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Reitåssetra i Svartådalen
Foto: Dagfinn Vold

Lyse
høstkvelder

Tid for Erica mm.
Nå bør høstløken i jorda.
Tilbud: Noen grønnplanter kun kr 29

Mye nytt fra Black Design!

Berkåk - tlf 72 42 74 45
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Adresse: Berkåk, 
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ordfører Bjørn Rogstad
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Abonnement Gratis alle husstander 
i Rennebu, Jerpstad, 
Kvikne, Soknedal og 
Budal 

Opplag dette nummer
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Sendes ut til alle 
hytteeiere i Rennebu og 
på Kvikne i tillegg til 
vanlig distribusjon.

Abonnement 
på 
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Mediaprofil AS
Berkåk, 7391 Rennebu

tlf. 72 42 76 66
mari@

mediaprofil.no

Rennebu Nytt
på nett

Rennebu Nytt i pdf-
format legges ut på nettsid-
en www.rennebu.kom-
mune.no. Denne er identisk
med papirversjonen som
distribueres gjennom post-
en. Den blir lagt ut én dag
før på nettet. Dette er et
godt alternativ til abonne-
ment for de som bor uten-
for kommunen!

Sendes de som har hytte i Rennebu og på Kvikne
Denne utgaven av Rennebu Nytt sendes alle utenbygdsboende som har hytte i Rennebu og på Kvikne. For Rennebu sin del har

Rennebu kommune hentet adressene fra det såkalte GAB-registeret, som inneholder oversikt over alle som har oppført hus eller hytte
på sin eiendom. Etter erfaring vil ikke alle som føler at de skulle ha fått Rennebu Nytt i postkassen få det. De som står som eiere på ei
hytte og ikke får bladet, kan gjerne kontakte redaksjonen i Rennebu Nytt eller Servicetorget i kommunen. 

For Kvikne sin del sendes bladet ut etter en adresseliste Kvikne.no har fått oversendt fra Tynset kommune. Her vil det også ganske
sikkert være hull i registeret. Forandringer her kan sendes redaksjonen i Rennebu Nytt eller Kvikne.no.

Ordningen med gratis utsendelse av Rennebu Nytt til hytteeiere gjelder i utgangspunktet påske-, sommer-, høst- og juleutgaven.
De som ønsker å få tilsendt bladet utover disse to utgavene, kan abonnere på bladet ved å sende oss en epost eller ta kontakt på ann-
en måte.  Ellers finnes fullstendige utgaver av Rennebu Nytt  i pdf-format på Rennebu kommunes hjemmeside - www.rennebu.kom-
mune.no eller på www.rennebunytt.no

Vår nye rådmann er på plass
Birger Hellan er vår
nye rådmann i
Rennebu. Han kommer
nå fra rådmannsstilling
i Lyngen, men er født
og oppvokst i
Trondheim – midt i
byen. Han har også
bodd ca 25 år i Klæbu.

Birger Hellan er utdannet
vernepleier, men har i følge
ham selv praktisert lite. Han
har tilleggsutdannelse i ulike
ledelsesfag, økonomi, sam-
funnsplanlegging fra bl.a.
distriktshøyskolen i Nord-
Trøndelag og Universitetet i
Tromsø.

I sitt yrkesaktive liv har han
jobbet i mange år i ulike still-
inger på Hallsetheimen i
Klæbu, og var administra-
sjonssjef der da institusjonen
ble avviklet i 1991. Deretter
arbeidet han 10 år som helse-
og sosialsjef i Melhus kom-
mune og nå sist åtte år som
rådmann i Lyngen. 

Hvorfor rådmann i
Rennebu?

— Å være rådmann mener
jeg er en av de mest spenn-
ende stillinger som finnes. I
hvert fall hvis du er samfunns-
engasjert. De utfordringer
Rennebu, har er oppgaver jeg
liker å jobbe med, og som
trønder var beliggenheten
viktig, forteller Hellan.

Hellan kan videre fortelle
at Lyngen og Rennebu har
noen av de samme utfordring-
ene med å snu nedgang i inn-
byggertallet. De har omtrent
samme innbyggertall og begge
kommunene ligger relativt
nært en større by med de
ulemper, men kanskje særlig
fordeler, det medfører. Han
mener at begge er kommuner
som har muligheter til å snu
befolkningsnedgangen. 

Solid omdømme
— Som bosatt i Trøndelag

har jeg jo vært her en del, men
i likhet med andre kanskje
mye på gjennomreise. Flotte
fjellområder, kraftutbygginga,
Rennebumartnan og flere
idrettsstjerner er stikkord som
har satt Rennebu på kartet.
Både som lokalsamfunn og
kommune har Rennebu et
solid omdømme.

Jordnære rennbygger
Hellan kan fortelle at han

føler at han har blitt tatt godt
imot, og  at han har fått
bekreftet inntrykket av renn-

byggen som jordnær. Det er
mange små bedrifter, men de
virker solide. Han har fått inn-
trykk av stor gjennomførings-
evne og høye kvalitetskrav til
det som gjøres. 

— Utenom en del bedrifts-
besøk har jeg besøkt bl.a.
barnehager, skoler, helsein-
stitusjoner, og vi har gode
kommunale tjenester og
ansatte med høy kompetanse.  

Rennebu har visjonen ”et
godt sted å være”, og Hellan
sier at utfordringen med slike
slagord er å gi dem et konkret
innhold som folk kjenner seg
igjen i. 

— Jeg tror jo de fleste av
oss opplever det slik slagordet
sier, men samtidig er det sikk-
ert både grupper og enkeltper-
soner som opplever at det ikke
stemmer for dem. Det vil alltid
være noe vi må bli bedre på.
Visjonen skal jo være noe å
strekke seg etter, og analyserer
vi den ord for ord peker den
kanskje ikke så mye framover.

Fremtidige utfordringer
Hellan sier at hovedut-

fordringen for Rennebu er å
holde eller helst øke folketall-
et. Arbeidsplasser er en basis,
og både styrking av eksister-

ende næringsliv og nyetabler-
inger er nødvendig. 

— Beliggenheten gjør det
vanskelig å utvikle sentrums-
funksjoner, men nærheten til
Oppdal, Orkdal og aksen
Støren-Melhus-Trondheim gir
samtidig muligheter gjennom
tilgang til et stort arbeidsmark-
ed. Vi kan være en god
bokommune, hvor det er sær-
lig viktig at ungdom som har
flyttet ut for å ta utdanning

ønsker seg tilbake. For å lykkes
med dette tror jeg også vi
trenger et stort mangfold i
kultur- og fritidstilbud,  hvor vi
bør være ekstra opptatt av hva
ungdom og kvinner etterspør,
sier vår nye rådmann Birger
Hellan.

Av Dagfinn Vold

Rådmann Birger Hellan 
- ny ansvarlig redaktør 
for Rennebu Nytt
I egenskap av rådmann har Birger Hellan tatt over
som ansvarlig redaktør for Rennebu Nytt. 

— Jeg har inntrykk av at bladet er populært både hos
innbyggere, hytteeiere og utflyttede rennbygger. Det er
imponerende at en har klart å utgi bladet i 32 årganger,
og det forteller også at bladet treffer godt. Jeg synes
bladet har en god blanding av lokalt nyhetsstoff,
informasjon og annonser. Forhåpentligvis kan jeg etter
hvert bidra med videreutvikling, men jeg tror profilen er
den rette, sier ansvarlig redaktør Hellan.

Vår nye rådmann Birger Hellan føler at han er blitt godt tatt imot i Rennebu.



Paneldebatten startet med at
ordstyrer Are Sende Osen
ringte en tilfeldig person i
Trondheim for å høre om ved-
kommende ville flytte til
Rennebu. Det måtte i så fall
være til en interessant jobb.
Men vekommende sa at
Rennebu har et stort potensiale
og at rennbyggene er et hygge-
lig folk.

3lyse høstkvelder

Lyse 
høstkvelder

Denne tabloid-utgaven av
det kommunale meldingsblad-
et Rennebu Nytt har fått und-
ertittelen ”lyse høstkvelder”.

Det må da være feil valg
eller et paradoks, sier de fleste.

Nei da ”lyse høstkvelder”
er valgt med fullt overlegg,
men for oss i redaksjonen er
det tenkt mer i overført betyd-
ning; det er mange lyspunkter
å se frem til, og mye lystbetont
å være med på.

Høsten er den årstiden da
livet vender tilbake til sin
vante rytme igjen, det kjente,
trygge og sikre.

Avisa tar for seg mange av
de aktivitetene som kommer i
gang igjen for fullt, og som
betyr mye for oss når det
gjelder utfoldelse, litt selvreali-
sering og fremfor alt sosial
omgang med likesinnede.

Den største begivenheten i
høst blir vel ”Kulturvukku”,
med storarrangementene
RennebuSpæll i begge ender.
Særlig det ”gamle” Rennebu-
Spæll, det for barn og ung-
dom, er et omfattende
arrangement, som samler over
tusen musikanter fra store del-
er av Midt-Norge. Arrange-
mentet er et bevis på at
dugnadsånden og gleden over
å få til noe sammen fortsatt er
levende, og ekstra artig er det
at under årets RennebuSpæll
skal selve ”spællets” mor,
Gørild Meland, tildeles
Rennebu kommunes kultur-
pris. Gratulerer!

Studér avisa, ta rikelig for
deg av alt som tilbys, slå deg
løs, og noen høstdepresjon vil
du ikke få tid til.

