner linker til biblioteket på
Rennebu
kommune
sine
hjemmesider på nettet.

Biblioteket har blad og bøker om påske.

Så hvis du gjør det samme
som veldig mange andre her i
landet, kan vi vel bare ønske
alle bokormer spennende og
grøssende stunder i selskap
med sine favoritter foran det
flakkende skjæret fra stearinlyset og peisilden. Lås døra!
Av Jan Inge Flå

BIBLIOTEKET
Biblioteket blir stengt i påskeuka,
29. og 31. mars.

Vi har fått inn mange nye spennende bøker som er fine å
ha med på påsketuren.
Husk også lydbøker til små og store.
Vi ønsker alle ei riktig god påske!
Biblioteket har et godt utvalg i både lydbøker og vanlige bøker.
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Nyåpnet på Berkåk v/ Ica

Frokostmeny fra 9-13 / Restaurant fra 13-21

Påskeaften åpent 9-22
Tlf 72 42 65 06

A. R. HELGEMO as

Go´foten
har åpnet hver tirsdag

– er en allsidig rørleggerbedrift som hjelper deg med:

i Helsesenteret

– Nybygg, restaurering, service. Hytter og boliger
– Totalrenovasjon av bad, kjøkken og øvrige våtrom
– Salg, montasje og service, -varmeanlegg
– Hyttetorg-forhandler

Ta med håndduk!
Ring for timebestilling!

Mob 913 43 836

Tlf 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no

Berkåk,

tlf 72 42 72 10
åpent 8 - 22 (20)
påskeaften 9-16
Tilbud uke 12+13

Freia kvikk lunsj
4pk

Smågodt
Gilde grillpølse
600 gr

Halvstekte brød
Brus X-tra orange
1,5ltr. +pant

90

13
90
8
90
29
÷40%
490

pr hg

Medlemskupp
uke 11+12

Lambi toalettpapir
90
24 pk 59
Lambi tørkerull
90
6 pk 29

Ønsker alle våre kunder God påske
Med forbehold om utsolgt og trykkfeil

www.coop.no
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Basar til inntekt for nye gardiner
Kvinnegruppa i Rennebu arrangerte i forrige uke basar i Helsesenteret, og inntekten skulle gå
til nye gardiner i senteret. Samtidig var det et mål at de som bor i Helsesenteret skulle få oppleve god gammeldags
basar med tombola, katta i sekken, hovedlotteri og kaffesalg. Solveig Træthaug forteller at basaren ble en kjempesuksess, selv om det var første gang de arrangerte og var litt usikker både på opplegget og hvor mange som ville komme.
Det kom rundt 60 personer, og aldersspredningen var stor.
— Vi vil takke alle som viste velvilje og gavmildhet med å støtte basaren. Næringsliv og enkeltpersoner har bidratt
med både penger og gevinster. Nok en gang ser vi at hvis vi hjelpes åt klarer vi det meste her i Rennebu, sier Solveig.
Det kom inn nok penger til å kjøpe flere meter med gardinstoff, og gardinene skal syes på dugnad av de som er
med i Kvinnegruppa.
Ola Voll har vinnerlykke og får nok en gevinst brakt til bordet.
Videre rundt bordet sitter kona Olga, Marit Uv og Johan Bakk.

Nerskogsprosjektet - status
Nerskogsprosjektet er inne i sitt andre år av en
prosjektperiode på tre år. En står således foran en
viktig operativ periode.
I 2009 fikk en ferdigstilt
informasjonstavle sørfra på tur
til Nerskogen. Videre ble det
merket turløype fra fylkesvegen og oppover langs elva
Minilla, en meget flott trasé i
”canyon-terreng” og som ender opp med en trivelig bålplass, der det også vil komme
en trimkasse. En tur langs
Minilla kan trygt anbefales.
Rundt Granasjøen ble det
merket en sykkelløype. For
øvrig ble det planlagt og tilrettelagt for tiltak som skal
gjennomføres i 2010.
Parallelt med Nerskogsprosjektet har det blitt arbeidet
med sporing av skiløyper
gjennom hyttegrendene som
nå er koblet opp mot løypenettet i Oppdal.
Prosjektet har resultert i en
god del hyggelig omtale i lokalpressen - om Nerskogen,
våre tiltak og andre aktivitetstilbud, så som Nerskogen
Skisenter. Mediefokus er noe
en stort sett setter pris på.
Næringsutvikling på
Nerskogen
Bakgrunn for igangsettelse
av Nerskogsprosjektet var
næringsutvikling på Nerskogen, og da særlig at en ønsket å
få mer næring ut av hytteutbyggingen. Etter en større
utbyggingsperiode så en for
seg at dette ville flate ut, men
at det nødvendigvis ikke
betydde slutt på næringsutvikling. Det var da nærliggende å tenke på aktivitetstilbud og opplevelser for våre
hytteinnbyggere, slik at de vil
tilbringe flere døgn på sine
hytter som kan resultere i
arbeidsoppdrag og arbeidsplasser i bygda. Med tilrettelegging av aktivitetstilbud og
opplevelser vil en også styre
trafikken i mer ønsket ”retning”. Erfaringer fra andre
områder i landet viser at aktivitetstilbud gjør at hytteinnbyggerne tilbringer mye tid
ved de tilbud som finnes i
nærområdet. For vårt vedkommende kan en se på
Nerskogen
Skisenter
og
ovennevte skiløype som gode
eksempler på dette.
Eget styre
Nerskogsprosjektet ledes
av et styre med representanter
fra grenda, grendelaget, og

Det jobbes i disse dager med å ferdigstille
den nye turboka for
Rennebu, som etter
planen skal være klar
for salg i løpet av våren.

kommunen. Styret er sammensatt av innbyggere fra både
Rennebu og Oppdal kommuner. Videre er det 2
arbeidsgrupper hvor den ene
arbeider med næringsutvikling
og den andre tar for seg det
med opplevelser og aktivitetstilbud.
Samarbeid
Tiltakene som prosjektet
tar for seg er resultat av flere
grendamøter i forkant av selve
prosjektet, da Norsk Turistutvikling var engasjert for kartlegging og analysearbeid som
endte opp i en tiltaksplan.
Både grendafolk, hytteinnbyggere, næringslivsfolk og
kommunen var med på disse
møtene. Aktivium Midt-Norge
har stått for gjennomføring av
tiltak i samarbeid med styringsgruppa og grendelaget
som ble stiftet høsten ’08, også
som følge av det forberedende
prosjektarbeidet.
Foruten
kommunen har BliLyst deltatt
i finansiering av prosjektet.
Nå i februar avviklet styringsgruppa et meget vellykket
seminar med ca. 40 deltakere
på skisenteret. Tema var vertsrollen som produktutvikler, og
det er meningen å arrangere
årlig seminar med tema som
går på småskala reiseliv.
Videre i 2010 skal følgende
gjøres:
- infotavle på tur inn nordfra
til Nerskogen
- skilting
- parkeringsplass(er)
- 2 nye turløyper skal merkes
- arrangere sykkelløp i juni
måned - konkurranse og
familieklasser
- arbeide videre med utvikling
av nettsiden/-tjenestene
- informasjonsmateriell om
Nerskogen
På næringssiden arbeides
det spesielt med å strukturere
og utvide servicetilbudet i
grenda.

— Det blir turbeskrivelser
og kart fra alle deler av kommunen og vi tror det blir en
flott bok, som vi gleder oss til å
presentere for både fastboende
og hyttefolk, forteller Maj-Britt
Svorkdal Hess på Rennebu
Frivilligsentral.

Foto: Dagfinn Vold

Topp 7 – vinters tid
på Nerskogen !
# Oppkjørte tur-/langrennsspor, nå også
koblet opp mot løypenettet i Oppdal
# Nerskogen Skisenter – alpin- og kjelkenedfarter, også turløyper. Ta heisen til
toppen og gå innover mot Leverkinna eller
Rundhaugen
# Toppturer – Svarthetta, Trollhetta, Blåhø
eller Gråhø
# Skitur til Jøldalshytta
# Isfiske - mange fiskevatn å velge mellom

Arve E. Withbro
for Nerskogsprosjektet

40 turer i
Rennebu

# Lokal mat og kunsthåndverk - Buret,
Gustav Kant/salg av reinskjøtt og Bakkli
# Urbant besøk på Oppdal

Kart, bilde og turbeskrivelse
Boka blir oppbygd på den
måten at det er et kart over det
aktuelle turområdet på den
ene siden, og på motstående
side følger en turbeskrivelse og
bilde fra området. Omslaget vil
bli av en type som tåler vær og
vind, og boka vil bli i et hendig
format, som gjør det lettvint å
ta den med i tursekken.
Turer for alle
Det er turglade folk fra forskjellige deler av Rennebu som
har levert stoff til boka, og det
er både vinter- og sommerturer som blir beskrevet. MajBritt framhever at det er turer
som vil passe for alle, uansett
fysiske forutsetninger.
Samarbeidsprosjekt
— Boka kommer som et
følge av samarbeid mellom det
frivillige og det organiserte
Rennebu, forteller Maj-Britt.
Rennebu kommune, Rennebu
Idrettslag, Fysak har vært deltagere i prosessen, mens
Mediaprofil har ansvaret for
layouten. Hun forteller også at
initiativtagerne har blitt godt
mottatt når de har søkt økonomisk støtte til prosjektet;
BliLyst, Rennebu kommune,
Rennebu Næringsforening og
Meldal Sparebank har gitt
økonomisk støtte, og dette
gjør at boka kan kjøpes til en
høyst overkommelig pris når
den tid kommer, sier Maj-Britt
fornøyd.
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Tid for sommerdekk!

Har du kjøpt
drømmehytta

Stikk innom for en dekkprat

Fyll påskeegget hos ESSO

Smågodt 790pr hg
GOD PASKE ønskes alle fra oss på

bør du
tenke på
hvordan
du skal
unngå
marerittet!

ESSO Berkåk
tlf 72 42 73 37 – mob 958 66 161

– Vi tar jobben!

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

mediaproﬁl - 72 42 76 66

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

www.rbsba.no

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Velkommen til trivelig påskehandel!
Tilbudet gjelder f.o.m 22. mars t.o.m 5. april eller så lenge lageret rekker.

Trondhjems brun lapskaus
Mors flatbrød
Pizza Grandiosa
Gilde Svinekoteletter, før kr 8050pr pk nå

2290
1750
2490
4990

Gass koketopp 60 cm

Nå 1.390,-

Nå 1.590,-

veil kr 1890,-

veil kr 1990,-

Sunwinds koketopper er elegante koketopper for nedfelling i benk.
Koketoppene har fire bluss og fåes i sort, hvit eller rustfri utførelse.
Koketoppene er utstyrt med tennsikring, manuell tenning, emaljerte rister
og kontrollpanel i front. Mål: 62x52x14 cm.
Effekt brennere: 900/1500/1500/2600 Watt

Godt utvalg på påskelys
og servietter!
Sunwind batteri
AGM 260 AT

3.390,-

ÅPNINGSTIDER:

KIOSK

BUTIKK

Onsdag 31.3.

18.00-21.00

09.00-18.00

Skjærtorsdag

12.00-21.00

Stengt

Langfredag

12.00-21.00

Stengt

Påskeaften

16.00-21.00

09.00-16.00

1.Påskedag

12.00-21.00

Stengt

2.Påskedag

12.00-21.00

Stengt

Å

Jerpstad

tlf 72 49 86 50
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Vi utfører

Forhandler av

Vinterkampanje

NYHET - Søppelhus!

Utfører alt innen bygg

Tømrer-/
snekkeroppdrag
Nybygg og
rehabilitering

hus – hytter – tilbygg – restaurering – grunnmur

Johan Myklegard

Vi ønsker alle en riktig god påske!
Ulsberg, 7398 Rennebu
mail: post@jt-bygg.no
Tlf: 48 21 26 67
www.jt-bygg.no

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

Kaffekrok - Medisinutsalg
Post i butikk - Online tipping

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

7393 Rennebu
tlf 72 42 67 48 - mobil 907 93 870

Alltid ferske brød!
Ukens JOKER -nye tilbud hver uke

Vi har en flott frukt og grønt disk

Helt i nærheten!