God høst!
Bjørn Rogstad - ordfører

Høst
Høst er en av de fire årstidene i tempererte og arktiske soner på kloden og består i tradisjonell

sammenheng av månedene september, oktober og november på den nordlige halvkule og mars,
april og mai på den sørlige halvkule.

Den astronomiske høsten er perioden fra høstjevndøgn til vintersolverv, og de sammenfallende
astrologiske høsttegnene er vekten, skorpionen og skytten.

Innen meteorologien defineres høsten gjerne som den perioden da normal døgnmiddel-
temperatur for det aktuelle stedet er mellom 0 og 10 °C og synkende. I artikkelen om årstid er opp-
gitt når høsten etter dette begynner en del steder i Norge.

Navnet kommer av at innhøstingen av frukt, grønnsaker og korn som tradisjonelt skulle lagres
til vinteren, startet i september.

Kilde: Wikipedia

Knut Ingolf Dragset er led-
er av prosjektet Renenbu 3000,
og han sa innledningsvis at
målet for prosjektet er at inn-
byggertallet i Rennebu skal
passere 3.000 i løpet av komm-
ende planperiode som er 12 år.
— Vi har infrastruktur med
barnehager, skoler og det vi
trenger for å øke folketallet.
Spørsmålet er hvordan vi skal
klare det, og hvilket budskap
vi skal ut med til de vi ønsker
skal flytte hit, sa Dragset. 

Bostedskommune?
Steinar Skjerdingstad fra

Blilyst var en av innlederne på
møtet, og han mente at
Rennebu har alle muligheter
for å bli en god bosteds-
kommune. Men arbeidsplass-
ene trenger nødvendigvis ikke
å ligge i Rennebu. Rennbygg-
ene må se at de er en del av
helheten ved bl.a. å utnytte
fordelen av Oppdal sin attrak-
sjonskraft. Nærhet til
Trondheim er kanskje et av de
viktigste salgsargumentene til
Rennebu. Derfor er det viktig å
satse på boligutvikling, og han
viste litt av Blilyst sin arkitekt-
konkurranse «moderne boløs-
ninger på Bygda», som han
syntes ville passe meget godt i
Trondskogen på Berkåk. 

Skjerdingstad karakteri-
serte rennbyggen som hygge-
lig, gjestfri og åpen. De er
kanskje litt trege, men når de

første gjør noe så gjør de det
skikkelig.

Innbyggerundersøkelse
Jarle Gulbrandsen fra

Norfakta presenterte en inn-
byggerundersøkelse som var
gjort for å høre hva de som bor
i Rennebu synes om å bo her.
Naturen og at alle kjenner alle
ble trekt frem som positive
faktorer. Negative faktorer var
at det er for langt til
Trondheim og at det er lite fri-
tidsaktiviteter. Halvparten av
gruppen 15-25 sier at de
kommer til å flytte fra
Rennebu.  For å få folk til å
flytte hit mente de at det
trengs arbeidsplasser. 

Paneldebatt
For å få innspill fra salen

ble det arrangert paneldebatt.
De som satt i panelet fikk først
presentere seg og komme med
sine synspunkter. 

Astrid Øverland Kjeka har
valgt å flyte tilbake hit med
familien, og bakgrunnen for
det var at både hun og mann-
en Øivind har hatt en god
oppvekst her og ønsket at
barna skulle få det samme. —
Alle her har en omsorg og
varme, så det er godt å bo her.
Men det er viktig at ung-
dommen drar ut.

Ranghild Borchsenius er
daglig leder i Birka as, og hun
fortalte om deres bevisste valg

om å flytte på landet - og
gjerne Rennebu. For deres del
ble det Meldal, men hun synes
det er en fryd å ha arbeids-
plassen sin i Rennebu.

Vår nye rådmann Birger
Hellan satt også i panelet, og
han ser det som kommunens
rolle å støtte og tilrettelege for
en god infrastruktur. Ellers
mente han at mange tiltak må
rettes mot barn, unge og
kvinner. Gode opplevelser i
oppveksten gir tilhørighet og
stolthet til hjemstedet.
Optimismen og engasjemenet
i en slik sak er viktig skal en nå
målet. Ellers har Hellan lagt
merke til at rennbyggene ikke
har de store visjonene, men
har god gjennomføringsevne
på det de gjør.

Marit Bjerkås var ung-
dommenes representant i
panelet. Sjøl om hun for tiden
bor utenfor kommunen, vil
hun være rennbygg. Bjerkås sa
at Rennebu har mange
utfordringer, men at de som
har bodd utenfor kommunen
og kommet tilbake ser potens-
iale med Rennebu. 

Bjerkås trakk frem en suk-
sesshistorie med de som har
flyttet tilbake og bor i
Trondskogen. Dette har
påvirket flere til å flytte tilbake. 

– Det er viktig å stimulere
til aktivitet og utvikling, sam-
tidig som de som bor her må
møte opp på det som skjer.

Rennebu vil ha flere innbyggere
Rennebu kommune ved prosjektet Rennebu 3000 inviterte til en alvorsprat om Rennebus framtid.

Rundt 80 personer fant veien til kommunestyresalen og ble ønsket velkommen av Are Sende Osen.

Bjerkås etterlyste også kanaler
for informasjon og kommun-
ikasjon med ungdom. En
annonse i lokalavisa og på
kommunens nettside når ikke
frem.

Ved siden av disse satt også
Skjerdingstad i panelet.

Mye og finne på
Debatten ble kanskje for

kort til at det ble det helt store
engasjementet fra salen, men
det kom mange gode forslag
som prosjektgruppa noterte
seg. Lars Arne Havdal sa bl.a.
at det er alltid noe som skjer
på bygda. — Kanskje er det ei
ku som har gått seg fast, og
etter at vi har fått den frem
drikker vi kaffe og har det
kjempebra. Ellers syntes han
det er viktig å ta vare på
gründerne, for det fleste
gründere kommer faktisk fra
landsbygda.

Kjersti Kvam lanserte idéen
om at vi kanskje kan få flere
innvandrere til å flytte hit til
Rennebu og leve det gode liv
på landet sammen med oss.

30 pr år
Næringsrådgiver Jan

Bredeveien sa avslutningsvis at
vi må øke med 30 innbyggere
hvert år for å nå målet. Han
kom dermed med en utfordr-
ing til næringslivet om å øke
med en ansatt pr.  år, og und-
erstreket at de som leder små
bedrifter sitter på en nøkkel-
rolle her.

Arbeidet fortsetter
Knut Ingolf Dragset sier til

RN at prosjektgruppa nå skal
møte kommunikasjonsbyrået
TibeT for å legge opp det vid-
ere arbeidet. 

Tekst/foto: Dagfinn Vold
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NÅ 4 950
DUSJKABINETT
80X80 CM
ORD. 7 500,-

Comfort Rennebu, Trondheimsveien 83, 7391 Rennebu
Tlf.: 72 42 75 50 E-post: rennebu@comfort.as

NÅ 4 950
BADEROMSMØBEL
ORD. 6 515,-

KNALLTILBUD
      fra Comfortbutikken på Berkåk

Berkåk, 7391 RENNEBU
Jostein Drugudal

Tlf. kontor  480 48 100

Har du kjøpt 
drømmehytta

bør du 
tenke på
hvordan 
du skal 
unngå 
marerittet!

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no
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5 om høsten
Ikke alle setter like stor pris på høsten -

den kan være mørk og tung. For andre er høsten topp, og det er
som roen senker seg etter en hektisk sommer. Vi tok en tur ut på
Torget i Rennebu og traff fem personer som vi stilte følgende
spørsmål:

1. Trives du om høsten?
2. Hva gjør du for å lyse opp mørke høstkvelder?
3. Er du flink til å besøke naboen uten å være invitert? 

Hvorfor/hvorfor ikke?

Det er enorme mengder,
nesten usannsynlig mange
lysstumper, som befinner seg
under taket i lysstøperiet i
Mjuklia. Råvarene kommer fra
private husholdninger,
begravelsesbyrå, lag og foren-
inger over hele landet, og er i
første omgang samlet inn ved
gjenbruksbutikkene til Det
Norske Misjonsselskap
(NMS). Etter hvert havner de i
hendene til dugnadsgjengen
på Knausen, som etter en pro-
sess med sortering, støping og
pakking, sørger for at produkt-
ene på nytt kan legges ut i
butikkhyllene. Inntektene av
de resirkulerte lysene går til-
bake til NMS, som står bak
den dugnadsbaserte driften.
Det er nok mange som mis-
unner dem den billige arbeids-
krafta, for tre dager i uka møt-
er det trofast opp frivillige
pensjonister, både fra
Rennebu og andre kommuner.
Daglig leder Einar Husan, kan
med rette være stolt av
dugnadsgjengen som produs-
erer 200.000 enheter i året.
Omsetningstallene fra 2008
viser at det ble solgt lys for
over èn million kroner, hvorav
mellom 60 -70 % var ren netto. 

Trivelig og sosialt
Knausen Lysstøperi hadde

sin oppstart i Orkdal i 2001, på
gården til ekteparet Kari og
Reidar Halgunset. Da støperiet
ble flyttet til Rennebu for fire
år siden, fulgte mange av de
trofaste gratisarbeiderne med
på lasset. Hver uke kommer
det utenbygds arbeidskraft,
både fra Rindal, Lensvika,
Melhus, Klæbu, Trondheim og
Singsås. Flere av dem over-
natter i ”gammelstuggu” i
Mjuklia, slik at de kan få med
seg to arbeidsdager i slengen.
Ruth Karlsen bor i Lensvika og
forteller at hun og ektemann-
en starter hjemmefra grytidlig
mandag morgen, og returnerer
tirsdag kveld. Og det blir lange
og intensive økter når de først
er på plass i støperiet.

- Vi jobber så lenge vi orker
utover dagen. Vi stortrives
med dette, du kan nesten si at
det er blitt en livsstil, sier Ruth.

Med vante bevegelser hell-
er hun flytende lysmasse for-

siktig over i små runde former,
mens praten går livlig med
kollegaen fra Klæbu som hold-
er til i rommet ved siden av.

- Det er ikke minst veldig
sosialt å være her. Vi blir godt
kjent med hverandre når vi
jobber sammen slik som dette.
Ikke sant, Marie?

Sesong for lys
Høstmørket har for alvor

festet grepet, og for alle som er
interessert i å lyse opp tilvær-
elsen med lokale produkter, er
de å få kjøpt både ved fabrikk-
utsalget, og i Mjuklia
Ungdomssenter på Berkåk.
Juleforberedelsene har allerede
startet, og ved den store
jerngryta med flytende lys-
masse er det karene som
regjerer. Ola O. Voll er blitt en
erfaren lysstøper, og kjører
karusellen med helligtrekong-
ers -lysene i passende fart. Her
jobbes det rasjonelt, og det
skal atskillig mange dypp til
før det er tilstrekkelig mengde
med stearin på veika. Om
noen måneder står kanskje de
trearmede lysene og skinner i
julestua, enten på Fagernes
eller i Rennebu. De skulle bare
visst at det er Ola som er lys-
mesteren…..! 

Tekst/foto: 
Inger Steigedal Aas

Lys med tradisjoner. Ola O. Voll er en av de frivillige bidragsyterne ved Knausen Lysstøperi, 
og har som vi ser fått taket på støpekunsten.

Millionbutikk “tå starrin”
I produksjonslokalet til Knausen Lysstøperi er det
ingen større bekymring for finanskrisa. Bedriften
som satser på omstøping av brukte stearinlys, har
mer enn nok å gjøre. Og så lenge både råvarene og
arbeidsfolket kommer gratis inn døra, er det for-
holdsvis trygt for alle som jobber i millionbedrift-
en. 

På stumpene løs. Daglig leder
Einar Husan har mer enn nok

av råmaterialer i tida fremover,
og oppfordrer alle som har lyst,

til å bli med på arbeidslaget.

Lager kulelys. Ruth Karlsen
(77) fra Lensvika kjører tjueto
mil i uka for å jobbe gratis ved
lysstøperiet i Rennebu.

lyse høstkvelder 5

Siw Øie, Nordskogen

1. Ja, jeg liker høsten. Bl.a. på grunn av de fine fargene og rype-
jakta. Vi jakter på Innset, men i år har det vært litt dårlig med 
fugl. Det har likevel blitt noen turer.

2. Jeg holder på å male om et kontor, og da bruker jeg lyse 
farger!

3. Vi har veldig gode naboer, men er nok ikke så flinke til å 
besøke dem. Men det er jo godt å bare slappe av 
hjemme også! 
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Høstgryte
med lam 

Høsten har alltid vært tiden
for deilige lammeretter. Prøv
denne en høstkveld. Kjøttet fra
nakke og bryst passer perfekt
til slike gryter. Fordi kjøttet er
marmorert (ispedd fett) blir
det ekstra smakfullt og saftig.

Ingredienser (4 pers.)
1 1/2 kg nakkekoteletter
3 løk
6 gulerøtter
10-15 champignon
1/2 selleri rot, denne kan 
også byttes med 
selleristang om ønskelig
2 kg poteter, skåret i skiver 
på 2 cm
1-2 liter vann
2 ss margarin
2 fedd finhakket hvitløk
5 tomater skåret i grove 
terninger
2 ss olivenolje
paprikapulver
salt, pepper, lauvbærblad 
og buljong

Fremgangsmåte
Lag første en marinade av

olivenolje, blandet med hvit-
løk, paprika, salt og pepper.
Hell denne blandingen oppi
en plastpose, og skjær lamme-
kjøttet i terninger på 2x2 cm.
La kjøttet ligge i minimum 1
time, gjerne natten over.

Brun smøret i en jerngryte
og brun kjøttet godt i gryta, og
spe på med vann, slik at det
dekker rett over kjøttet, la
dette koke i 1 time og ta av
skummet jevnlig. Mens kjøttet
koker kan du kutte opp grønn-
sakene i grove terninger. Legg
potetene over kjøttet og spe på
med mer vann om nødvendig,
vannet skal alltid dekke inn-
holdet. La dette så koke videre
i 10 min og hell så resten av de
grovhakkede grønnsakene
sammen med alt krydderet. 

Server med rømme, rund-
stykker og smør.

Fra fjell til middagsbord

Marit og Oddbjørn
Gorsetbakk fra Grindal er
sauebønder på heltid. Rundt
95 lam regner de med å ha
levert når den siste slaktebilen
kjører ut av tunet på Stigen
denne høsten. Sesongen i fjell-
et har jevnt over gitt store, fine
lam, og det kan se ut til at jerv-
en har vært mer måteholden i
år.

- For vår del ser det lysere
ut enn i fjor. Andre steder i
bygda meldes det om relativt
store tap, forteller Oddbjørn.

De fleste av Gorsetbakk
sine dyr boltrer seg på enorme
områder i Trollheimen hele
sommeren. Der deler de plass
med et ukjent antall sauer fra
andre besetninger.

Dyrene holdes jevnlig und-
er oppsyn, men beveger seg
stadig over store områder og
blander seg med andre flokker.
Lykken er da å ha dyktige
hjelpere som går inn for opp-
gaven de er skapt for med liv
og lyst. På Stigen har de to
slike hjelpere – begge av rasen
boarder collie.

- Hundene bidrar med en
uvurderlig innsats under sank-
inga. Takket være dem blir
prosessen langt mer effektiv,
sier Marit Gorsetbakk.

Gode gjeterhunder til tross
- sauesanking i fjellet er ikke
unnagjort på en dag. Mange
faktorer spiller inn, blant annet
vær og vind. Trolig har bror-
parten av sauene på Stigen
kommet til rette når dette
nummeret av Rennebu Nytt
går i trykken, men innen den
tid er det gått med mange dag-
er i fjellet. Vel nede i bygda
igjen begynner arbeidet med å
plukke ut de lammene som
skal til slakt. Etterspørselen
etter norsk lam er stor, og
hvert år slaktes det 800 000
småfe her til lands. I år har
sensommeren og høsten vært
preget av mer nedbør enn
vanlig, og dette har ført til våt
ull på lammene. Dermed ble
fårikålen noe forsinket denne
sesongen.

- Vi kjører viftene i fjøset
for fullt, slik at ulla skal være
tørrest mulig når slaktebilen
kommer. Det er ugunstig at

ulla er våt når lammene klipp-
es på slakteriet, sier Marit.

Ved hjelp av en spesiell
sauevekt veies hvert enkelt
slaktedyr hjemme på gården.
Med stødig hånd løfter
Oddbjørn lam etter lam opp i
bøylen, mens Marit noterer
nummer og vekt. Deretter
merkes de med fargekoder i
panna, alt etter hva nåla stans-
et på. De aller minste lamm-
ene får leve enda et år, med
god vinterforing og nok en
sommer i fjellet. For majoritet-
en er imidlertid skjebnen
beseglet allerede neste dag.

Grytidlig om morgenen
kommer bilen fra Nortura inn
på tunet. Sjåføren har en lang
dag foran seg, og skal innom
mange gårder i bygda før ferd-
en ender på slakteriet i
Oppdal.

Bilen desinfiseres etter hver
leveranse og fremstår som
gullende ren når den
ankommer Stigen. Et godt lag
med sagflis fordeles i hver
enkelt binge før dyrene drives
inn på det som skal bli den
siste reis. Her benytter man
seg av sauens flokkinnstinkt.
Det tar kun få minutter før 25
fjellspreke lam er loset fra fjøs
til bil. Ingen panikk, ingen
redsel. Både gårdbruker og
dyrebilsjåfør vet å gjøre jobben
på en måte som stresser dyra
minst mulig.

Noen timer senere er de
kvart hundre lammene fra
Stigen ved veis ende. Veien fra
beitemark til serveringsklar
delikatesse er fremdeles kort -
til glede for alle oss matglade
forbrukere.

Av Merete Fossum

Ved hjelp av en spesiell sauevekt 
veies hvert enkelt dyr hjemme på gården før de sendes til slakt.

Norsk lam er mat i verdensklasse. Nå er sesongen
i full gang, og lammene er på vei fra fjell til gryte.
For bonden betyr det en ekstra hektisk tid.

Klokka har så vidt passert 
halv seks om morgenen når 

bilen fra Nortura kommer inn
på tunet. Få minutter senere 

er alle lammene ombord.