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

Gravemaskinarbeid og rørleveranse
Graving
Transport
ADK-1
Snøbrøyting
Formidling av tjenester

Erik: 92 42 52 49 - John Egil: 97 07 97 92

CR[ab_R := 
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]xYVaR YVT
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Vi hjelper deg med alt din bedrift har bruk for innen

design trykk reklame
Berkåk - Tlf 72 42 76 66

www.mediaprofil.no

Vi søker

RØRLEGGER/LÆRLING
(eller tilsvarende kompetanse)
til vår avdeling på Berkåk.
Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
Comfort på Oppdal ved Flemming Johannessen,
tlf. 928 19 095.
Søknadsfrist: Snarest
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STOR TAKK
Rennebu 3000

Felles løft – dialog og samarbeid ga oss ei inspirasjonshelg med masse positiv energi. Arbeidsgruppen ønsker å takke våre
sponsorer og andre samarbeidspartnere.
SPONSORER: Blilyst - Meldal Sparebank - Rennebu 3000 - Rennebu kommune. Rennebu Næringsforening for sponsing
av T-skjortene
Samarbeidspartnere: Fylkesmannen avd. landbruk og bygdeutvikling - Rennebu Bondelag - Rennebu Bonde- og Småbrukarlag Rennebu Bygdeungdomslag - Bygdefolkets Studieforbund avd. Rennebu - LUR (Landbruksungdom i Rennebu) - Rennebu Frivilligsentral.
Vi vil takke Mediaprofil for utarbeidelse av Rennebu 3000 sin logo og god dialog.
Vi vil takke de som bidro med forslag til slagordkonkurransen. Vi vil også rette en stor takk til alle dere som prioriterte å delta på denne helga.
Det er fantastisk å få oppleve så mye energi og sprudlende optimisme. Avslutningsvis vil vi i arbeidsgruppen minne om Sammen - Samtidig - Samme retning.

Hva kan vi skape?
Etter inspirasjonshelga i regi av Rennebu 3000 ble det bestemt at vi i større grad skulle se på
mulighetene for ungdom med ungdom på laget. Bygda har mange kreative ungdommer i sin midte
– om de er ute og studerer, går skole i nærheten eller jobber.
Hva kan vi skape av engasjement for å få enda bedre trivsel og skape større lyst til å flytte tilbake
for ungdommen? Ansvaret ligger hos ungdommen sjøl, men det er mange voksne som står klar til å
bidra sånn at tanker, ideer og planer kan settes ut i livet.
Aktivdager for ungdom med rafting i Orkla, gocart kjøring, Gærhøl-mesterskap i ”råddåbjønnkjøring”, Rennebu Fashion Week, konserter, dansekurs, klatring, ungdomskafé med kaffe latte og
cappucino. Er det noe av dette som DU mener må til for at ungdommen i Rennebu foretrekker
heimbygda framfor storbyen?
Vi har LUR og Rennebu BU med på laget, men ønsker ALLE ungdommer, organiserte og uorganiserte i alderen 16 – 25 år med på ungdomsverksted. Ungdommen er framtida og framtida skaper vi sjøl!
Møt opp på Frivillighuset lørdag 10. april kl 15.00, ta med spenstige tanker og gode ideer og
kom. Om kvelden arrangerer BU fest i Rennebuhallen med Soulmates, en fin avslutning på en kreativ dag. Det er kjempeviktig for oss at akkurat DU tar turen denne lørdagen. Velkommen skal du
være!
- Maj Britt Svorkdal Hess

Blomster til nyinnflytterne
Prosjektet “Rennebu 3000” har besøkt beboerne i nyfeltet i Trondskogen.
Under besøket ble det overrakt blomster for å vise at det settes stor pris på
nybygging, nysatsing og tilbakeflytting til bygda vår.
Rennebu er inne i en god trend, der flere har flyttet tilbake til bygda og etablert seg med nye hus,
familie og jobb. — Vi ønsker å peke på denne positive og optimistiske trenden og vi håper at den
trenden kan befrukte seg selv slik at flere ser at det går an, sa Astrid Øverland Kjeka.
Astrid sier videre at det ikke er slik at det er bare de som har fått blomster som vi setter stor pris
på. De er mer som representanter for den gruppa vi verdsetter stort. — Per i dag ha vi ingen oversikt
over hvem som kommer flyttende til bygda. Vi håper på sikt å få til en slik oversikt slik at alle kan få
en velkomsthilsen når de kommer til Rennebu, sier Astrid på vegne av “Rennebu 3000”.

Ungdomsverksted
på Frivillighuset

lørdag 10. april kl.15.00
Vi skaper framtida
– idédugnad – igangsetting av aktiviteter.
Salg av pizza & brus.
Arr: LUR, Rennebu BU og Frivilligsentralen

Uautorisert
”helsepersonell”
søkes!
For at Rennebu skal bli ”et godt sted å være” for nye innflyttere til bygda vår, må vi som er kjente gjøre en innsats,
stor eller liten.
Konkret ønsker vi å starte en gruppe med vertskapspersoner
i forskjellig alder og livssituasjoner, ganske så uformelt.
Har du litt tid til overs, og lyst til å møte nye mennesker, så
kom og bli med på oppstartsmøte for dette uforpliktende og
hyggelige ”HELSEnettverket”.
ONSDAG 24/3 kl 20 på Frivilligsentralen på Torget i
Rennebu.
Noe du lurer på eller brenner for, kontakt: Astrid Kjeka tlf
926 28 312, astrid.kjeka@rennebu.kommmune.no

De nyinnflyttede - fra venstre: Janne Havdal, Endre Nordbø, Oddvar Bjerkås, Trude Nygård, Ragnhild Nygård Bjerkås, Tone Eithun, Vegard Skamfer, Håkon Skamfer,
Marit Syrstad Hoel, Ine Nordbø, Malin Hoel Fellmann, Kristian Aasbakk, Jesper Vaagen, Svenn Ove Vaagen, May Jorid Nyhus og Lone Vaagen.
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Inspirasjonshelg i Rennebu
— Det er folket selv det kommer an på. De må ha
tro, lyst og vilje, sa humørbonden Geir Styve fra
Strilalandet da han var med og inspirerte rennbyggene til å møte fremtida på en offensiv måte.
Arrangementet var et ledd i Rennebu 3000.
Geir Styve kommer fra
Hjelmås utenfor Bergen. På et
dødsdømt lite Vestlandsbruk
har Humørbonden tatt ny sats.
Han har skapt en besøksgård
med variert innhold innen
kunnskapsformidling og opplevelser.
Humørbondens
visjon er at han vil gi folk
refleksjoner! Derfor reiser han
mye rundt i landet og holder
foredrag om Bygdedyr og
Humørbondoligi.
Inspirasjonsforedrag
Helga startet med et
inspirasjonsforedrag
fredag
kveld, og fortsatte med fremtidsverksted på lørdag.
— Hvordan skal vi få folk
til å flytte til Rennebu hvis vi
ikke er stolte av Rennebu selv,
spurte Styve. Det er viktig å få
frem det gode liv på bygda, og
at en føler seg rik på andre ting
enn penger ved å bo på bygda.
— En må starte med det
engasjerte mennesket, for det
er folket sjøl det kommer an
på. Tro x lyst x vilje = Livskraft,
sa Styve.
Alle nye idéer kommer fra
kaos før de blir stukturert. Skal
en arrangere kreative møter
holder det derfor med en enkel
sakliste: mat og eventuelt.
Artig å bo i Rennebu
Inspirasjonskvelden åpnet
med at Lars Arne Havdal og
Erik Kvam fra LUR (landbruksungdom i Rennebu) presenterte tanker rundt det å
skape
engasjement
for
Rennebu.
— Det er viktig å engasjere
seg, samtidig som det må være
lov å engasjere seg. For det
skal være artig å bo i Rennebu,
sa de to. De understreket også
at det er viktig å ikke gi seg, og
de ga derfor honnør og var
imponert over de som ikke ga
opp muligheten for iskjøring
på Buvatnet.
Framtidsverksted
Lørdag møtte hele 60 personer opp for å komme med
idéer og samtidig gjøre de så
konkrete at de er gjennomførbare.
Mange av idéene startet
som «ville», og med nye inn-

spill underveis tok de kanskje
en annen vending enn det idémakeren i utgangspunktet
tenkte seg. Det ble et skikkelig
idéverksted der folk fra flere
kanter av bygda kom sammen
og jobbet sammen for felles
mål.
Rådmann Birger Hellan sa
at dette hadde vært skikkelig
artig og positivt å være med
på. Det er viktig å bygge engasjementet nedenfra for å nå
målet med Rennebu 3000.
Geir Styve ga også uttrykk
for at han hadde vært fornøyd
med verkstedet, og syntes at
engasjementet underveis var
lovende for Rennebus fremtid.
Fra «helsepersonell» til
lærlingeplasser
Resultatet av fremtidsverkstedet ble mange idéer som
det skal arbeides videre med.
Arbeidet foregikk i grupper, og
hver gruppe skulle konkretisere sine idéer ved å skrive
opp hva de vil gjøre nå, gjøre
snart og gjøre senere. Samtidig
skulle de fastsette første festen
for gruppa og hvordan de
skulle sikre moro underveis.
Felles for flere tiltak var
trivsel og hvordan en skal
møte folk. Ei gruppe arbeidet
med «vertspersoner til nyinnflytta rennbygger». De ønsker
å samle vertspersoner og
«helsepersonell» som kan hilse
nye rennbygge velkommen.
Gruppa har allerede i denne
utgaven av Rennebu Nytt gått
ut med en annonse der de
inviterer til et møte på
Frivillig-sentralen onsdag 24.
mars.
Et annet trivselstiltak var
«verdens beste kaffeavtale»,
der det oppmuntres til å bruke
tid på nærbutikken gjennom
handel og sosialt samvær over
kaffekoppen. Dette kan gjøres
ved f.eks. å avtale faste møtetider og legge tilrette for spesielle kaffedager ved butikkene.
En annen gruppe arbeidet
med hvordan en kan få økt
aktivitet på Torget. Her kom
det idéer om aktiviteter og
servering av nisjeproduktet.
Denne gruppa hadde også en
idé om å lage et eget brygg for
Rennebu.
Samkjøring av opplevelsestilbudene i Rennebu var et
annet prosjekt. Hvordan kan
et slikt samarbeid organiseres
og markedsføres? Denne
gruppa har allerede avtalt oppfølgingsmøte i nær fremtid.
Kvinnelige arbeidsplasser

er mangelvare, og ei gruppe
arbeidet med hvordan en kan
hjelpe kvinner som vil starte
sin egen arbeidsplass. Idéen
fikk navnet «idéfødestue med
jordmor og kuvøseavdeling»,
og det vil si at de skal få hjelp
og oppfølging i en oppstartsperiode. Felles for mange
distriktskommuner er mangel
på kvinner, og for å få kvinnene interessert i bygdas menn
foreslo denne gruppa å opprette en «oksekatalog» over
ledige mannfolk.
Det var også en del fokus
på barn og unge. Hvordan skal
en skape treff- og aktivitetssted, og hvordan skal en skape
flere lærlingeplasser i kommunen.
Treningssenter er også et
aktuelt tema. Her er det
ønskelig å samle alle eksisterende treningstilbud under
samme tak, og aller helst
skulle vi også hatt en svømmehall i Rennebu.
Ei gruppe ønsker at
Rennebu skal bli ei optimistbygd, og at vi gjennom en
positiv holdningsendring skal
få en oppmuntringskultur og
være positive forbilder.
Videre arbeid
Etter denne dagen med
mange idéer er det viktig å
holde oppe trykket. Det hjelper ikke med gode idéer hvis de
ikke blir videreført over til
handling. Alle gruppene ble
utfordret på å arbeide videre,
og flere er allerede i gang. Hvis
du ønsker å bidra i det videre
arbeidet, er det bare å ta kontakt med Evy-Ann Ulfsnes på
kommunehuset.
Av Dagfinn Vold

Til høyre er alle deltagerne på fremtidsverkstedet tett samlet.
Alle som deltok på Fremtidsverkstedet fikk en t-trøye med slagordet
«Engasjerende optimisme».
Slagordet var et resultat av en konkurranse på Rennebu 3000
sin Facebook-side, og det var Inger Marita Lorentzen
som vant konkurransen.
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Bygg varige verdier
Tomter med fin beliggenhet
på Nerskogen

Sommerdekk
kjøper du hos oss

Laft - Stavlaft - Bindingsverk

Ny
e!
websid

Ta kontakt for å få tilbud!

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka
GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680

Skiopplevelse
på Nerskogen!
Skisenteret er åpent hver lørdag og søndag 11 - 17,
og i påsken hver dag fra 27. mars til 5. april.
Etter påske helgeåpent

Oppkjørte løyper – Spennende kjelkenedfart

• Brøyting – strøing med traktor
• Transport – traktor m/henger
• Massetransport
– lastebil m/henger
• Levering av Grus og pukk i
samarbeid med Lauvåsen Pukk

Skiinstruksjon?

Onsdag 31.3 til 2. påskedag
Ta kontakt med
– midt i blinken for skiaktiviteter. Liv Bakken tlf 900 71 410

Tlf 97 68 08 19 - www.nerskogenskisenter.no

Distriktets
kontorleverandør
Vår mann i Oppdal og Rennebu,
Øyvind Kjeka 907 20 667

Vi leverer alt av kontorrekvisita,
maskiner og inventar
– til bedrifter og privat
Vi leverer varene direkte til deg!