Lammefrikassé 
Ingredienser

1 kg lammenakke med ben
7 dl vann
salt og hvit pepper fra kvern
4 store gulrøtter
1 pakke fryste erter
6-7 dl god kraft
2 ss smør
3 ss hvetemel
2 ts bordsennep
2 bunter dill 

6-7 dl. Hold kjøtt og gulrøtter
varme. Lag små klumper av
smør/mel og pisk inn i kraften.
Tilsett sennep og halvparten
av dillen, revet. Kokes 5
minutter til melsmaken er
borte. Smakes godt til. Varm
ertene for seg i litt smørvann i
en kjele. Ha kjøtt, gulrøtter og
erter i et varmt, dypt fat – hell

Fremgangsmåte
Skjær kjøttet i biter. Ha

vann i en stor kjele og legg
kjøttet i. Kok opp og skum
godt av. La kjøttet trekke 30 –
40 minutter. Skrell gulrøtter og
skjær i staver. Kokes så vidt
møre sammen med kjøttet.

Sil kraften fra. La den få
koke inn over sterk varme til

sausen over og pynt med
masse dillkvaster. Nykokte
mandelpoteter – eller mandel-
potetmos er beste tilbehøret.



Destinasjon Orkladal
Etablering av Destinasjon Orkladal er et resultat av prosjektet ”Opplev Orkladal”, hvor

det ble laget en felles markedsprofil for området og en plan for hvordan de sammen kan gjøre området mer
kjent. De som stod bak prosjektet er Rennebu Næringsforening og Orkladal Næringsforening (Meldal/Orkdal). 

Tanken bak Destinasjon Orkladal er at sammen er dem mer synlige. Det finnes fantastisk mye bra i region-
en, men det er mye å tjene på økt samarbeid. Spesielt viktig vil den felles websiden www.orkladal.com være.
Denne vil være en portal for Rennebu, Meldal og Orkdal og være direkte knyttet opp til www.trondelag.com
(Trøndelag Reiseliv) og www.visitnorway.com (Innovasjon Norge).  

— Som medlem i Destinasjon Orkladal vil du få helsides annonse på websiden, markedsføring av dine akt-
iviteter via websiden, delta i felles markedsføring av området og tilgang på felles markedsprofil til bruk i egen
markedsføring. Alle bedrifter som har noe å tilby et publikum og som ønsker at flere skal bli oppmerksomme på
dette har nytte av å være medlem, sier Inger Måren i Rennebu Næringsforening.

7lyse høstkvelder

Linka på sporet Viltkrydret
hjorteskav-

panne
1 pk hjorteskav 
1-2 ss margarin eller smør 
1 løk i båter 
2 gulrøtter 
1 bunt persille 
5-8 knuste einerbær 
1/2 krm timian 
1 hvitløkfedd 
3 dl grønnsakbuljong 
salt og pepper

Halvtin eventuelt skavet.
Brun det i matfett i en steke-
panne på sterk varme. Skill det
med en stekespade etter hvert
som det tiner.

Legg løkbåter, tynne gul-
rotskiver og småskårne stilker
av persille i pannen. Spar selve
persillekruset til å strø over
retten. Tilsett einerbær, timian
og et helt hvitløkfedd. Hell i
buljongen og la det småkoke
under lokk i ca 10 minutter.
Smak til med salt og pepper og
strø over persille.

Server med kokt pasta eller
ris.

Einebær-
marinert 
viltstek 

1 1/2 kg hjortestek 
1 1/2 dl fløte 
Marinade: 7 1/2 dl rødvin 
1 rødløk 
1 gulrot 
5-6 knuste pepperkorn 
5-6 hele nelliker 
1 laurbærblad 
1 ss knuste einebær 
2-3 ss olje

Legg steken i en trang por-
selenskrukke eller kar. Hell
marinaden over steken så den
dekkes helt. La det stå i kjøle-
skap i 3 dager. Snu kjøttet i
marinaden to ganger hver dag.

Ta opp kjøttet og tørk det.
Brun steken godt i fett i en
gryte. Tilsett salt. Spe med en
del av marinaden og la steken
surre under lokk på svak
varme i 1 1/2 time. Spe litt
etter med resten av marinad-
en.

Ta steken opp og rør inn en
jevning av hvetemel og kaldt
vann. Ha i fløte og la sausen
koke i 5 minutter. Smak til
med salt og pepper. Skjær
steken i tynne skiver.

Serveres med viltsaus,
hasselbackpoteter, broccoli og
erter.

Gisnadalen jaktlag: Bjørn Trøite, Syver Sæther, Einar Engdal, 
jaktleder Arnstein Krokhaug med elghunden Linka i fanget, Tormod Engdal,
Anita Jære og Ivar Langklopp. Trond og Arne Jære er også med i jaktlaget.

Stekt flesk: Einar Engdal smiler lurt og holder panna med flesk over bålet.
Humøret rundt bålet var på topp etter at den første elgen var lagt i bakken.

Elghunden Linka trives på elgjakt, men
det gjør også Gisnadalen jaktlag.

RN besøkte jaktlaget i Gisnadalen på første jaktdag.
Da var de samlet til en matbit rundt bålet ved gapa-
huken etter de første vellykkede jakttimene. Jaktlaget
har fellingskvote på fire elger, en hjort og ett rådyr.
Denne morgenen hadde Ivar Langklopp lagt den første
elgen i bakken - en elgkalv. Han satt i 40 minutter og
fulgte ei elgku med to kalver før han syntes det var lyst
nok og dermed forsvarlig å skyte. Jaktlaget hadde på
forhånd blitt enige om at hvis de kom over ei elgku
med to kalver, så skulle de bare felle den éne kalven.

God stemning rundt bålet
Sosialt samvær rundt bålet er noe som hører

elgjakta til. Jakta er et av høydepunktene om høsten.
Gisnadalen jaktlag koste seg stort da RN kom på
besøk. Humøret var på topp og latteren satt løst. 

— Oss må røl litte grann, sa Einar Engdal. Og det
ble gjort i stort monn, uten at vi her går inn på hva som
ble sagt. 

Grundig jaktlag
Gisnadalen jaktlag er et seriøst jaktlag, og jaktleder

Arnstein Krokhaug kalte inn til møte i gapahuken
kvelden før, der de bl.a. vurderte farer ved postering i
forhold til hverandre. 

Da vi dro fra jaktlaget etter å ha fått spandert både
kaffe, kjeks og tørket banan var de allerede i gang med
strategivurderinger rundt vindretning og drag med
hund. Målet var å få en elg til før kvelden kom, slik at
det kunne bli ennå mer biff og småstek til vinters.

Tekst/foto: Dagfinn Vold
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Alt i tømrer og snekker oppdrag.
Alt i mur og betong oppdrag.
Kran og transport oppdrag.

Betongsaging og  kjerneboring.
Torvtak og utomhus anlegg.

Hoel Byggservice
7393 Rennebu – Tlf 416 83 132

Man-fre 9-18
Lør 9-16
Kiosk
Man-fre 18-21
Lør 16-21
Søn 12-21

Coop Marked Å
Tlf 72 49 86 50 - Fax 72 49 86 51
E-post: aa@marked.coop.no

A. R. HELGEMO as
– er en allsidig rørleggerbedrift som hjelper deg med:

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

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

Hos oss finner du det meste av det du trenger!

Windflame
Veiledende pris kr 1100,-

NÅ kr 890,-

Sanitærbark
20 liter - grov type
Veiledende pris kr 115,- 

NÅ kr 99,-

Gasskjøleskap 
XCD 100 sort
Veiledende pris kr 7900,-

Nå  kr 4990,-

BYTTE AV
PROPAN 
10 & 11 KG. kr 249,-

Tilbudet gjelder f.o.m 8. okt-t.o.m 17. okt, 
eller så langt lageret rekker



9Rennebu Nytt

John Olav Halland 7391 Rennebu - tlf 901 02 951

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

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.

– en kraft
i nærmiljøet

Berkåk, 7391 RENNEBU 
Tlf/faks: 72 42 83 00 / 72 42 83 50

Kraftverkene
i Orkla

Vinteråpent
man - tors 14-22

fre - lør 14-23
søn 14-22

Stasjonsveien 7B 
Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf 72 42 55 55

Vi har også TAKE AWAY

Rennebua A/S
Skinn og husflid, Tlf  72 42 61 51

Hanna 977 82 114  - Astrid  915 41 940

Velkommen inn,
her finner du mange fine ideer

Ved garnkjøp 
over kr 300 
får du gratis 
mønsterbok!
Gjelder t.o.m okt.

Høst = strikketid

OL i Vancouver 2010

– et sted for positiv fritid

Pris sesongkort 2009/2010
Voksen f.o.m 16 år kr 2600,-
Ungdom 7-15 år kr 2000,-

Pris før 1.12.09:
Voksen 2300,- – Ungdom 1750,-
I tillegg får du familierabatt på kr 500,-

fra og med tredje kort ved samlet kjøp av kjernefamilie.



10 Rennebu Nytt

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka

GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680 – e-post: kjeka@start.no

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

Rennebu Turistkontor

Høsten har kommet,
og vi har fått inn nye varer fra G-sport:

Ulvang sokker – Hansker / votter
Superundertøy m.m. 

Velkommen innom til en trivelig handel!

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

Tid for vinterdekk!
– kom innom for en prat.
Vi selger alle typer dekk/felger til meget gunstige priser.

Husk Coop-rabatt på drivstoff 

÷30 øre pr liter

Alltid ferske brød!
Ukens JOKER -nye tilbud hver uke

Vi har en flott frukt og grønt disk

Helt i nærheten!
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Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu  tlf 72 42 65 50

BERKÅK BIL a.s
7391 BERKÅK  - Tlf. 72 42 75 90

- autorisert bilverksted -

Klimaanlegget på bilen
trenger også vedlikehold

 – ta service på klimaanlegget hos oss!