Sigrid Helene Bjerkli, 926 41 560

Påska 2010
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Kirkene i Rennebu i påsken
28.03.10 Palmesøndag
NERSKOGEN KAPELL,kl 11.00 familiegudstjeneste v/Oppdal menighet
HELSESENTERET kl 11.00, nattverd

02.04.10 Langfredag
NERSKOGEN KAPELL kl 20.00
04.04.10 1. påskedag
BERKÅK KIRKE kl. 11.00, høytidsgudstjeneste
RENNEBU KYRKJE kl 20.00, høgtidsgudsteneste

01.04.10 Skjærtorsdag
RENNEBU KYRKJE kl 11.00
NERSKOGEN KAPELL, kl 20.00
gudstjeneste v/ Sveinung Tennfjord
BERKÅK KIRKE kl 21.00, kort nattverdsgudstjeneste
Kveldsmåltid i menighetshuset kl 19.30

05.04.10 2. påskedag
INNSET KIRKE kl 11.00, høytidsgudtjeneste

Leirdalsstafetten
– en 40 år gammel tradisjon!
Skjærtorsdag er det fast tradisjon at storfamilien
Berntsen samles til vennskapelig kappestrid i
Leirdalen. Dette er en artig tradisjon som både
små og store setter pris på, forteller Bjørn
Berntsen.

Det var Bjørns foreldre
Bjarne Kolbjørn og Klara
Berntsen som i sin tid var opphavet til denne tradisjonen. De
var veldig opptatt av at familien skulle ha et samlingssted
også for den oppvoksende
slekt, så de la ut hyttetomter til
sine barn i Leirdalen, og det er
nå bygd 9 hytter i området her.
Etterkommerne
har
fulgt
grunntanken til sine foreldre,
og ble for 40 år siden enige om
å starte opp Leirdalsstafetten,
for å ha et fast arrangement å
samles om i påska. Det er ikke
tilfeldig at påska ble valgt. Om
sommeren har folk ferie til forskjellig tidspunkt, og det er
vanskeligere å få samlet troppene. I påska har de fleste stort
sett lyst til å bruke hytta, og
med et slikt fast arrangement
er det ekstra attraktivt å treffes.
Vi er ei tallrik slekt, forteller
Bjørn, med små og store teller
vi nå bortimot 100 etterkommere
av
mine
foreldre.
Deltagerantallet
på
Leirdalsstafetten har ligget
jevnt på rundt 70 startende, og
det sier vel sitt om hvor populært dette har blitt i slekta.
Stafett, natursti og grilling
Innholdet og omfanget av
Leirdalsstafetten kan variere
litt i innhold og omfang, alt
etter som hvor kreativ den
aktuelle arrangørfamilien er.
Arrangementet går på omgang
blant Bjørn og hans søsken,
med deres respektive familier.
Det er imidlertid noen punkt
som skal være med hvert
eneste år. For det første er det
stafett, og her stiller hver hytte
med så mange deltagere de
har anledning til den dagen.
Det er fellesstart med tidtaking, og alle resultat blir notert
og lagt i en hatt. Når alle er
ferdige trekkes vinneren, og
det er dette som kalles hatteprinsippet, forteller Bjørn. Når
vinneren er klar, blir den
øvrige rangering klargjort ut
fra hvem som er nærmest
vinneren i tid.
Det andre faste innslaget er
en tradisjonell natursti, der
deltagerne skal finne poster i

Det finnes ikke dårlig
vær….
Leirdalsstafetten har i løpet
av disse 40 årene blitt gjennomført, med unntak av ett år.
Det året var det utrolig dårlig
vær, minnes Bjørn. Vi var ute
og prøvde å henge opp bannere og sette opp grillen, men
vinden blåste alt ned igjen
med en gang, så den gangen
ble vi faktisk nødt til å avlyse.

Stadig flere vil ha TV
på hytta, og denne
trenden merkes godt,
forteller Rolf Kolbjørn
Kjeka hos KvikneRennebu Kraftlag.
Det analoge TV-signalet i
Trøndelag ble stengt i høst, og
dette medførte også en del
oppgradering av utstyr hos
mange hyttefolk.

området og svare på en del
spørsmål på hver post.
Når konkurransene er
unnagjort trenger man naturligvis mat. Det rigges opp en
stor grill til allmenn benyttelse,
og det er dessuten fast tradisjon at det serveres boller og
buljong.
Vandrepokal
Etter hvert trekker arrangørene seg inn på en hytte for å
klargjøre resultatet av dagens
konkurranse. Dette er en høytidelig seremoni, og alle de
andre venter spent på resultatet, forteller Bjørn. Når alt er
klart blir vinneren offentliggjort, og får ett napp i vandrepokalen. Den som får tre napp
i pokalen vinner den til odel og
eie.

Mange vil
ha TV på
hytta

Premieutdeling i 1972.
Kolbjørn (på sagbukken) og sønnen Kåre
som satte i gang skirennet i sin tid.

De øvrige årene har det blitt
gjennomført, og det har vært
kjempestemning til tross for at
det ikke bestandig har vært
solskinn!
Inspirert av Northug
Bjørn forteller at han ser
fram til årets Leirdalsstafett, og
at det ligger en viss familiær
prestisje i dette er det ingen
tvil om. Hele familien er rela-

tivt sportsinteressert, og har
fulgt godt med på de norske
prestasjonene i OL. Han regner med at flere har latt seg
inspirere av det de har sett, og
han ser fram til en skjærtorsdag med gode sportslige prestasjoner og god sportsånd i
Leirdalen også i år.
Av Mona Schjølset

— Etterspørselen toppet
seg før vinterferien, forteller
Rolf Kolbjørn Kjeka, noe som
hadde en klar sammenheng
med at vinterferie på hytta
denne gangen falt sammen
med
OL-sendingene
fra
Vancouver. — I denne perioden hadde vi faktisk så stor
etterspørsel at det var venteliste
på
montering
av
parabolantenner. Nå regner
med at det blir en god del forespørsler også fram mot påske,
men vi er godt forberedt og
har mange gode tilbud til
kundene, sier Rolf Kolbjørn.

Kjeka vil spesielt framheve
12-volts TV med integrert
kortplass for riks-TV. Denne er
billig og strømbesparende og
egner seg godt for solcellepanel. Kraftlaget har også godt
utvalg på apparat som brukes
på det ordinære strømnettet.
På nye TV-apparat er riks-TV
boksen innebygd, mens det
går an å kjøpe en riks-TV-boks
for dem som har TV-apparat
fra før.
Etterspørselen hos Kraftlaget viser tydelig at det er
flatskjerm som gjelder også på
hytta. De aller fleste er vant til
dette hjemme, og vil ha den
samme billedkvaliteten når de
skal ha TV på hytta.
— Det er bare å ta kontakt
med oss for å få tilbud på nytt
utstyr, eller råd og tips når det
gjelder oppgradering av det
utstyret som allerede finnes,
avslutter Rolf Kolbjørn.

Klart for start på Leirdalsstafetten. Foto: Jostein Berntsen
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Skiløyper i Rennebu

Rennebu kommune har utarbeidet nytt kart som viser oppkjørte skiløyper. Her er også
traséen til Nerskogen Løypeforening tatt med. Det er dermed ikke mangel på skispor, og
traséene er allsidige og passer både for familier og de som vil ha litt tøffere turer. Aldri før
har det vært så godt tilbud for bortoverski i Rennebu, og en kan ta turer i nytt terreng hver
dag i påska. Fjellet kan være lunefullt, så husk å ta med godt med klær og mat, og det er
smart å ta fjellvettreglene på alvor!

Foto: Dagfinn Vold
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1. Legg ikke ut på langtur uten trening.
2. Meld fra hvor du går.
3. Vis respekt for været og værmeldingen.
4. Lytt til erfarne fjellfolk.
5. Vær rustet mot uvær og kulde selv på
korte turer. Ta alltid med ryggsekk og
det utstyret som fjellet krever.
6. Bruk kart og kompass.
7. Gå ikke alene.
8. Vend i tide. Det er ingen skam å snu.
9. Spar på kreftene og grav deg inn i
snøen om nødvendig.
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Ondusfjellet
Svarthetta
Gråfjellet
Skrikdalen
Minillkroken

Granasjøen

Resfjellet
Leverkinna

Foto: Dagfinn Vold

Nerskogen
Løypeforening

Nerskogen Skisenter
For alpinanlegg her i distriktet har sesongen så
langt vært preget av lite snø og mange kuldegrader. Når man tar dette i betraktning, har
— Det har vært en relativt
uvanlig vinter på Nerskogen,
forteller Torleif. Før vi bygde
heisanlegget her ble snøforholdene i området kartlagt i
over 10 år, for å kunne fastslå
med sikkerhet hvor det var aller mest sikre snøforhold.
Akkurat der forholdene var
best ryddet vi traséene, så vi
har bestandig hatt meget stabile snøforhold. — Preparering
av løypene har gått greit i år
også, selv om det enkelte steder har vært mindre snø enn
normalt, sier Torleif. I vinterferien var det temmelig kaldt
her i distriktet, men Torleif ble
gledelig overrasket over hvor
godt besøk det var på
Skisenteret denne uka.
Kjelkenedfart og barneheis
Nerskogen Skisenter er et
familievennlig anlegg, med
både kjelkenedfart og egen
barneheis for de yngste. — Vi
ønsker å ha et tilbud som er
attraktivt for hele familien, og
det synes vi at vi har lyktes
ganske bra med så langt, sier
Torleif. Han forteller også at
det er mange barn og ungdommer som synes det er greit
å bytte aktivitet i løpet av dagen, slik at de kjører både
slalom og bruker aketraséen.
Til sammen er det ca. 7-8 km
med nedfarter ved Skisenteret,
og de bruker også å la det være

sesongen på Nerskogen Skisenter likevel vært
forholdsvis bra, forteller Torleif Kristiansen, som
er daglig leder ved skisenteret.

igjen noen områder som ikke
prepareres. Her kan de tøffeste
prøve seg på litt løssnøkjøring.
Torleif presiserer imidlertid at
all kjøring utenfor oppkjørte
løyper skjer på eget ansvar, og
han oppfordrer folk til å bruke
sunn fornuft og ikke ta unødige sjanser.
Egen kafeteria
På Nerskogen Skisenter
har man egen kafeteria, som
følger åpningstidene til det
øvrige anlegget. — Vi er meget
godt fornøyd med kafeteriaen,
og det servicetilbudet som
finnes her, sier Torleif. Det er
god plass, gode sanitærforhold, varm og kald mat. På
menyen står det både hamburgertallerken, løvstek, pølse
m/chips, kaffe, sveler, lefse
m.m. — Mange besøkende
skryter av anlegget her, og
synes det er helt topp å slappe
av med litt god mat og drikke
mellom
slagene,
forteller
Torleif.
Skiinstruktør i påska
En ekstra nyhet nå til
påske, er at det vil være egen
skiinstruktør tilgjengelig på
Skisenteret. Liv Bakken fra
Hølonda har caravanplass her,
og hun vil tilby skiinstruksjon i
påska. Hun vil være på plass
fra skjærtorsdag til og med 2.
påskedag, og tilbyr instruksjon

Nerskogen Skisenter leier ut kjelker.
både for grupper og enkeltpersoner. — Dette er et ekstra
servicetilbud, og vi er veldig
glade for at Liv kan tilby noe
slikt til våre kunder, sier
Torleif. Han presiserer at de
som ønsker å benytte seg av
tilbudet om instruksjon, må ta
direkte kontakt med Liv

Lettvint og god turmat
Når påska kommer er det mange som ønsker seg lange dager
ute i fint vær, og for at dagen skal bli vellykket må man selvfølgelig ha med god og næringsrik turmat, som bidrar til å holde humøret oppe gjennom en lang dag.
Kjøttboller og middagsrester
Kjetil Værnes er ofte ute på tur sammen med familien, og han
har funnet et godt alternativ til grillpølser. — Kjøttboller var et
overraskende godt alternativ, lettvint å ha med i sekken og egner
seg godt til å grilles på pinne over bålet, forteller han. Rester etter
en kjøttkakemiddag gjør akkurat samme nytten, og man får brukt
opp middagsrester, samtidig som man får et velsmakende måltid
i det fri.
Vafler stekt på bål
Kjetil tipser oss også om vafler stekt på bål. Til dette trenger
man naturligvis et eget vaffeljern for turbruk, men det er ikke
snakk om veldig kostbart utstyr her, sier Kjetil. Vaffelrøre kan
medbringes på tomme 1,5l flasker, og det er jo en kjent sak for
småbarnsforeldre at vafler er mat som egner seg både til frokost,
middag og kvelds….. Vaffeltipset har Kjetil plukket opp fra sin
kompis Arnt Ytterhus, som han like godt utnevner til uoffisiell
Rennebumester i vaffelsteking på bål. — Det er forbausende lite
søl, og utrolig god smak, avslutter Kjetil.

Ingrid Krogstad
koser seg på skitur
med god mat.

Bakken og gjøre avtale. Han
gleder seg til påsketrafikken
starter, og krysser fingrene for
at det blir fint vær og mye folk
på Nerskogen i påska.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Nerskogen Løypeforening har utredet
muligheten for å få til
et samarbeid med
Snøhetta IL når det
gjelder løypekjøring.
For inneværende
sesong har de sagt seg
villige til å kjøre noen
turer, men ikke på helt
fast basis foreløpig. De
har imidlertid gitt positive signaler med tanke
på fast løypekjøring
allerede fra neste
sesong.
Vinterferie og påskeferie
Til vinterferien ble det kjørt
opp spor med løypemaskin i
hele
traséen
Bløtslettet/
Skarbakken, samt rundløypa
innover Skrikdalen. Disse
løypene vil også bli kjørt opp
med maskin til påske. Utover
disse kjøringene vil behovet
for løypekjøring bli dekket
med scooterkjøring på vanlig
måte. Stein Mjøen, som er leder i Nerskogen Løypeforening,
framhever det positive med å
få kjørt spor med løypemaskin.
Vi får da en bredere løypetrase,
der sporet ikke blåser igjen så
lett, så vi håper og tror dette
blir en fast ordning fra neste
sesong, sier Stein Mjøen.
Positive effekter av samarbeid
Han påpeker også at et
slikt samarbeid vil ha flere
positive effekter for Snøhetta
IL. Idrettslaget vil få styrket sin
egen drift ved at de har flere
oppdrag, og dermed bedre
grunnlag for å drifte sin maskinpark. Dette vil gi mer stabile driftsforhold for dem, og
sikrere løypekjøring for oss,
sier Stein Mjøen.
Egen internettside
Nerskogen Løypeforening
arbeider for tiden også med å
få
etablert
en
egen
internettside, hvor det kan
legges ut aktuell informasjon,
og der interesserte kan registrere seg som medlemmer og
betale inn medlemskontingent. Dette håper vi er oppe og
går fra høsten av, forteller
Stein Mjøen, som avslutter
med å oppfordre alle hytteeiere i området til å betale inn
støttekontingent til Nerskogen
Løypeforening.
Av Mona Schjølset
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Våren nærmer seg,

og så snart snøen forsvinner,
er vi igjen klare for nye oppdrag.
Så har du behov for pukk i forskjellige fraksjoner, grus til diverse
formål, små/ store gravejobber, ta kontakt for en uforpliktende prat.
Voll, 7393 Rennebu - Tlf. 72 42 66 35 - Mobil 976 80 819

Torstein Engen, Telefon: 944 87 876
www.rennebu-grus.no

Rennebu

Grus

Jonsered snøfresere,
motorsager, plenklippere, verneutstyr,
miljøbensin, olje m.m.

Salg og service

Snekkering, lafting,
restaurering, grunnarbeid

periodisk (EU)-kontroll på
www.automester.no

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

Service og reperasjoner på alle bilmerker

Sjekk når bilen din skal på

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

BERKÅK BIL a.s
- autorisert bilverksted -

7391 BERKÅK - Tlf. 72 42 75 90

Berkåk,
Sør-Trøndelag,
13.-15. august
2010

– en kraft
i nærmiljøet
Berkåk, 7391 RENNEBU
Tlf/faks: 72 42 83 00 / 72 42 83 50

Rennebumartnan 25 år!

www.rennebumartnan.no

Tema 2010: gull og grønne skoger

Kraftverkene
i Orkla
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Behov for snøskutertransport?
I Rennebu kommune er det etablert en ordning med leiekjørere som skal kunne ta på seg transport av
varer, ved og materiell til hytter mot betaling. Kommunen er inndelt i åtte soner for leiekjøring.
Leiekjørerne er synliggjort med egne merker på snøskuterne, med teksten Leiekjøring – 2010. Merket er frivillig, så det finnes noen
som ikke har merket, og det vil finnes noen som har snøskuterløyve av andre årsaker som heller ikke har merket. Oversikt over leiekjørere og hvor de tar på seg leiekjøring finner du på www.rennebu.kommune.no. På oppslagssiden er det link til både en oversikt
over de som har løyve og kart med oversikt over sonene løyvene gjelder for.

Vis hensyn
til reinen
Å få se rein i solfylte vinterfjell er for de fleste av oss en
gledelig og fin opplevelse.
Men for all del, vis hensyn
til reinen og hold avstand. Ikke
minst er det viktig å holde
hunden under kontroll i
områder hvor reinen oppholder seg.

Nye trender i hyttemarkedet
Ifølge siste nummer av Hytteliv, er det den
store tømmerhytta på fjellet som er drømmehytta for mange nordmenn.
Hytte laftet og oppført av
Lund Handlaft as.

Magasinet har foretatt en
undersøkelse blant sine lesere,
og av de ca. 1000 som deltok i
avstemningen, svarte 42% at
de ville valgt et ”hyttepalass” i
tømmer hvis de hadde råd.
Klassiske verdier
— Nordmenn er svært
opptatt av klassiske verdier, og
tømmer er noe av det mest
urnorske vi kan tenke oss, sier
trendforsker Gunn Helen Øye
til magasinet Hytteliv. Hytter
som ligger tett opptil alpinanlegg er ikke lenger like populært, og ifølge Eiendomsmeglerforetakenes forening,
var det fritidsboliger nærmest
skibakken som hadde svakest
prisutvikling i 2009. Dette harmonerer godt med den positive utvikling man opplever
hos DNT akkurat nå. Det blåser en frisk friluftstrend over
landet, og dette gir seg utslag i
rekordhøye medlemstall hos
Turistforeningen. Nordmenn
er interessert i utfordrende friluftsopplevelser, og langrennsski er i vinden som aldri før,
bekrefter salgstall fra sportsbransjen.
Satser på miljø
Trond Narve Stavne i
Rennebu Hytteservice kjenner
godt igjen de nasjonale trendene også i det lokale hyttemarkedet i Rennebu.
— Vi ser også at folk ønsker seg større og større hytter,
men det er klart at her setter

de
lokale
reguleringsbestemmelsene begrensninger
på størrelsen, forteller Trond
Narve. En klar trend vi ellers
ser i hyttemarkedet, er at stadig flere tenker miljø også når
det gjelder hyttebygging. Dette
gjenspeiler seg i isolering og
løsninger for gulvvarme og
lignende. Varmepumper er
også noe Trond Narve tror vil
bli mer og mer vanlig på hytta i
årene framover.
Funky fjellhytter
Hyttemarkedet i Rennebu
har så langt vært preget av
veldig tradisjonelle valg både
når det gjelder materialvalg og
interiør, men Trond Narve sier

at man så vidt kan se at det
kommer kunder som tenker i
litt nye baner også her.
— Mer funky hytter med
mye glass begynner å komme
og vi vil nok se enda mer til det
i årene som kommer, sier
Trond
Narve.
Stokkøya
Sjøsenter er jo et glitrende
eksempel på at dette er noe
folk gjerne vil ha, og han tror
denne trenden vil gjøre seg
gjeldende i fjellheimen også
etter hvert.
Yngre hytteeiere
En helt klar trend i hyttemarkedet er i alle fall at kundene blir stadig yngre, forteller
Trond Narve. Mens det for 15-

20 år siden var godt voksne par
som bygde eller kjøpte seg
hytte, er det nå nesten uten
unntak småbarnsfamilier som
realiserer
hyttedrømmen.
Dette forteller vel at mange
yngre familier har fått litt
bedre økonomi, samt at folk
ikke lenger er så redde for å ta
opp lån for å bygge både hus
og hytte. Mange unge familier
er opptatt av at ungene skal få
et godt forhold til natur og friluftsliv, og en hytte på fjellet er
et godt utgangspunkt for
mange flotte friluftsopplevelser.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

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

Båndtvang

I Rennebu kommune skal
hunder ut over den generelle
båndtvangen i perioden 1.
april - 20. august holdes i band
eller forsvarlig innestengt eller
inngjerdet.
Blandt annet følgende sikringsregler gjelder:
a) hele året på og ved
idrettsanleggene i Rennebu
b) på og ved merkede og
preparerte skiløyper fra det
tidspunkt de blir preparert og
fram til og med 31. mars
c) i rekreasjonsområdene
og lekeområdene, avgrenset
slik det går fram av vedtatte
reguleringsplaner
— Mer funky hytter med mye glass begynner å komme,
og vi vil nok se enda mer til det i årene som kommer, sier Trond Narve.
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Ta skiene fatt til
Litj-Kosbergsetra
Skaumsjøen

Søndag 28. mars kl 12-16.
Salg av varm og kald drikke,
vafler og lefser.

Velkommen!

Småskalaprodusenter

“Kortreist mat”
Jeg ønsker kontakt med
produsenter av kortreist mat.
Alt av interesse.
Kontakt Anne Karin
Nyberg, tlf 415 58 838 eller
post@berkaak-veikro.no

Vask bilen hos oss!
Coop• Bilvaskmaskin
og NAF
me
÷30 ør dlemmer
e på dr
• 3 Selvvaskplasser
ivstoff
• Gratis bruk av støvsuger

“Rene biler varer lengst”
Statoil Berkåk - 72 42 71 50
e-post: sove@statoil.com - www.statoilberkaak.no

Kontorlokale
til leie
Lyse nyrenoverte lokaler i åpent
kontorlandskap sentralt beliggende
ved E6 og Berkåk Veikro.

Kontakt Jan Arve Nyberg
tlf 922 92 880

www.berkaak-veikro.no

Stor kapasitet på bredbånd fiber/trådløst.
Lokale leies ut med
basis kontormøbler.

Nett

– sikker strømforsyning

Installasjon tilknyttet

Kraft

– markedspris eller fastpris

Euronicss Berkåk

Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf 72 42 80 00 - www.krk.no
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Mobil-dekning er viktigst
Hytteundersøkelsen som ble gjennomført i fjor
viste at mobil-dekning, oppkjørte skispor,
informasjon om salg av fiske- og jaktkort og
merkede turløyper (sommer og vinter) er de viktigste tilbudene.
Den typiske hytteeier i
Rennebu kommer i følge
hytteundersøkelsen enten fra
Møre eller Trondheim, og har
ca 50 døgn på hytta i året.
Hytta har han arvet, og den er
rundt 38 år gammel. Han er
ikke av de mest fancy.
Der han går på hytta har
han noen tanker i hodt:
- han skulle ha ringt hjem
til kjerringa
- han håper på oppkjørte
skiløyper
- gleder seg til sommeren
da han skal male hytta
- han er ikke redd for innbrudd
- så går han med planer om
anneks, og lurer på hvor han
kan få hjelp og hvordan han
skal gå frem.
Hele 80% av de spurte
svarte at oppkjørte skispor er
et viktig tilbud. Det viser at
hytteeierne i Rennebu er glad i
å gå på ski. Nerskogen
Løypeforening er et populært
tiltak, og som resultat av undersøkelsen er det allerede
bestemt at det skal kjøres opp
løyper på Jøldalen.
Når det gjelder lokal handel, er flere interessert i å
handle lokalt enn motsatt.
Spesielt på Nerskogen slutter

hyttefolket opp om butikken.
Derimot var interessen for
Vinmonopol forholdsvis liten.
Det viser at folk innarbeider
vaner med å handle før de
kommer til Rennebu, og ved
polet på Støren er det stor
handel i forbindelse med
helgeutfart på fredagene.
Ordfører Bjørn Rogstad opplyser at det fortsatt foreligger
søknad om pol i Rennebu, og
at kommunen fyller kravene.
Lokale håndverkstjenester
er
også
høyt
verdsatt.
Undersøkelsen viser at det
gjerne brukes lokale håndverkere, og det er en gjenganger i kommentarfeltene at
hytteeierne er fornøyd med de
lokale håndverkerne og at de
er til å stole på. Dette er et
konkurransefortrin
for
Rennebu som hyttekommune.
Jakt og fiske er også viktig
for de fleste, og det viser at
hytteeierne i Rennebu er friluftsinteressert og setter pris
på «uberørt» natur.
Det har tidligere vært fokus
på tilgang på bredbånd på
hyttene. Undersøkelsen viser
at bare halvparten svarer at det
er viktig. Det kan nok skyldes
forskjellige ting, bl.a. at det er
lettere tilgang på slike tjenester gjennom mobile bredbånd.

Hytteundersøkelse ble gjennomført etter initiativ fra Trond Narve Stavne (grunneier), Knut Ingolf
Dragset (politiker), Magnar Gunnesmæl (næringslivet) og Odd Ustad (hytteeier).
Ustad er ikke tilstede på bildet.
Hyttenæringen i Rennebu
har en sysselsettingsverdi på
40 årsverk, og Byggmakker
kan fortelle at de alene kan tilskrive ca åtte årsverk relatert til
hyttenæringen. Det bygges ca
30 nye hytter hvert år, og det
vil si en verdi på ca 60 millionerkroner og 3.600 nye gjestedøgn i året.