Kampanje-

pris

Testvinner

Vinterdekk

Henter og leverer
dekk hos deg!

Ring for avtale! Oppdal VVS A/S
7340 Oppdal - tlf. 72 42 14 57 - fax 72 42 19 91
e-mail: post@oppdalvvs.no - www.oppdalvvs.no

Trenger du rørlegger?
Vår servicebil

er i Rennebu hver uke.



Kristin Aasbakk Nygård, Innset:

1. Ja, høsten er ei nydelig tid med masse
fargeprakt, og jeg er særlig glad i fjellet på 

denne tida.
2. Jeg tenner talglys, og kjøper meg kanskje noe nytt 

”stæsj” for å pynte litt i huset!
3. Dessverre blir det ikke så mye av det, men det skulle 

en absolutt ha gjort mer – kanskje spesielt nå på 
mørke høstkvelder. Det er jo så koselig når noen 
bare stikker innom! 

At Gørild ble svært over-
rasket over tildelingen kan
ektemannen Arne bekrefte.
Han forteller at Gørild fikk
telefon om tildelingen mens
de satt i bilen på tur nordover.
At det var noe spesielt skjønte
han fort, ettersom fruen ble
nærmest målløs en uvanlig
lang stund…. Deretter begynte
hun å protestere litt, og kom
med innvendinger om at dette
kan da ikke stemme osv.
Solveig Angelen, som befant
seg i den andre enden av tele-
fonlinjen, måtte tilslutt bare slå
fast at vedtaket var gjort, og
prisen var vel fortjent!

Rennebuspæll
Rennebuspæll for skole-

korps ble første gang arrangert
i 1995, og som i alle år fram til
2007, var det også den gangen
Gørild som sto i spissen for
arrangementet. Det hele start-
et året før, da Berkåk Skole-
korps var på tur til kanal-
festivalen i Bø. Gørild satt den
gangen i styret i skolekorpset,
og var med som reiseleder på
turen, sammen med Martin
Roar Flå og Bjørg Rise. Da
korpset kom fram til Bø, opp-
daget de raskt at de hadde
meldt seg på en underhold-
ningskonkurranse. Dette kom
litt brått på, men reiseledere,
dirigent og korpsmedlemmer
stakk hodene sammen, og
lagde et opplegg korpset
kunne fremføre. Gørild, og
resten av de voksne, så
hvordan denne konkurranse-
formen og hele opplegget
engasjerte ungene. Gørild tok
med seg denne ideen hjem til
Trøndelag og fikk positiv
respons i NMF-styret, de hun
satt som styremedlem.
Arrangementet ble lagt til
Rennebu, og fikk navnet
Rennebuspæll. Første året fikk
de 6 deltagende korps, året
etter kun 4. Gørild og resten av
komiteen hang imidlertid ikke
med hodet av den grunn. De
gikk med friskt mot i gang
med enda ett år, under motto-
et ”alle gode ting er tre”. Det
viste seg å stemme, for i 1997
hadde Rennebuspæll 12 del-
tagende korps. Resten er hist-
orie, og Rennebuspæll har

utviklet seg til å bli en av de
aller viktigste kulturbegiven-
hetene i Rennebu. Gørild und-
erstreker at det er hele kon-
septet som har gjort dette til
en slik suksesshistorie. En hel
dag med musikk, og sosialt
samvær med andre musikant-
er. I tillegg til at denne kon-
kurranseformen åpner for at
musikantene får vist frem
andre sider av seg selv, gjenn-
om sang, dans og skuespill.

Å involvere de yngste i
korpset er også vektlagt, og
både Aspirantprisen og
Solistprisen er utmerkelser
som er blitt innført de senere
årene. Dette har vært med å
fornye arrangementet, og
holde engasjementet vedlike,
sier Gørild. 

Gørild er opptatt av å frem-
heve andre sin innsats i
arbeidet med Rennebuspæll,
både velvillige foreldre,
Rennebu kommune og andre
støttespillere blir nevnt i ros-
ende ordelag. Likeså de ypper-
lige lokalene vi disponerer her
i Rennebu, med Rennebu-
hallen, samfunnshuset og
skolen som nærmeste naboer
midt i sentrum. 

Uansett velvillige med-
hjelpere og god infrastruktur,
det hersker vel liten tvil om at
for å skape den merkevaren
som Rennebuspæll er blitt,
trenger man en sterk leder,
som er over gjennomsnittet
engasjert og klarer å inspirere
andre til å bidra. Når vi spør
hva som gjør at hun har klart å
holde engasjementet vedlike
så mange år etter at hennes
egne barn for lengst er komm-
et over i de voksnes rekker,
svarer hun uten et sekunds
betenkningstid at det er den
nære kontakten dette arbeidet
gir med barn og unge. I tillegg
er det stolthet over å få til noe
her i Rennebu, som vi kan by
fram til hele Midt-Norge. 

Kulturvukku
Kulturvukku har i løpet av

de siste årene blitt etablert
som en viktig begivenhet i
Rennebu. Akkurat når høsten
nærmer seg sitt aller mørkeste
står en hel uke til ende i
kulturens tegn, med store og

små arrangement. Gjennom
Rennebuspæll ble Gørild en
naturlig del av den komiteen
som første gang tok initiativet
til Kulturvukku. 

Rennebuspæll for skole-
korps har innledet Kultur-
vukku, og i 2008 ble Rennebu-
spæll for voksne arrangert som
avslutning på denne uka. Også
dette arrangementet med
Gørild i spissen.

”Nøstetrim” og 7-10 sport
Selv om det er gjennom

korpsmiljøet Gørild har gjort
seg mest bemerket her i
Rennebu, er det slett ikke bare
på dette feltet hun har bidratt
med sitt engasjement. Helt fra
tidlige barneår var Gørild aktiv
innen idrett, først som rosa,
liten ballerina, siden var det
turn som ble hennes hovedid-
rett. Det var først etter at hun
ble kjent med Arne, at hun
fikk realisert drømmen om å
begynne å spille i korps selv. 

Da Gørild og Arne kom
flyttende til Rennebu, meldte
de seg raskt inn i Rennebu
Idrettslag. Etter hvert som det
kom egne barn inn i bildet,
meldte interessen seg for å
starte opp med fysisk aktivitet
for de yngste. Sammen med
Bodil Rogstad gikk Gørild i
gang med ”Nøstetrim”, et til-
bud til barn ned i 3-4 års alder-
en. De driftige damene holdt
på med ”Nøstetrim i flere år,
og etter hvert som deres egne
unger ble eldre, startet de
liksågodt opp med 7-10 sport.. 

Hobbyen som ble til jobb
Helt siden tidlig i 20 årene

har Gørild arbeidet i bank.
Den 1/1 2001 fikk hun imidler-

tid tilbud om å gjøre korps-
hobbyen om til en fulltidsjobb,
gjennom arbeid ved NMF sitt
kretskontor i Trondheim.
Gørild slo til på dette tilbudet,
og det har hun ikke angret en
dag på! Kort fortalt går hennes
jobb i dag ut  på å ”bidra til at
korpsene får en lettere hver-
dag”. Det høres jo svært enkelt
ut, men for dem som er litt
kjent i korpsverdenen, vet vi
godt at her er det til enhver tid
mange baller i lufta, som skal
treffe riktig mål. Mange for-
skjellige behov skal imøte-
kommes og mange spørsmål
skal besvares. Det er en kjens-
gjerning at mange styremed-
lemmer i korpsbevegelsen
rundt om i Trøndelag har tatt
en telefon inn til kretskontoret
og fått Gørilds gode råd, og en
hyggelig prat med på kjøpet! 

Tenk at hun skal få denne
prisen, bare for å holde på med
ting hun synes er artig!
Kanskje nettopp derfor er det
så fortjent, tenker jeg. Små
lokalsamfunn løfter seg gjenn-
om små og store kulturar-
rangement, og gjennom aktiv-
iteter som engasjerer folket
som hører til her. Nettopp der-
for er det så viktig å sette søke-
lyset på mennesker som
gjennom ekte engasjement og
kreativitet er kulturbærere i
ordets videste forstand. 

Kulturprisen deles ut den
24. oktober, i forbindelse med
Rennebuspæll for skolekorps,
og det er nok mange som
gleder seg på Gørild sine
vegne denne dagen

Tekst: Mona Schjølseth
Foto: Dagfinn Vold

— Dette er en stor og viktig anerkjennelse til hele
korpsmiljøet i Rennebu, sier en overrasket og
glad prisvinner. For det er først og fremst gjenn-
om arbeidet med Rennebuspæll for skolekorps at
Gørild har fått denne velfortjente utmerkelsen.
Alle som hører til i Rennebu har imidlertid møtt
hennes blide åsyn i mange forskjellige sammen-
henger, som frivillig medhjelper i det lokale mus-
ikk- og idrettsliv.
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Middels
god lakse-

sesong
Årets laksesesong er
avsluttet, og mange har
nok allerede inntatt
noen gode måltid med
Orklalaks. 