Hvis en tar utgangspunkt i
at hver hytte legger igjen kr
20.000 i lokalt forbruk hvert år,
vil det til sammen bli 35 millioner i lokalt forbruk for året.
Med 50 gjestedøgn i året er
det tilsammen ca 140.000
gjestedøgn.
I undersøkelsen lå det også
et spørsmål om behovet for en

hyttekoordinator. Her var
interessen forholdsvis liten, og
hvordan det skal arbeides med
denne tt nærmere på.
For full oversikt over hytteundersøkelsen kan du se på
www.rennebu.kommune.no

Unngå brann på hytta
I Rennebu kommune er det tett oppunder 2.000
hytter, og det betyr at Rennebus befolkning øker
med ca. 6.000 personer i påskeferien. Dette medfører naturlig nok en økt risiko for at det kan oppstå brann eller branntilløp på fritidsboliger, og
brannmannskapene i Rennebu kommune er forberedt på at det kan bli noen utrykninger utenfor
allfarvei i løpet av påskeferien.
Det er veldig viktig at man
sjekker at ovn, brannmur og
pipe er i forskriftsmessig stand
også på hytta, påpeker brannsjef Arne Meland. Ovn/ildsted
må være plassert så langt unna
brannmur at det blir luftsirkulasjon rundt, og det kan
være en god investering å leie
inn fagfolk til å sjekke disse
punktene, sier brannsjefen.
Feiing på hytta
Pr. i dag er det ikke noe
påbud om feiing på fritidsbolig, men brannsjefen anbefaler
likevel hytteeiere å ordne med
dette. — Vi ser absolutt
behovet for at dette blir gjort,
og i en risikovurdering som
Rennebu kommune har foretatt, vurderes det nå om det
skal innføres en lokal forskrift
for feiing av piper på fritidsbolig, sier Meland.
Bruk av engangsgrill
Det er mange som bruker

engangsgrill på hytta, og
brannsjefen oppfordrer folk til
å bruke hodet når man setter
fra seg disse. Rett på verandagulvet i tre, er f.eks ikke en
god løsning… Det er også flere
eksempler på at folk fjerner
aske fra ovnen og setter bøtta
rett utenfor hyttedøra eller på
verandaen mens det enda fins
glør i asken. Dette er naturligvis også svært brannfarlig.
Gassutstyr
En annen brannkilde kan
være forskjellig gassutstyr,
som gassovner, gasskjøleskap,
gasskomfyr og lignende. Det
er også viktig å gå over dette
utstyret, og sjekke at det ikke
er lekkasjer noe sted, sier
Meland. En annen ting som er
viktig i den forbindelse, er at
man ikke oppbevarer og lagrer
mer enn det som er tillatt
mengde gass innendørs.

Røykvarsler
Forskriftsmessige
røykvarslere bør monteres på alle
fritidsboliger, sier brannsjefen,
for hvis det først begynner å
brenne er det aller viktigste å
få folk i sikkerhet. En brann
oppstår ofte på ubeleilige tidspunkt når folk kanskje ligger
og sover, og en røykvarsler
som virker kan da være med å
redde liv.
Når uhellet er ute…
Er man så uheldig at det

begynner å brenne, og man
har ringt nødnummer 110, er
det viktig å angi sted så nøyaktig som mulig. Det er også
en stor hjelp for brannvesenet
hvis en person kan bevege seg
ned til allfarvei, sier Meland.
Det kan ofte være snakk om
30-40 minutters kjøring før
brannvesenet kommer fram,
og da er det viktig at man kjører rett til riktig sted. Vi har
store biler, som ikke egner seg
noe særlig til å drive finmanøvrering og snuoperasjon-

er på smale gårdsveier, sier
brannsjefen. At man oppgir
mobilnummer når man ringer
110, kan også være til stor
hjelp for brannmannskapene.
Da kan vi ringe opp igjen når
vi er på tur og få noen til å
geleide oss på rett vei, sier
Meland, som håper det blir en
rolig og udramatisk påske
både for hyttefolk og brannmannskap i Rennebu.
Av Mona Schjølset
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Tradisjonell handlaft
Hellaft/Stavlaft
Tilbygg,
restaurering etc

Etablert 1989

Brønnboring – Biovarmeanlegg
www.torslaft.no

Vann og energibrønner
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Vi tilbyr:

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

Rørlegger/avd.lager ved Mærk bru

Vakttelefon ved akutt sykdom: 72 49 77 99

Oddvar Lien: 901 64 232

- mellom Jerpstad og Berkåk

Ring for timebestilling

97 61 51 51

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

Velkommen til vår
butikk på Berkåk!
Åpningstider i påskeuka:
Mand – Tirsd 08.00- 16.00
Onsd 08.00 – 13.00
Påskeaften stengt

Vi ønsker våre
kunder
ei riktig
god påske

Edvin Eide: 950 34 056
Seierdalen, 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com

Alle våre besøkende i uke 12
er med på trekning av

2 Byggmakker
påskeegg
Trekkes lørdag 27. mars 2010

AA Batteri 4stk
Peistønn
Sanitærbark 20l
Termos
Brusletto kniv hunter

1900
7900
8800
29800
44900

BERKÅK
Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
Fax 72 42 82 81
Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14
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Fra mattfiller til rød løper
Hva er vel mer passende enn at Rennebumartnan
får sin egen røde løper til sin feiring av 25 år med
martna? En martna som har gått fra en bra bygdemartna til å bli Norges ledende salgsutstilling for
husflid og håndverk.

Martnasgjesten i 2008, Toppen Bech, er den eneste
som har gått på rød løper til åpningsseremonien på
Rennebumartnan. Til jubileumsmartnan i år får
en ny gjest æren - men hvem blir det?
oppleve og som virkelig kler
rød løper.

Siden 1992 har Rennebumartnan hatt sin egen martnasgjest. Den første i rekken
var Lars Klevstrand, og siden
har det vært mange prominente gjester, som Torvald
Stoltenberg, kulturministeren,
fylkesmannen,
Nils
Arne
Eggen, Toppen Bech og Arthur
Arntzen. Dette er bare et lite
knippe av alle de martnasgjestene som har hatt sin

naturlige plass i den martnan
de skulle foreta den offisielle
åpningen av.
Så blir det spennende å se
hvem som får æren av å være
den første som går på
Rennebumartnans røde løper.
Med jubileum og temaet gull
og grønne skoger må det være
lov å ha forventninger om en
gjest, som publikum gjerne vil

Hvem skal så bidra til å få i
stand en rød løper som er
Rennebumartnan verdig? Her
er det nemlig ikke snakk om
metervare i gummiert polyester. Nei, allerede på martnan
i fjor gikk arrangøren ut og
inviterte til å levere røde klær
som kunne redesignes til rød
løper. Idéen kom fra tidligere
martnasprisvinner
Cathrine
Hærem i Ledaal teppeveveri. I
sitt engasjement for Rennebumartnan mente hun at til jubileet i 2010 måtte martnan få

Dugnad på klipping av mattfiller til
Rennebumartnans egen røde løper.
F.v.: Målfrid Grendal, Irene Folland, May
Værnes, Kristine Myran og Liv Haugen.

sin egen røde løper. Med innslag av lokale mattfiller i kombinasjon med hennes trylletråd vil hun veve en rød løper
som virkelig kler Rennebumartnan.
Forrige uke inviterte martnan i samarbeid med Rennebu
Husflidslag, Innset Husflidslag
og
Arbeidssenteret
til
klippedugnad i Birkabygget.
Alle som bidrog med røde
plagg og klipping ble med på
trekning av en mini rød løper
sponset av Ledaal Teppeveveri. Den heldige vinner vil
få overrakt sin røde løper und-

er jubileumsmartnan 2010.
Ellers var det musikk til
arbeidet
med
Rennebu
mannskor, og selvfølgelig ble
det servert dugnadskaffe.
Like over påske skal de
ferdigklipte mattfillene sendes
Ledaal
teppeveveri
i
Stavanger. Den 13. august, til
åpningsseremonien for jubileumsmartnan 2010, skal en helt
unik rød løper rulles ut for
årets martnasgjest.
For mer informasjon om
årets Rennebumartna, se
www.rennebumartnan.no

Fra det gamle album...
Tidene forandrer seg, og vi med den - heter det. Skiutstyret har ihvertfall forandret seg, og vi har helt sikkert også en annen innstilling til utstyret enn for
70 år siden. Her er et knippe bilder fra Nerskogen på 40-tallet.

2

1: Skitur på Nerskogen rundt 1950. Marit Fjellstad drar Jostein i pulk - eller på en skikjelke.
2: Ved Minilla på 40-tallet - Torbjørn Eggen, Marit Krovoll, Anders Lånke, John Krovoll og
Marit Lånke.
Bildene er hentet fra fotoarkivet til Rennebu Historielag.

1
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Ta med familien til oss på middag

Rennebu Turistkontor

– god mat og store porsjoner!

Åpningstider i påskeuka:
Mandag - Onsdag 10.00-15.00

Vi har også TAKE AWAY

Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf 72 42 55 55

950 93 400 - www. sande-hytter. no

Åpn.tider:
man-tors 14-22
fre-lør
14-23
søn
14-22

Sam m en realiserer
vi din hyttedrøm !

På mandag har vi også besøk fra Rennebu
Arbeidssenter, salgsvarer og kaffe!
Velkommen!
Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

Regnskap - Økonomi - Rådgivning
ØKONOR BERKÅK
www.okonor.no
berkak@okonor.no

Besøk vår nye
utstillingshytte
på Berkåk
Høy kvalitet, tuftet på
solide byggetradisjoner.
Tidsriktig arkitektur
og sm arte løsninger.

Hovedk. Berkåk

tlf 72 42 82 00

avd. Soknedal

Vi har byggeklare hyttetomter
- se sande-hytter.no

tlf 72 43 34 07

Åpningstider: hverdager kl 7-16
el. etter avtale - Tlf 950 93 400

SpareBank 1
i Rennebu
Å gi råd handler om å legge
tilrette for at du kan gjøre gode
valg. Den gode løsningen avhenger av hva som er viktig
for deg, enten du er privatkunde
eller bedriftskunde.

For deg som vil noe

Hos oss får du tilgang til et bredt og tidsriktig produktspekter
innen sparing, ﬁnansiering, forsikring og betaling.
Som kunde i SpareBank 1 SMN har du din egen rådgiver
som er tilgjengelig for deg når du har behov for det.
Våre rådgivere

Bedrifts-/landbruks-/
lag- & foreningskunder

Privatkunder

Tove Halseth
Gunvor S. Røe
tove.halseth@
gunvor.roe@
smn.no smn.no FinansrådFinansrådgiver
giver
900 81 695
72 40 20 33

Kjetil Halle
kjetil.halle@
smn.no
Banksjef
privatmarked
924 91 660

Gisle Mellem
gisle.mellem@
smn.no
Senior bedriftsrådgiver
910 00 675

Birger Lie
birger.lie@smn.no
Banksjef bedriftsmarked
915 52 585

I tillegg kan du kontakte vårt kundesenter på tlf 07300 (privatkunder)
eller 07303 (bedriftskunder) ved enklere spørsmål.

Åpningstider: man, ons, fre kl 9-15

Selge bolig?
Eiendomsmegler 1 har et stort apparat som gjør at
våre meglere kan gjøre det de er best til. Det er å ha
full oversikt over boligmarkedet og formidle din bolig
grundig og korrekt gjennom solid markedsføring.
Holde selger oppdatert og sørge for tett oppfølging
til alle interessenter og ikke minst gi god og fornuftig
rådgivning.
Kontakt oss i dag for en uforpliktende boligprat.

Stian Knutsen
stian.knutsen@
em1mn.no
Eiendomsrådgiver

Jon Ivar Jamtøy
jon.ivar.jamtoy@
em1mn.no
Eiendomsmegler
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Når nøden er
størst…

HJEMMEBASERTE TJENESTER
Tjenesten for funksjonshemmede.

I løpet av påska i fjor hadde Rennebu Røde Kors Hjelpekorps gjennomsnittlig to daglige oppdrag, av mer eller mindre alvorlig karakter.
— Mindre leteaksjoner, samt transport av folk på grunn av sykdom eller skade er de vanligste
oppdragene vi får inn, forteller Stig Wiggen, leder i Rennebu Røde Kors.
Kle deg godt og snu i tide!
— De fleste oppdrag vi får i påska er heldigvis ikke av så veldig alvorlig karakter, forteller Stig
Wiggen. Det er imidlertid mange oppdrag som kunne fått et langt alvorligere utfall dersom hjelpen
ikke hadde vært i nærheten. Han oppfordrer turfolk til å følge de generelle fjellvettreglene, kle seg
godt og snu i tide hvis man overraskes av dårlig vær.
— Vi har hatt flere henteoppdrag etter turgåere som rett og slett har vært for dårlig kledd, og fått
problemer på grunn av kulde, forteller han.
Korpshytta på Ånegga
Rennebu Røde Kors har egen hytte på Ånegga, som brukes til påskeberedskapen. Korpshytta vil
være bemannet fra palmelørdag til 2. påskedag, og de aktive medlemmene i hjelpekorpset er med i
en turnusordning, slik at man har vakt på skift gjennom påskeuka. — Det er et sosialt og trivelig
miljø på korpshytta, forteller Stig Wiggen, og mange hytteeiere stikker innom for en kaffekopp og
en liten prat. Dette setter vi pris på, og vi tar gjerne imot enda mer besøk på korpshytta.