Karl Olav Mærk forteller at
årets laksesesong har vært
sånn midt på treet rent fangst-
messig. Totalt sett for hele elva
har det vært tatt bra med stor-
laks, litt under middels når det
gjelder mellomlaks, mens det
er tatt bekymringsfullt lite
smålaks. Ifølge Mærk skyldes
nok den relativt gode statist-
ikken for storlaks det faktum
at kilenotfisket ble utsatt til
senere i sesongen, og at stor-
laksen dermed fikk anledning
til å gå opp i elva. Dette berget
nok gytelaksen for i år, men
Mærk uttrykker bekymring for
villaksen i årene som kommer
dersom denne utviklingen
fortsetter.

Han mener at oppdretts-
næringen og myndighetene
må ta sin del av skylden for
utviklingen. ”Slik som det er i
dag fins det alt for mange opp-
drettsanlegg langs kysten, og
svært mange av disse er en
stor smittekilde når det gjelder
blant annet lakselus”, sier
Mærk. Tamlaksen i oppdretts-
anleggene blir i stor grad
behandlet mot denne syk-
dommen, mens villaksen ikke
har noe forsvarssystem som
beskytter dem. I tillegg kan
behandlingen føre til at enk-
elte typer lakselus blir resist-
ente, og problemet blir da
enda større. 

Mye smålaks bukker også
under som følge av matmang-
el. Mærk mener at oppdretts-
næringen må ta sin del av
skylden også for dette pro-
blemet, i og med at det drives
industrielt fiske på småfisk
som brukes til fòr i oppdretts-
anleggene. ”Hvis villaksen i
elvene våre skal overleve i
årene som kommer, må
myndighetene ta innover seg
den problematikken som eks-
isterer rundt oppdrettsanlegg-
ene”, sier Mærk, og oppdretts-
næringen må i sterkere grad
etterleve de reguleringer som
allerede fins. ”Dette er en
debatt som absolutt bør fram i
lyset, slik at de involverte part-
er kan komme i en konstruktiv
dialog med hverandre, til det
beste for villaksen og ivrige
laksefiskere rundt om i land-
et”, avslutter Mærk. 

Kulturprisen til Gørild Meland

Bjørn Trøite, Berkåk

1. Ja, da er det jaktid og fine høstfarger.
2. Jeg har ikke noe årstids-down, men jeg er ut og går 

turer.
3. Jauuu – kunne nok ha vært flinkere. Jeg trenger ikke 

noe motiv for å ta et besøk, men vi er nok ikke slik 
som før...
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Arnt Ree, 
Ass banksjef 

Morten Ljøkjel, 
Kunderådgiver BM

Tore Gjerstad, 
Kunderådgiver BM 

Randi Fagerli Vold,
Kunderådgiver BM/PM 

Helene Totland Aae
Kunderådgiver, 
forsikring/plassering

Randi Fagerli Vold er ved
Rennebu Næringshage hver onsdag
- ta kontakt på tlf 72 49 80 00

Sparing  – Lån  –  Forsikring  –  Regningsbetaling
for næring og privat

Vi opplever stor pågang fra kunder i Rennebu

– ta kontakt du også
for en rådgiversamtale

Distriktene er ikke ett sted. 
Det er mange steder og på hvert eneste ett
blir det lagt planer for fremtiden, 
for hjem og for næring.  
Vi vet dette, for den lokale sparebanken er
som oftest med for å sette planene ut i livet.
Og nå står vi bedre rustet enn noen gang.

Gjennom en rekke tjenester, som 
lån/kreditt, leasing, betalingsløsninger, 
forsikring og tjenestepensjon, 
kan vi dekke alle de behov du som driver
næring måtte ha.

Tlf 72 49 80 00  – www.meldal-sparebank.no

Ta kontakt med oss for en næringsprat 

– det er liv laga!



10. klasse på Oslotur
Ved Rennebu ung-
domsskole er det tradi-
sjon at 10. klasse drar
på skoletur til Oslo. 

I år var det endelig vår tur.
Stemningen var god da vi dro
fra Berkåk klokka 09.00 den 2.
september. Alle gledet seg til
noen opplevelsesrike dager i
hovedstaden. Turen var plan-
lagt på forhånd og vi skulle ha
både faglig og ikke minst sosi-
alt innhold.

Første stopp var på
Energigården. Energigården er
et informasjonssenter for bio-
energi og annen fornybar
energi. På gardsbruket
Eidsalm vises produksjon og
bruk av bio- og solenergi i
praksis. Energigården ønsker å
være en pådriver for økt norsk
satsing på fornybar energi,
samt stimulere til valg av mil-
jøriktige energisystemer. Noen
var ikke så interessert i det fag-
lige. Det var nemlig en stor
flishaug på Energigården som
tok oppmerksomheten til
noen av elevene.

I Oslo besøkte vi
mediesenteret til VG, der vi
fikk lære mye om journalistikk
og hvordan vi skal oppføre oss
som presse. Vi fikk forskjellige
oppgaver som vi måtte gjøre,
bl.a. ringe på ”politimesteren”
og snakke med ”vitner”.  Til
slutt måtte vi velge rett forside
til informasjonen vi samlet inn,
ellers fikk vi sparken.
Dessverre fikk ALLE SPARK-
EN, men innsatsen var høy.
Det var utrolig morsomt at vi
fikk gå rundt i VGs egne, lille
by og samle fakta. En god og
lærerik opplevelse. 

Midt i siste innspurt av
valgkampen, fikk vi besøke
Stortinget. Vi fikk en omvis-
ning i de største og mest
kjente rommene, og fikk mye
informasjon om Stortingets
historie. I tillegg så vi Erna
Solberg og Carl I. Hagen. Det
var stas!

Da alle var konsentrerte
med å se på sauen Shaun i
bussen, avbrøt Rune Skjolden
oss med en overraskelse.
Lærerne hadde nemlig skaffet
oss billetter til Folketeaterets
oppsetning av musikalen
Mamma Mia. De fleste av oss
syntes at dette var en hyggelig
overraskelse. Noen av oss fikk
kanskje litt inspirasjon til vår
egen musikal som vi setter opp

i høst. Alle er velkomne til å se
”Singing in the rain” i uke 44!

Ellers fikk vi med oss
mange severdigheter, som
Vigelandsparken, NRK,
Operaen og Akershus fest-
ning. Det ble også tid til en del
shopping, noe som de fleste
utnyttet til det gode. 

Før vi reiste fra Oslo,
besøkte vi Norges største for-
nøyelsespark Tusenfryd.
Mange var spente på hva
Tusenfryd hadde å by på, men
alle hadde en morsom og
gledelig opplevelse. Noe av
det som ble prøvd ut var
SpinSpider hvor du ble kastet
44 meter i luften med en hast-
ighet på opptil 115 km/t,
Speedmonsteren som gikk fra
0-90 km/t på 2 sekunder (rask-
ere enn dagens Formel-1 biler)
og  SpaceShot hvor du blir
skutt opp i lufta med 5000
hestekrefter (den akselerer
raskere enn romfergen). En
topp dag!

Oslo-tur er noe vi gjerne
kunne gjort igjen! Det var
kjempegøy og lærerikt. Vi
opplevde masse sammen med
hele klassen. Dette er et minne
vi tar med oss for resten av liv-
et. Og når vi tenker tilbake på
ungdomsskoletida er nok
denne turen noe av det vi vil
huske best. Absolutt noe frem-
tidige klasser bør glede seg til.
Vi ble en veldig sammens-
pleisa klasse under turen! Noe
som kan hjelpe oss veldig mye

nå som det er det full fres fram
mot ”Singin’ in the rain” i
slutten av oktober.

For å kunne dra på en slik
skoletur trenger vi penger.
Kjekssalg, hyggekveld, skole-
fest, elevbedrift og dugnadsar-
beid under martnan
(Pizzahjørnet) har vært viktige
inntekstskilder. I tillegg går
overskuddet fra musikalen til
finansiering av denne turen. Vi
har også spurt lokalmiljøet om
pengestøtte og det fikk vi fra
KVO og Landbrukskontoret i
Rennebu kommune. En stor
takk til disse fra Rennebu ung-
domsskole! 

I Oslo besøkte vi mediesenteret til VG, der vi fikk lære mye om 
journalistikk og hvordan vi skal oppføre oss som presse. 

Dansere på taket av 
Den Norske Opera.

Spillkos 
for lyse

høstkvelder
Høsten har for alvor satt

inn med ruskete vær og mørke
kvelder. Mange søker varme
foran peisen, andre foran
TV’en, men koseligst av alt er
det å møtes rundt stuebordet
for en runde brettspill. Mange
er kanskje redd for vanskelige
spill med lange bruksanvis-
ninger, men det er det slettes
ingen grunn til. 

Det finnes spill for alle,
gammel og ung, seriøs og
useriøs, smart og mindre
smart. Under følger et lite
utvalg av ulike spill som
kanskje kan friste å prøves ut i
løpet av høsten.

Kokkelimonke
Antall spillere: 3 – 8. Passer

for: Fra 12 år
Om spillet: En klassiker

blant underholdningspill hvor
man ved å finne opp forklar-
inger på en rekke elleville ord
skal bløffe sine motstandere til
å tro på sin egen forklaring! 

Alias
Antall spillere: Fra 4 spill-

ere. Passer for: Fra 7 år.
Om spillet: Et ordforklar-

ingsspill for voksne som spilles
på tomannslag. Spillet går ut
på å forklare ulike ord med
hjelp av synonymer, motset-
ninger og antydninger.
Medspilleren skal gjette så
mange ord som mulig innen
sanden renner ut av timeglass-
et. 