Alarmnummer
Rennebu Røde Kors Hjelpekorps:
48 07 00 59
112 kan også benyttes som nødnummer dersom man mangler SIM-kort,
penger på kontantkortet eller mobildekning fra sin operatør.
Dette forutsetter at det ﬁnnes en annen mobildekning der man beﬁnner seg.

Smart gratisløsning
kan redde liv
Fra vår Internett-tjeneste Norgesglasset, kan du nå skrive ut en nødplakat og
henge på hytteveggen. Plakaten angir hyttas posisjon og kan være til god
hjelp om det oppstår en nødsituasjon og det er behov for akutthjelp.
Redningsmannskaper opplever stadig at folk i akutt nød
ikke klarer å gi en god nok
beskrivelse av hvor de befinner
seg. Spesielt gjelder dette om
nødstedte ringer fra en hytte
eller et sted uten adresse.
Uriktig eller vag stedsangivelse
kan resultere i sløsing med
dyrebar tid for ambulansen.
Konsekvensene av dette kan
være svært alvorlige. Statens
kartverk har i samarbeid med
Hovedredningssentralene og
nødetatene utviklet en løsning
som kan bidra til bedre sikkerhet. Utgangspunktet er gratis-

tjenesten Norgesglasset som
daglig benyttes av flere tusen
internettbrukere. Her er det nå
lagt inn en egen "knapp" som
publikum kan bruke for å lage
en såkalt Nødplakat. Alt man
trenger å gjøre er å peke på
hytta i kartet, så lages
Nødplakaten. Plakaten gir en
geografisk posisjon av hytta i
et kartutsnitt, og GPS-koordinatene kommer automatisk
fram samt kommune og
nærmeste
stedsnavn.
Til
sammen
utgjør
denne
informasjonen en stedsanvisning som det ikke er til å ta feil

av. Nødplakaten skrives så ut
og henges lett synlig på hytteveggen. Ambulansene og redningssentralene er utstyr med
kartsystemer som gjør det lett
å finne fram hvis man har
GPS-koordinatene. På denne
måten spares verdifull tid enten det gjelder brann, akutt
sykdom eller skade. Kartverket
håper at plakaten blir å finne
på alle hytter over hele landet
og håper den kan bidra til å
redde liv og helse. Statens
kartverk har ansvar for datagrunnlaget; stedsnavn og kart
samt teknologien bak.

Du kan gå inn på nettsiden

http://ngis2.statkart.no/norgesglasset/default.html
- der får du veiledning for hvordan du skal gå frem.

Legevakt i Rennebu!
Til og med onsdag 31. mars kl 12.00:
Akutt dagtid - 72 42 77 00
Legekontoret - 72 40 25 40
Ellers:
Legevakt kveld/natt - 72 48 01 00
Akutt hjelp/ambulanse - 113

Ledige stillinger som miljøarbeider
1. 20,20 % fast stilling, arbeid hver 3. helg,
fra 01.05.2010.
2. 26,67 % vikariat, med bl.a arbeid hver 3. helg,
fra 01.04.2010 og ut året.
For stillingene gjelder:
Primært utdanning som hjelpepleier eller omsorgsarbeider.
Ufaglærte kan bli vurdert.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes ved
henvendelse til Løkkjbakkveien, ved Gunn Bjørnstad
tlf 72 42 77 38 eller konsulent for funksjonshemmede
Hanne Kristin Rise tlf 72 40 25 06.
For denne stillingen gjelder avlønning i hht. gjeldende
lov- og avtaleverk.
Søknaden sendes Rennebu kommune,
Rådmannen, 7391 Rennebu, eller e-post til
postmottak@rennebu.kommune.no innen 18.03.2010
Bruk gjerne eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig eller ved
henvendelse til servicetorget, tlf 72 42 81 00.

GRENDALAGENE I RENNEBU

Enhet for landbruk og miljø har fått ansvaret for å holde
kontakt med og oversikt over grendalagene i Rennebu.
Vi ønsker at de ulike grendalagene hjelper oss med dette,
gjerne via e-post eller telefon.
Vi er avhengige av å ha riktig kontaktinformasjon for å
kunne ta kontakt med grendalagene når det er aktuelle
saker vi ønsker å informere om eller drøfte med
grendalagene.
Kjetil Værnes
enhetsleder landbruk & miljø

BIBLIOTEKET

Biblioteket blir stengt i påskeuka, 29. og 31. mars.
Vi har fått inn mange nye spennende bøker som er fine å
ha med på påsketuren.
Husk også lydbøker til små og store.
Vi ønsker alle ei riktig god påske!

Dette skjer i Rennebu
Mars:
25.03.
25.03.
April:
08.04.
12.04.
12.04.
13.04.
14.04.

Formiddagstreff
Staure, Voll
Fra middelalderen til Gleden
Rennebu Kirke
Elever fra Voll Skole m/ gjester
Mottak av klær
Refshus skole
Møte BygdekvinnelagetFredheim
Mjuken Grand Prix
Skistadion
Formiddagstreff
Omsorgsboligene
Formiddagstreff
Menighetshuset

11.00
19.30

19.30
18.00
11.00
11.00

28. mars-15. april åpen kafè på Fjellheim, Nerskogen
– kl. 12.00-19.00
Rennebu Musikkorps onsd. kl 19.30-22.00 i samfunnssalen
Rennebu Skolekorps torsdager kl 18.00 i samfunnssalen
Rennebu Songkor onsdager kl 19.30 – 22.00 Voll skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 19.30-22.00 på Berkåk skole
Frisktrim onsdager kl 10-11 i Rennebuhallen
Berkåk Bridgeklubb tirsdager kl 18.30 på Frivillighetens Hus
Rennebu Skytterlag treningsskyting hver torsdag kl 18.00
Aerobic i Rennebuhallen tirsdager kl 20.00
Step i Rennebuhallen torsdager kl 19.30
Linedance på Stamnan søndager kl 19.00
Rennebu Husflidslag åpent hus på Vonheim mand. kl 18-21
Gratis innrykk i kalenderen,
kontakt Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05
e-post: turistkontoret@rennebu.net
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RNs Påske-X
BOK

DYR

TOK

LYS

GUD

NABO DRIKK SERAF

Vinnere av RNs Jule-x:
Kristianne Lein, Skogn
Målfrid og Klaus Grendal, Berkåk
Liv Nygård, Jerpstad
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Send inn kryssordet til Rennebu Nytt c/o Mediaprofil as, Berkåk 7391 Rennebu innen 16. april.
Tre med riktig løsning vinner Rennebu kommune-pins og Flax-lodd.

RIPE

HAUG

ULÆRD

Navn: ............................................................... Adresse: ......................................................................................

BLOMSTER
FEST

NEI
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Mjuken Grand Prix Ny nettside for Turistkontoret
De siste årene har skigruppa hatt som tradisjon å avslutte
sesongen med Mjuken Grand Prix. Dette er et fartsfylt skirenn
både for barn og voksne. De eldste starter fra Mjuken, de mellomste fra Vasshuset og de yngste fra toppen av midtlina. Ungene
blir kjørt opp til toppen av løypa med tråkkemaskin, og det har
vært veldig populært.
Mjuken Grand Prix arrangeres i år den 12. april kl 18.00. Kjetil
Værnes i skigruppa oppfordrer så mange som mulig til å møte
opp for å få med seg denne fartsfylte avslutningen på skisesongen.

www.rennebu.net har nå gjennomgått en ansiktsløfting, og vi håper dette vil gjøre den lettere å
bruke for publikum, sier Mona Schjølset ved Rennebu Turistkontor.
En sentral del av den nye nettsiden er aktiviteter og arrangement, rett og slett en oversikt over
det som skjer i Rennebu. Her håper vi publikum vil være aktive og tipse oss om ulike ting som skjer,
sier Mona. Målet er at aktivitetskalenderen skal bli så utfyllende som mulig, og da er vi avhengig av
innspill fra lag, foreninger og enkeltpersoner som skal arrangere noe.
En annen mulighet på den nye nettportalen er at publikum kan sende elektroniske postkort fra
Rennebu, forteller Mona. Det sendes jo stadig mindre postkort i papir, og flere har nå åpnet muligheten for å gjøre dette via sine nettsider. Det ligger mange fine bilder fra Rennebu tilgjengelig, som
publikum kan bruke til formålet, sier Mona.

Sykkelritt på Nerskogen
Søndag 20. juni kl 11.00
arrangeres for første
gang sykkelrittet
Nerskogsrittet.
Nerskogsrittet
er
et
arrangement for både mosjonister og aktive med to løyper en på 48 kilometer og en på 20
km.
Rittet skal ikke konkurrere
med de store terrengsykkelrittene, men tilby et litt kortere og
mindre
teknisk
krevende
alternativ. Det er et terrengsykkelritt, men hele traséen er langs vei med grus og
asfalt
som
underlag.
Trasévalget gjør det derfor
mulig for både barn og godt
voksne å delta, da en her ikke
trenger å beherske stisykling
for å være med.
Nerskogsrittet er et samarbeid mellom Nerskogen grendalag, Oppdal sykkelklubb og
Rennebu idrettslag.
Økt interesse for sykling
Sykling er en aktivitet som
utøves av stadig flere – både
mosjonister og aktive. Flere
store ritt i Norge har økende
deltagelse – Styrkeprøven,
Birkebeinerrittet, Grenserittet,
Sykkelenern, Markatråkket.
I Sør-Trøndelag er det flere
sykkelklubber som har et
økende antall aktive medlemmer. Det er også et økende
antall fritidsboliger i SørTrøndelag – men ikke nødvendigvis flere friluftsfolk – og
dermed en voksende gruppe
som er potensielle deltagere i
tilrettelagte aktiviteter slik som
Nerskogsrittet.
Erfaringer
fra
andre
områder i landet viser at fritids- og hytteinnbyggere bruker mye tid på tilrettelagte
opplevelses- og aktivitetsvirksomheter. Det ser vi også for
Nerskogens vedkommende –
det er mange brukere av
skisenteret og de oppkjørte
langrennsløypene.
Rennebu kommune ved
ordfører Bjørn Rogstad er glad
for at det kommer et arrangement på Nerskogen. Rennebu
har sterke og gode tradisjoner
for
å
arrangere
både
Rennebumartnan, RennebuSpæll og ulike skirenn, og ordføreren har tro på at
Nerskogsrittet vil føye seg inn i
rekken av gode arrangement i
Rennebu.

Viktige
faktorer
ved valg av
ildsted

Tradisjonell ovn
Gir rask oppvarming i form
av strålevarme, og anbefales i
trekkfulle hus, rom med stor
takhøyde, eller dersom man
ønsker direkte varme fra ildstedet.

Nerskogsrittets opphav: Arve E. Withbro (Nerskogsprosjektet), Asgeir Meland (prosjektleder
Nerskogsprosjektet/Aktivum Midt-Norge), Arve Krovoll (Nerskogen grendalag),
Jan Ove Henriksen (Oppdal sykkelklubb) og Kjetil Værnes (Rennebu idrettslag).
Samarbeidsprosjekt
Nerskogen
grendalag
består av de bofaste på
Nerskogen, på begge sider av
kommunegrensen. I de to siste
årene har grendalaget vært
sterkt engasjert i utviklingsprosjekt for bygda i samarbeid
med Rennebu kommune.
Oppdal sykkelklubb har
om lag 175 medlemmer som er
aktive både på landeveien, i
terrenget og i Downhill-løypene. Klubben har mange medlemmer utenfor kommunegrensen,
ikke
bare
fra
Rennebu.
Rennebu Idrettslag har om
lag 900 medlemmer og lagets
aktiviteter er håndball, fotball,
ski, friidrett, orientering og i
tillegg ei trimgruppe. Idrettslaget har ingen egen sykkelgruppe, men flere av medlemmene i idrettslaget er også
medlemmer i Oppdal sykkelklubb.
300 deltager som mål
Målet er å arrangere et
sykkelritt til glede for alle
involverte, og det vil si syklister, sponsorer, grunneiere,
dugnadsfolk, presse, foreldre
og støtteapparat forøvrig.
I årets ritt har arrangørene
som ambisjon å få 300 deltagere.
To løyper
Turløypa er 48 km lang og

har start og mål ved demningen. Traséen følger Leverdalsveien rundt Granasjøen,
og videre mot Nerskogen
skisenter langs den gamle
Nerskogsveien. Fra skisenteret
følges fylkesveien i retning
Grindal helt til Lauvåsen. Over
Lauvåsen er det fin grusvei til
en kommer ned på veien fra
Hol til Nerskogen. Her kommer rittets hardeste parti med en
lang sammenhengende bakke
opp til Kvenndalen.
Samlet stigning er 905 met-

er, og laveste punkt er 330
moh mens høyeste punkt 813
moh. Trimløypa går rundt
Granasjøen, og er om lag 20
km og relativt flat.
Innbydelse
og
annen
informasjon blir tilgjengelig via
hjemmesidene til arrangørene:
Nerskogen grendalag:
www.nerskogen.net
Oppdal sykkelklubb:
www.oppdalsykkelklubb.no
Rennebu idrettslag:
www.rennebu-il.no
Voll
Løvåsen
Liabakkan

Gml Nerskogsvei

Hoelshøyda
Start/Mål

Granasjøen

Nerskogen
Leverdalen

Konveksjonsovn
Som en tradisjonell ovn,
men varmen spres bedre i
rommet ved at varmlufta sirkuleres gjennom konveksjonskammer på ovnen.
Konveksjonsovner kan ofte
plasseres nærmere brennbar
vegg.
Pelletsovn
”Fyringsmaskin” styres av
thermostat og automatikk.
Pelletsovner har vanligvis lav
overflatetemperatur.
Innsatspeis
Gir ”langsom varme” ved
at varmlufta sirkuleres, og
varmen blir
også magasinert slik at den varmer en tid
etter at ilden har sluknet.
Åpen peis
Gir minst varme, mest
hygge.
Ta hensyn til:
- Skorsteinens plassering
- Romstørrelse
- Antall etasjer
- Store kalde vindusflater
som hemmer spredning
av varme
- Oppvarmingsbehov ligger
normalt på 60-80 W pr
m2, trekk fra evt.
andre energikilder
- For stort ildsted gir alltid
driftsproblemer
- Luftbehov lukket ildsted:
10-15 m2/t
- Luftbehov åpen peis: 200400 m2/t
Mangelfull ventilasjon i
rommet (tilluft), kan for
eksempel løses ved å legge
ekstern tilførsel av forbrenningsluft i rør frem til ildsted.

Kunngjøringer
Austre Rennebu
grunneierlag

Årsmøte 2010 avholdes på
skytterhuset i
Gammelstødalen torsdag
22. april 2010 kl. 19.30.
Møtet holdes med sakliste
iht. lagets vedtekter.
Utover ordinær sakliste skal
ny driftsplan Rennebu
Storviltvald 2010-2012
behandles.
- Styret
Årsmøte i

Rennebu
Frivilligsentral

torsdag 25.mars kl.19.00
på Frivillighuset.
Årsmelding – årsregnskap –
husleietakster – valg.
Alle velkommen
- Styret ved
Rennebu Frivilligsentral
Årsmøte i

Træthaugveien
Veiforening

15. april 2010 kl 20.00 i
Furuly Grendehus,
Nordskogen.
Vanlige årsmøtesaker
Enkel servering.
Hjertelig velkommen!
- Styret

Jenterittet på Røros 5. juni 2010
FYSAK Rennebu stiller også i år lag på Jenterittet på Røros, og
alle sykkelglade Rennebu-damer oppfordres til å bli med!
Påmelding (og betaling) til selve rittet gjøres av hver enkelt på
www.jenterittet.no Klubb: Fysak Rennebu
Nytt av året er at det blir avreise med buss fredag kveld, med to
overnattinger på Vertshuset Røros (mot tidligere en). Hjemreise
søndag formiddag.
For info eller påmelding til transport/overnatting mm, kontakt
enten Solfrid Skjerve (tlf 980 65 578 ettermiddag/kveld),
Eli Krogstad (tlf 468 89 702 ettermiddag/kveld) eller
Fysak-koordinator Jannicke Jakobsen (913 81 511 dagtid)

JEGERPRØVE

Rennebu Jeger- og Fiskeforening arrangerer jegerprøvekurs for
førstegangsjegere og andre interesserte.
Kurset er totalt på 30 obligatoriske timer, fordelt på 9 samlinger.
To av samlingene er praksis.
Kurset avsluttes med teoretisk eksamen i begynnelsen av juni
2010.
Påmelding innen 10. april til: Endre Kosberg - 416 57 905
Nærmere orientering vil bli gitt etter påmelding.

MOPED ønskes kjøpt gjerne eldre / litt defekt og billig!
Henv. Rolv K Kjeka - mob. 930 52 139

Rennebu BU skal ha påskeskirenn
i "Løkkja" 27. mars.

Oppmøte på parkeringsplassen i Nåverdalen kl 11.00.
Ta med ski, mat og drikke (det blir muligheter for grilling) og
sjekk ut RennebuBU.blogg.no for mer informasjon.
Innkalling til årsmøte i

Ilfjellet Grunneierlag

Årsmøte i

Rennebu idrettslag

torsdag 22. april 2010,
kl 19.30 i Frivillighuset.
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes behandlet
på årsmøtet må sendes til Liv
Lian Kosberg innen 12.april.
- Styret i Rennebu il

Årsmøte i

RIL skigruppa

torsdag 15.04. klokka 19.30
på Hallandstuggu.
- Vanlige årsmøtesaker
Innkomne saker må meldes til
leder Per Ivar Wold
innen 1. april.
- Styret i skigruppa

torsdag 8. april Kl 20.00 i Hallandstuggu
Sakliste
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og sekretær
Godkjenning av evt. fullmakter
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Valg
6. Jakt og fiske
Jakttider og priser
Ny driftsplan 2010-2012 for Hjortevilt og Bever
Sesongens småviltjakt
Erfaringer om nytt poengsystem for jakt på predatorer
7. Eventuellt
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret v/Erling
Grøtte i hende innen 26. mars
Enkel servering. Vel møtt

SOULMATES

HAMOS ønsker
alle en riktig god påske!

Salg av middag fra kl 17.00
Kveldsutlodning - Åresalg - Lykkehjul - Tipping
Hestkjøring - Luftgevær - Dart - Kaffe/Vaffel
Programinnslag (ca kl 19.30):
Kveldstanker v. Terje Bjørkås
Sang av Rennebu Songkor
Hjertelig velkommen!

Konsert i Rennebu kirke
torsdg 15. april kl 19.30

ved musiker og komponist Aud Karin Haugen
og Kor X fra Trondheim.
Otto Haugen vil dele noen tanker med oss
som ligger han på hjertet.
Det er gratis inngang, men for å dekke utgifter blir det anledning til å gi
en gave. Eventuelt overskudd vil gå til misjonsprosjekt i Aserbajdsjan.

Velkommen!
arr: Soknerådet og Normisjon

VI FEIRER PÅSKE i Hoelsmo Bedehus
Langfredag 2. april:
kl. 20
Åpningsmøte. Kaffeservering
Lørdag 3. april:
kl 10
Frokostmøte. Alle tar med frokosten sin på bedehuset til et spleiselag. Drikke blir ordna.
kl 20
Kveldsmøte (NUFR har ansvaret). Matsalg
1. påskedag, søndag 4. april:
kl 11
Gudstjeneste Berkåk kirke
kl 13
Middag i Bedehuset
(Påmelding middag: Anne M. Øverland 97172592)
kl 14.30 Sangmøte
kl 20
Gudstjeneste i Rennebu kirke
Taler er Marta Stormo. Div. sangkrefter deltar på møtene.
Fastboende, feriefolk, gammel og ung - alle er velkomne!
Arr. Normisjon Rennebu.

Årsmøte i
Trimgruppa RIL

torsdag 8. april kl 19.00 i Frivillighuset.

- Vanlige årsmøtesaker
- Styret foreslår for årsmøtet en sammenslåing av
friidrett - trim og O-gruppa.
- styret i Trimgruppa

Armbånd funnet utenfor Statoil Berkåk 17. februar.
Ta kontakt med Rennebu Nytt - tlf 72 42 76 66.

VOLL SKOLE
inviterer til musikkhistorisk reise
fra middelalderen TIL GLEDEN!

Hjertelig takk for hilsninger,
blomster og gaver jeg fikk
på dagen min.
Sigrid Bergsli

Alle hyttecontainere i
Rennebu tømmes uke 12:
- lørdag før palmesøndag
- tirsdag i “den stille uke”
- påskeaften
- 2. påskedag

onsdag 24. mars kl 17.00 - 22.00

● ● ●

Takk for oppmerksomheten
på min 85-årsdag,
og takk til diakonutvalget
for boka jeg fikk.
Ingeborg Rønning

HAMOS
informerer

Basar på Mjuklia, Berkåk

10. april
Fest på Berkåk
Samf.huset
Inngang: kr. 250,-

Musikalske gjester:
Sølvi D Tronvoll, Terje Uv
Gunnar Bonsaksen
og Rennebu Mannskor!
Rennebu kirke
torsdag 25. mars kl 19.30
Billett kr 100,Barn under skolealder gratis
Evt. overskudd går til et humanitært formål!
VELKOMMEN TIL GLEDEN!

arr: Rennebu BU

● ● ●
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“Nytt” vassverk på Berkåk
Drikkevannet som kommer fra Skaumsjøen får i
disse dager nytt og moderne renseanlegg.
Det er firmaet NOKA as fra
Larvik som leverer og monterer det nye renseanlegget som
leverer drikkevann til Berkåk.
De har drevet med vannbehandling siden 1973, og har
hele landet som marked.
Deres arbeid går ut på én uke
med montering og én uke med
igangkjøring.

millimeter. — Disse små åpningene i filteret klarer å holde
tilbake bakterier og virus. Det
er ikke en sjanse for at noe
smetter mellom her. Dermed
er det ikke noen mulighet for
at noen kan bli smittet gjennom drikkevannet, sier Hartz.
Filteret har en levetid på 7 10 år.

Topp moderne
Vannbehandlingen er basert på UV- og membranbehandling. Vannet renner
først gjennom en membran
som fjerner humes, bakterier
og virus, for deretter å bli UVstrålet for atter fjerning av
bakterier og virus. Vannet går
dermed gjennom to såkalte
hygieniske barrierer.
— Dette er et topp
moderne anlegg som er godkjent for alt innen næringsmiddel, forteller Andreas
Hartz.

Automatisk styring
Hele anlegget er automatisert og styres av en PLS en hjerne som har full oversikt
og justerer eventuelt avvik.
Anlegget trenger derfor bare
ettersyn én gang i uka.
Styringer gjør at anlegget også
produserer vann ut fra forbruket og justerer seg deretter.

To nanometers åpning
Membranfilteret har åpninger på bare to nanometer,
som tilsvarer to milliontedels

Stor kapasitet
Anlegget har i dag en
kapasitet på 800 kubikk i
døgnet, men kan utvides til en
kapasitet på 1.000 kubikk.
Dagens forbruk på Berkåk er
ca 500 kubikk i døgnet.
Ros til kommunen
Hartz kan fortelle at NOKA

har levert mange anlegg over
hele landet, men dette anlegget er et av de bedre når det
gjelder plass og bygningsmessig utført arbeid.
— Jeg vet at Rennebu kommune har gjort alt arbeid med
huset og anlegget før vi kom
inn med monteringen, og alt

er meget bra utført. Dere har
en virkelig flink kommune her
i Rennebu, 7nderstreket Hartz.
Arbeidet med det elektriske
anlegget er også lokalt utført av Kvikne-Rennebu Kraftlag
AL.
Av Dagfinn Vold

I.O. Rok
kones

Sagn og fortellinger
Mange rennbygger har nok lest, eller i det minste bladd gjennom boka som
egentlig aldri var meningen skulle bli til ei bok; Sagn og fortellinger fra
Rennebu. Ingebrigt O. Rokkones begynte å skrive ned disse gamle fortellingene etter at han hadde passert 60 år.