Penzum
Antall spillere: 2 – 7. Passer

for: Fra 7 år.
Om spillet: Penzum er et

underholdende og pedagogisk
brettspill med spørsmål i tre
alderskategorier. Dermed kan
de yngste delta for fullt, sam-
tidig som de eldre får noe å
bryne seg på. Spillet er norsk-
utviklet og følger grunnskol-
ens læreplan og pensum.

Quackle - Årets selskaps-
spill 2007

Antall spillere: 3 - 8. Passer
for: Fra 8 år. 

Om spillet: Quackle er et
selskapspill hvor det gjelder å
holde orden på dyrelyder og
holde tunga rett i munnen. En
svært festlig spillopplevelse for
alle som tåler en latterkrampe
og ikke tar seg selv for høy-
tidelig. 

Ubongo – Årets familiespill
2008

Antall spillere 2 – 4. Passer
for: fra 6 år. 

Om spillet: Ubongo er et
familiespill, med svært enkle
regler, kort spilletid, passe
utfordrende og oppslukende.
Dette er et spill ”alle” kan
spille, og de aller fleste har
mye moro med. Ubongo gir en
unik, hektisk og forventnings-
full stemning rundt bordet,
med passe mengder frustra-
sjon og mestringsfølelse
gjennom spillets gang. 

Aksjonsdag ved 
Berkåk skole

Fredag 9. oktober ønsker lærere og elever ved 1.-7. trinn alle velkommen til
aksjonsdag i samfunnshuset fra klokka 10.00 – 13.30. Tradisjonen tro blir det
tombola, underholdning og salg av kaker og kaffe. Hver klasse har laget rundt
150-200 gevinster og ”knøvlet” flere tusen lodd! Elevene i 6. og 7. klasse har i
tillegg ansvar for kjøkken og arrangering av en del aktiviteter. Inntektene går i
år til Cares arbeid for å gi verdens fattigste kvinner mulighet til å klare seg selv
via låne- og sparegrupper; microfinans. Elevene vil i forkant av aksjonsdagen
ha et opplegg i klassene med dette som tema.
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Hilsen oss på 10. trinn ved Rennebu ungdomsskole



Full fokus på ovn
Det begynte da han skulle ta ned noen gamle tømmerhus. Der kom han over noen gamle ovner som han ikke fikk seg

til å kaste. I stedet dro han ned i Flåmoen og fant enda flere. I dag er ovner en fulltidsgeskjeft for Jøran Sundset.
I skrivende stund er det ti år siden Jøran begynte med kjøp, salg og restaurering av eldre ovner. Den første tiden holdt han til

hjemme. For to år siden tok han over gamle Berkåk Snekkeri, like ved Prix-butikken og sentralt ved E6. Denne bygningen har han
pusset opp etter alle kunstens regler. - Det var ikke bare å flytte rett inn, for å si det slik. Men jeg har ikke gjort jobben alene. Det er
pussig at jeg i hele tatt har igjen kamerater etter dette prosjektet, smiler Jøran. Planen er at de nitti kvadratmeterne i andre etasje skal
bli til en leilighet etter hvert. 

Vedkomfyr moderne igjen
Inne i de lyse, trivelige lokalene finner man ovner i alle former og utførelser. Gamle rundovner, etasjeovner og vedkomfyrer står på

rekke og rad, nyoppussede og i sin fordums prakt.
- Gamle ovner er vel så effektive som de nyere modellene. I tillegg har de jo selvfølgelig en estetisk verdi. I senere tid har vedkom-

Gunnar gir seg ikke

Det vil si; det ”gamle”
firmaet ble splittet i to selskap-
er, nemlig LH Bygg Hytter AS,
som drives av Birger Meli, og
LH Bygg Entreprenør AS. Det
var sistnevnte bedrift Gunnar
tok over igjen fra årsskiftet
2007. I dag er han daglig leder
for om lag 20 ansatte, som i
gjennomsnitt utfører ca. 18
årsverk.

Gunnar tar imot oss på
kontoret i 2. etasje der han har
hatt sitt tilhold i mange år.
Snart er det imidlertid tid for å
flytte på seg, nye kontorlokaler
er snart innflyttingsklare i
bygget som huser verkstedet
til Arne Rønning. - Det vet
nok de aller fleste hvor er, tror
Gunnar.  LH Bygg Hytter AS,
har for lengst tatt over hele
dette bygget og i de gamle lok-
alene til Byggmakker flytter
firmaet snart sin elementpro-
duksjon.  - Da er det naturlig
at mitt firma flytter ut, men det
blir jo ikke akkurat langt å
kjøre flyttelasset, smiler han.

LH Bygg Entreprenør AS
driver i dag i første rekke med
bygging av forretningsbygg,
industribygg, minikraftverk og
driftsbygninger for landbruket.
- I tillegg utfører vi en del ved-
likeholdsarbeid, bl.a. har vi
nylig hatt oppdrag for både
ICA - og Coop butikkene her
på Berkåk, forteller Gunnar.
Akkurat nå bygger LH Bygg
Entreprenør nytt administra-
sjonsbygg ved Berkåk skole,
Bårdshaug Vegkro på
Orkanger samt et større fjøs-
prosjekt på Oppdal. Neste
måned skal firmaet i gang med
ombygging av en industrihall
på Otta, mens de nettopp er
ferdige med et nytt kraftverk i
Gausdal.

Finanskrisen har nok
berørt oss litt, i vinter og vår
måtte vi permittere noe av
arbeidsstokken, men nå har
det tatt seg opp igjen og vi er
faktisk i manko for folk. Derfor
vurderer vi å ansette flere, men
det må i tilfelle være fagfolk,
sier Gunnar. Noen har kanskje
merket seg at LH Bygg
Entreprenør søker etter byg-
ningsingeniør for å styrke den
administrative delen av firma-
et. - Dette er motivert ut fra
ønsket om å frigjøre meg selv
litt, det er jo bare jeg som har
den jobben i bedriften i dag.

Jeg blir jo ikke akkurat yngre
med årene, og det hadde vært
godt å koble av noen ganger.
Nå har datter med familie
bosatt seg i USA, i hvert fall for
en stund, og det hadde jo vært
fint å ha tid til å besøke dem
en gang i blant også. Med
styrking av staben på pro-
sjektsida, kan en slik tur la seg
gjennomføre uten at tanken
om det som skulle vært gjort
på kontoret ligger og kverner i
bakhodet. 

Om det er en forsinket
midtlivskrise som gjør seg
gjeldende, skal være usagt.  I
garasjen i Gml. Kongevei står
det nå i hvert fall en Mercedes
450 SL Cabriolet -74 modell. -
Den ble hentet fra USA i
sommer, og er registrert og
kjørbar. Den trenger bare litt
fikling, slik gamle biler gjerne
trenger, ellers er den helt i
orden, sier Gunnar. Ellers til-
bringer Gunnar og fruen mest
mulig av fritiden sin på Hitra.
Her har de bygd seg hytte og
trives veldig godt. 

- Bare noe utendørsarbeid
står igjen på hytta, men når
man gjør det aller meste selv,
tar det nødvendigvis litt tid. Vi
er også midt i elgjakta, og
Gunnar er med i et lag som
jakter på Nordskogen. - Jeg er

slett ingen lidenskapelig jeger,
er mest med for syns skyld. I
den første jakthelga felte laget
fire av fem tildelte dyr, og når
en ser på været i dag (snø), er
det kanskje like bra at det
meste er unnagjort, smiler
han.

Gunnar er også medlem i
kommunestyret, og det karak-
teriserer han nærmest som et
arbeidsuhell. - Slike verv har
jeg egentlig ikke tid til, og det
kom som en stor overraskelse
da det ble klart at jeg ble valgt

Firmaet LH Bygg as ble solgt med tre års plikt-
tjeneste som en del av avtalen. Så var tanken å
trappe ned virksomheten etter mange år i bransj-
en. Men gamle travere har ikke så lett for å gi seg,
så etter kort tid kjøpte Gunnar Halgunset likegodt
tilbake firmaet.

inn, det var neimen ikke med i
planene mine, sier han. - Er
man først med på noe, bør
man jo gjøre så godt en kan,
legger han til. Det utsagnet
kan vel passe godt som avslut-
ning på denne artikkelen om
Gunnar Halgunset. Mannen
som egentlig tenkte å trappe
ned for flere år siden, men som
i dag er like travelt opptatt som
noen gang før.

Tekst/foto: Jan Inge Flå

TRAVEL. 
Gunnar Halgunset har travle dager, 
lenge etter at han egentlig tenkte å trappe ned
virksomheten.

Nyhet:
Rennebu-

panel

Jon Olav Halland driver
Halland Dampsag, og har
utviklet en ny type ytterpanel -
Rennebupanelet etter en idé
fra vår tidligere rådmann Arve
E. Withbro. Kjetil Værnes,
enhetsleder for landbruk og
miljø i Rennebu kommune,
kom med forslaget om å lage
et panel med en profil som er
inspirert fra mønster på
Jutulstuggu på Uv. 

Jutulstuggu er ei rekonstru-
ert tømmerbygning fra 1200-
tallet. Nøyaktig byggetid for
den originale Jutulstuggu er
ukjent, men den er trolig reist
omkring år 1250 - i Håkon
Håkonssons tid. Dimensjon-
ene på tømmeret, lafte-
teknikken og inngangsportal-
ens ornamentikk gir dette
bygget et særpreg som er ene-
stående i Norge. Det er mye
mystikk rundt Jutulstuggu og
de fire jutulene som reiste
bygget, og bodde der.