Sagn o
gF

gammelt av, og om de første
bureiserne som skaffet seg et
levebrød der ute. Boka er
krydret med nedtegnelser over
hverdagslivets små og store
hendelser, både om gleder og
slit. I boka står det f. eks.;
”Som
forlovelsessted
har
Nerskogen vært et ettertraktet
sted, og er det enda. Ingen har
lov til å bryte en forlovelse som
er kommet i stand på
Nerskogen”.
Forfatteren
skildrer hvordan unggutten
har tatt sin beslutning og med
faste skritt går inn på setra.
”Når solen bak skaret seg
senker, så tyst inn i bua det er.
Da knyttes de villige hender, i
stillhet forlovet de er”. Noen
og hver kan komme i det
romantiske
hjørnet
av
mindre…
I boka finner vi også historier fra andre deler av bygda
og i denne korte oppsummeringen kan det nevnes at bakerst finnes en oversikt over
gamle bumerker fra Rennebu.
Ingebrigt samlet også på
gamle ordtak og hermer og i
boka finner vi ikke mindre enn
820 av dem nedtegnet. Mange
av dem skrevet på så utpreget
dialekt at dagens generasjon
kan ha problemer med å forstå
hva som egentlig menes med
dem. Ikke minst derfor er det
av stor historisk verdi at denne

Sagn o
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ble til boka ”Sagn og fortellinger fra Rennebu”. Det står i
Rennebuboka (bind IV) at
Ingebrigt tidlig skrev ”små rim
på gamle mjølkister og ellers
der det fall seg”. Videre står
det at da han ga fra seg gården
”kjende han framleis historia
sine pulsslag og visste han var
ei lekk i ei uendeleg lang ættekjelde”.
Han var altså over 60 år da
han begynte å skrive Sagaen
om Nerskogen, men var selv i
sterk tvil om nedtegningene
kunne brukes til noe. Han rådførte seg bl.a. med Ola Røkke
som så på det han hadde
skrevet, og rådet Ingebrigt til å
fortsette
med
skrivingen.
Ingebrigt sa siden at dette
møtet med presten Ola Røkke
gav han det han manglet,
nemlig tro på seg selv. Jon
Gunnes oppfordret Ingebrigt
til å få det på trykk i avisa.
Sagaen om Nerskogen gikk
etter hvert som føljetong i
avisa ”Dagsposten”, før den
kom i bokform i 1947.
Sagn og fortellinger fra
Rennebu innledes med en
oversikt over bygdas første
bosetninger, før det vi må kalle
hoveddelen starter. Sagaen om
Nerskogen er fortellingen om
fjellbygda, dens betydning
som forrådskammer for gårdsbruka framme i bygda fra

ortelli
n
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I forordet til boka står det
at disse fortellingene etter
hvert ble tatt inn i forskjellige
aviser og til slutt samlet i bokform uten nevneverdige endringer. Og det er meget mulig
at det er nettopp denne noe
løse presentasjonen av stoffet
som gjør den så fasinerende å
bla i. I det samme forordet
kommer forfatteren med et
fromt ønske; - jeg håper at leserne, om de finner mangt og
meget å kritisere i boka, vil
være skånsom med kritikken
mot en gammel mann som har
gjort sitt beste-.
Ingebrigt ble født i 1874
og som odelsgutt var yrkesvalget nær sagt bestemt fra
fødselen. Han var visstnok
ikke spesielt interessert i
gårdsarbeidet i ungdommen,
derimot var han det vi i dag
kan kalle en bokorm, og leste
stort sett det han kom over.
Etter at han tok over, utvikla
han likevel gården til det ble et
mønsterbruk. Så anerkjent ble
Ingebrigt som bonde at han på
sin åttiårsdag ble tildelt SørTrøndelag landbruksselskaps
sølvmedalje, utdelt personlig
av fylkeslandbrukssjefen.
Men i denne sammenhengen er det skribenten I.O.
Rokkones vi skal se litt nærmere på, og da særlig de små og
store fortellingene som til slutt

Andreas Hartz og Flemming
Hansen fra firmaet NOKA as
kjører i gang det nye moderne
renseanlegget før påske.

boka ikke blir glemt, men kan
tas fram for derigjennom å få
et innblikk i bygdas historie.
Til slutt tar jeg med et par av
disse ordtaka, for ordens skyld
lettere omskrevet til dagens
språk, men jeg vil bare først
anbefale de som ennå ikke har
Sagn og Fortellinger fra
Rennebu i boksamlingen sin,
til å gå til innkjøp. Boka kan
kjøpes på Turistkontoret på
Berkåk, og kom for øvrig i sitt
tredje opplag i 2006.

E åt klæppmat te e såg kvar
klæppin utapå buka, sa’n
Innbrekt, men enda va e så svoltinn at e nere på bet tå mæ næglænn og helt til slutt Dæ va itt
fale fær’om far å få ti kjærreng,
han to’o mor han, sa guten .
Av Jan Inge Flå

Bjørnsonjubileet 2010
Bjørnstjerne Martinius Bjørnson ble født 8. desember 1832 på
Kvikne, og han døde 26. april 1910 i Paris. I forbindelse med
at det er 100 år siden han døde, vil det gjennom kommende år
bli flere arrangement på Kvikne til minne om Bjørnson.

Påskeguide
Nettsiden www.kvikne.no blir fortløpende oppdatert fram mot påsken.
Palmesøndag 28. mars
09:00 Eidsfjellrennet fra Vingelen til Kvikne
(samme vei som i fjor p.g.a. NM Ski
på Tolga), 39km.
Aktiv- og trimklasse.
Buss fra Statoil Kvikne 07.30
19.30 Gudstjeneste. Solvang
Mandag 29. mars
12.00 - 16.00 Håndlaget: Påskeverksted
Tirsdag 30. mars
21.00 Fest i Demring. (Nytrøa)
"Pubens venner" spiller.
22.00 - 02.00 Hotellet: Åpen Pub med
levende musikk "Full Vræng"
18 års aldersgrense

Mandag 26.04.10 kl 1900:
”Sang- og musikkveld i Bjørnsons ånd” i Kvikne
samfunnshus med elever fra Kvikne skole, Kvikne
Hornmusikk, Kvikne Songlag og publikum som kan
delta i allsang. På denne måten blir det markert at den
26. april 2010 er det 100 år siden Bjørnstjerne Bjørnson
døde i Paris.
Mandag 17.05.2010:
En spesiell Bjørnson-markering sammen med
korpset utenfor eldresenteret på Enan før barnetoget
går til kirka. Bjørnson vil også ellers sette preg på årets
17. mai-feiring.

BJØRNSONJUBILEET PA KVIKNE 2010
4. – 8. august 2010
Onsdag 04.08.2010:
Åpningskonsert i Innset Kirke med vår kjente sopran Solveig Kringlebotten, pianist Gunnilla Süssmann
og en kvartett fra Trondheimsolistene: Bjørnsonsanger
og litt fra operarepertoaret.
Torsdag 05.08.2010:
Gjentakelse av ovenfor nevnte konsert i Tynset
Kulturhus.
Fredag 06.08.2010:
På Bjørgan eller i samfunnshuset. Edvard Hoem:

”Europeeren Bjørnson fra Kvikne”. Kunstnerisk innslag
er ikke på plass i skrivende stund.
Lørdag 07.08.2010:
Vollandag med heldags opplegg med aktiviteter og
mat. Her blir det konserter i kapellet, kåseri og underholdning i naturparksenteret, Litteraturtreff i
Losiuslonna, aktiviteter for barna i Lavo og stort telt
med kaffe og mat m.m.
Søndag 08.08.2010
Peder Bjørnson og kviknedølene:
Innledning om situasjonen i Kvikne først på 1800tallet, med tidsbilder og samtaler mellom bygdefolk og
prest. Dette foregår i Kvikne kirke.
Peder Bjørnson på prekestolen i Kvikne kirke
Tur med guide til gamle Kvikne gruver
Tur med guide til klebersteinbrudd
Fjelltur som ender på Bjørgan
Ikke alle arrangement er fullstendig på plass i skrivende stund, men du kan holde deg orientert på nettsiden www.kvikne.no
Ved alle arrangement selges det billetter ved inngangen. Det er også mulig å kjøpe billetter på
www.kvikne.no, med link til billettsalget i Tynset kulturhus for Bjørnsonjubileets forestillinger.

Vi har påskevarene du trenger!
Vi kan tilby et stort varespekter

Post og Bank i butikk

Åpningstider i påska:
mand-tirsd 9-19
onsdag 9-17
påskeaften lørdag 9-15

Onsdag31. mars
09.00 - Påskelotteri Coop Marked Kvikne
og Nærbutikken Kvikne
v/Kvikne Hornmusikk
17.00-21.00 Hotellet. Biffaften.
21.00-01.00 Fest i Solvang. "RV3" spiller.
Skjærtorsdag 1. april
16.00-20.00 Hotellet. Torsdagsbiff
21.00 -01.00 Fest i Kvikne Samfunnshus.
"Highlights" spiller.
Langfredag 2. april
16.00 - 21-00 Hotellet: Tacobufé
Påskeaften 3. april
19.00 - 22.00 Hotellet. Koldtbord Varme og
Kalde retter
(påmelding innen 28. mars)
1. Påskedag 4. april
fra 13.00 Hotellet. Påskebufé
2. Påskedag 5. april
11.00 Gudstjeneste. Kvikne kirke

Hold deg orientert på
www.kvikne.no

Falck Kvikne - Soknedal
TELEFON 24 t. 905 74 741

Dagligvarer – Faghandel
Tipping
Propan – Sanitærbark

Coop Kvikne, tlf 62 48 40 13
Post i butikk

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

Rennebu Nytt
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• BILSALG
• KOMISJON
• IMPORT
• DEKKSALG
Merke

Toyota Hi Lux 4x4
Toyota Hi Ace 4x4
Toyota Hi Ace 4x4
Hyundai H 1 4x4
VW Golf
Ford Mondeo stv
Nissan King Cab
Toyota Hi Lux D-4D
Toyota Hi Ace 4x4
Toyota Hiace
Volvo XC 70
Valmet 6400 ålø 640
Honda CR-V
Mazda 6
Toyota Corolla
MB 290 stv
Suzuki Ignis Suv
VW caravelle Syncro
VW Caravelle
VW Caddy
Audi A 4 stv Qattro
VW Touran
Skoda Octavia stv
Peugeot 406

Botnan, 2512 Kvikne – busethbil@kvikne.no
Regår

2008
2008
2006
2003
2003
2001
1999
2004
2001
2007
2003
1998
2003
2008
2005
1998
2004
1997
2000
2007
2004
2006
2000
1997 stv

Motor

D-4D
D-4D
D-4D
2,5 TDI
1,4
2,0 aut
2,5 TDI
D-4D
D-4D
D-4D
2,5 Td
4x4
2,0
2,0 Td
D-4D
290 d
1,3
2,4 D
2,5 Tdi
2,0 Sdi
1,9 TDI
2,0 Tdi
1,9 tdi
1,9 td

Farge

Rød
Sølv
Blå
Blå
Sølv
Sølv
Grønn
Hvit
Hvit
Hvit
Sølv
Rød
Sølv
Svart
Blå
Svart
Sølv
Hvit
Blå 8 seter
Svart
Sølv
Blå
Sølv
Blå

Hytter og caravanplasser
Oppkjørte skiløyper fra campingen.
Påskeaften arrangeres tradisjon tro
årets maskeradeskirenn

KM

114000
69000
101000
171000
51000
170000
141000
120000
170000
19000
195000
5000 t
102000
35000
35000
315000
62000
255000
220000
92000
239000
69000
232000
245000

Salgspris

199000
205000
165000
129000
115000
115000
95000
155000
89000
155000
265000
229000
195000
235000
175000
69000
119000
69000
149000
105000
198000
165000
65000
39000

Vi reparerer
frontruteskader gratis
for dem som har kasko/delkasko.
Ring for avtale!
Vår avtalepartner er

Kontakt oss gjerne
for en trivelig prat!
Morten Buseth tlf 952 88 834
Jon Erling Artzen tlf 913 23 319

Kvikne landhandel as
tlf 62 48 41 72 – faks 62 48 41 71
Dagligvarer – gatekjøkken – medisinutsalg
tipping – turistinfo – kiosk
Max bensin/diesel/paraﬁn/propan – landbruksvarer
Åpningstider i påskeuka:
man og tirs 10–18
onsdag 10-17 / påskeaften 9–15

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

Vi forandrer hverdagen
kioskvarer
dagligvarer
propan
skismurning
Dårlig vær?
Vi har
det siste
innen DVD-titler

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

Velkommen til en hyggelig handel!
A K T I V I T E T E R I PA S K E N
Pub 30. mars kl 22.-02. Fullvræng spiller. 18 års grense.
Torsdag 1 april . Torsdagsbiff fra kl 16.-20.
Langfredag Taco buffe fra kl 16.-21.

Åpen bar med Fullvræng spiller fra kl 22.-02. 18 års grense.

Påske aften

Stort koldbord med varme og kalde retter fra kl 19.-22.
Påmelding innen 28. mars 2010

Kjøkkenet er åpent alle dager fra kl 12.-20.
Søndager har vi vår søndagsbuffe stående fra kl 13.
Kanefart enkelte dager i påska
fra kvikne fjellhotell
mer info 901 19 001.

Tlf 624 85 550
Post@kviknefjellhotell.no

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

Mistet TV-signalene
på hytta?
Da er løsningen å ringe oss, og spørre etter Torbjørn, som er vår lokale
fagmann på området.Han har meget god kunnskap om dekningsområder
og vet hva akkurat du trenger. I tillegg er det han som monterer.
Har du ikke bilvei helt fram – no problem. Torbjørn behersker både ski og scooter.
Ring oss gjerne – og vi gir deg den hjelpen du ønsker.
Torbjørn jobber påskeaften.

Åpningstider i påska:
Mandag og tirsdag: 0730-1600
Onsdag 0730-1200. – Påskeaften 1000-1400

En aktiv medspiller som har nett, kraft, installasjon og Euronics Berkåk

Ha en fin påske
Lammelår m/knoke
pr kg
90

69

Smågodt
løsvekt,
pr hg
90

7

Gilde Grillpølser
2x600 gr. pr pk

90

39

Store sjokoladeplater,
Freia, 200 gr
90

19

Kasse salg
mineralvann
10x1,5l pr kasse
00

109

Appelsin
pr kg
90

8
8-20 (18)
tlf 72 42 71 17

Åpningstider i påska
Man-Ons
8-21
Påskeaften
9-16