Panelet er beregnet til
utvendig bruk og har dimen-
sjonen 22x198 mm. Det har
underbord som tømmer-
mannspanel, og det er valgfri
bredde på underbordene -
men Jon Olav synes det passer
best med smale underbord på
ca 15 mm. Panelet passer
spesielt godt til stavlaft, og Jon
Olav har allerede i høst levert
en gapahuk med dette panelet. 

Jon Olav forteller at
mottagelsen av det nye panel-
et har vært bra. Så langt har
det stort sett vært prøvepro-
duksjon, så salget har ikke
kommet skikkelig i gang ennå.
Men han kan ta imot bestilling
for levering av panel til våren.
Han håper videre at hyttepro-
dusenter i Rennebu kan tilby
dette panelet i sin produksjon.

Utenom Rennebupanelet
leverer Jon Olav vanlig trema-
terialer, møbler og han lafter
uthus og anneks i stavlaft.

14 næringsliv

NYTT KONTOR. Gunnar flytter snart inn i nye kontorlokaler. 
I bakgrunnen skimter vi bygningen med de gamle lokalene, 

det blir en kort tur for flyttebilen.
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Ingen finanskrise i RDV
Vi har ennå ikke merk-
et noe til de økonom-
iske nedgangstidene,
tvert i mot, ordretil-
gangen er voksende og
vi vurderer faktisk å
øke bemanningen, sier
Olav Hårstad ved
Rennebu Dør & Vindu.

Per dato utføres det seks
årsverk ved bedriften, og det
vurderes å øke bemanningen
med en eller to medarbeidere.
-Men vi vil se an vinteren og
skynder oss langsomt, det er
verre å permittere folk enn å
arbeide litt overtid, sier han.
Bedriften på Berkåk har ordre-
reserver ut dette året, og for-
venter økt aktivitet i tiden
framover. Olav tror de får se
hvordan utviklingen går i løpet
av det neste halve året, vinter-
en er i så måte en spennende
årstid. 

Tilbake til nedgangstidene;
Rennebu Dør & Vindu har
merket noe til dem skal en
være helt ærlig. De store ordr-
ene til 40 millionershyttene er
det blitt færre av. Derimot øker
oppdragene til de ”halvstore”
hyttene, ja denne type ordrer
har nærmest doblet seg i det
siste.  

Hovedproduktet til
Rennebu Dør & Vindu er inn-
erdører, nærmere 30 ulike typ-
er er å finne i de nye utstill-
ingslokalene på Berkåk.
Lokalene inneholder også
vinduer, klokketårn og senger,
og er virkelig blitt lyse og inn-
bydende. Før måtte kundene
stå i produksjonen for å se på
varene, det var ikke særlig
gunstig verken for dem eller
de som jobber der. — Over 90
% av de potensielle kundene
som besøker oss, ender faktisk
opp som kjøpere, så det er
klart det er en fordel at vi nå
kan tilby dem en ordentlig
utstilling der de kan studere
produktene i støv- og støyfrie
lokaler, forteller Olav.

Produktene er skredder-
sydd, alt blir gjort etter kund-
ens ønsker, så her finnes ikke
lagervare. Prisene ligger noe
høyere enn de du finner i
kjedebutikkene, men så er det
ikke akkurat produkter du
finner i møbelkatalogene som
finnes her heller. Det kan
anbefales å ta en tur for å se på
de utstilte himmelsengene, de
er sannelig konger verdige…

Bedriften har faste samar-
beidspartnere som er med og
høyner kvaliteten på produkt-
ene, forteller Olav. Beslag

leveres av Frank Smed, mens
Vidir Design og Ole Martin
Skinderhaug utfører aldrings-
maling på dørene. Vi produs-
erer vinduer selv, men ved
kapasitetsproblemer, samar-
beider vi med Lillerønning
Snekkerifabrikk og Høiby
Snekkeri fra Selbu. 

— For første gang deltok vi
ikke på Rennebumartnan i år,
forteller Olav. — Dette skyldt-
es i første rekke at vi da
akkurat hadde gjort ferdig det
nye utstillingslokalet vårt, og
rett og slett ikke hadde tid.
Men Rennebumartnan er en
viktig arena for oss, så jeg
regner det som ganske sikkert
at vi deltar igjen neste år.
Hyttelivsmessa på Hellerud er
kanskje den aller viktigste
messa for oss. Hittil har over
halvparten av omsetningen vår
blitt utløst etter deltagelse på
denne messa, tror Olav. Den
typiske kunden er nemlig en
relativt kjøpssterk østlending
med hytte på Trysil, Hafjell ell-
er Geilo. Men du finner våre
produkter i stadig flere fritids-
boliger (og hjem) i Rennebu og
nabokommunene også,
avslutter Olav Hårstad ved
Rennebu Dør & Vindu.

Tekst/foto: Jan Inge Flå

UTSTILLING. I de lyse lokalene på Berkåk er dører, vinduer, senger og klokketårn utstilt.

MONTERING. 
Beslag levert av Frank Smed 

tilpasses og monteres på nok en
dør fra Rennebu Dør & Vindu.

BESTSELGER: Den flotte utstillingsveggen er med 
på de fleste messer og utløser svært mye salg.

Snart blir
skjermen

svart
Tirsdag 3. november
stenges det analoge TV-
signalet i trøndelags-
fylkene. Det innebærer
at skjermen blir svart
dersom du ikke har
riks-TVboks eller
parabol.

Ved hjelp av denne boksen kan
man fortsatt være med i TV-

fellesskapet etter at det analoge
TV-signalet stenges 3. novem-
ber, konstaterer Harald Løkslett
på Kvikne-Rennebu Kraftlag.

På Berkåk kan alle ta inn
riks-TV, men nedover bygda er
det dårligere signal. Det
samme gjelder de aller fleste
hyttene i bygda. Løsningen er
en svart boks eller en
parabolantenne som kobler
deg til fellesskapet. Kvikne-
Rennebu Kraftlag har de
begge deler.

- Vi har solgt enormt
mange bokser etter at steng-
inga ble gjort kjent. Vi har
annonsert jevnlig i lokalpress-
en, og NRK har også vært
flinke til å informere sine
seere, forklarer Harald
Løkslett.

Årsaken til omleggingen er
større kapasitet og bedre TV-
bilde. Den lille svarte boksen
som må til har forskjellig pris,
alt etter hvilket abbonement
man har. Grunnpakken koster
1500 kroner. Mange kunder
har i tillegg valgt å kjøpe seg
ny TV samtidig som man
skaffer seg bakkenett, og da er
det kun flatskjerm som gjelder.

- Kasse-TV er definitvt på
vei ut. Det digitale TV-bildet er
mye bedre, og vil i mange til-
feller kunne gjengis best på
flatskjerm, opplyser Løkslett.

Karene på kraftlaget er
behjelpelige med innstallasjon
der det trengs. De fleste kan
klare å sette opp boksen, men
parabolantenna er noe de
fleste trenger bistand til.

- Trolig vil vi se at det også
innen radio vil skje liknende
forandringer i fremtiden.
Nettet er fullt, og noe må gjør-
es for å frigjøre plass. Det spås
at FM-bandet vil bli stengt om
4-5 år. Alternativet da vil bli
DAB-radio, avslutter Løkslett.

Av Merete Fossum

fyren kommet på mote igjen, både i bolighus og på hyttene. Den er en svært god varmekilde, og
mange har et nostalgisk forhold til denne typen ovner, sier Jøran. Tidligere brukte han mye tid på
antikviteter, men nå skal denne biten avvikles. - Jeg reiste mye rundt på auksjoner, men fant ut at
det tok mer tid enn det kastet av seg. Heretter blir det fullt fokus på ovn, sier han.

Rennebumartnan er viktig
Den nye lokaliseringen har gitt økt trafikk, både av rennbygger og av utenbygdes folk som kjør-

er forbi. - Jeg annonserer aldri, men har hatt en del glede av jungeltelegrafen. Etter ti år i bransjen
får man gjerne et bredt kontaktnett over hele landet. Rennebumartnan er et ypperlig utstillings-
vindu i så måte, forteller Jøran. Omtrent halvparten av kundene kommer med en gammel ovn de vil
ha satt i stand. Den andre halvparten kjøper nytt av det som er pusset opp. - Jeg stortrives med
denne tilværelsen. Man må være entusiast, og ikke telle timer. Følger man denne oppskriften vil
man stadig lære noe nytt. Utlært blir man aldri, uansett hvor lenge man holder på, avslutter Jøran.

Av Merete Fossum



40 turer for
det glade
friluftsliv

Grønn resept, slanke-
kur og nyttårsløfter ….
Vi har mange drømmer
om bedre helse. Det
enkleste er kanskje det
beste: Ta en tur ut i
skog og mark – og få
unge og gamle, naboer
og venner, kort sagt
folk flest med på ideen.

Nå skal turmulighetene i
Rennebu markedsføres i ei
flott bok, og alle turgåere,
hytteeiere, grunneiere, lag og
foreninger inviteres til å
komme med sine turforslag.
Det er plass til 40 turer i boka.

Det er FYSAK, Frivillig-
sentralen i Rennebu kommune
og Orklaposten Forlag som er i
gang med det spennende bok-
prosjektet som skal slå et slag
for folkehelsen. Prosjekt-
gruppen er på plass og Astrid
Ø. Kjeka, Dagfinn Vold, Kåre
Grøtte, Gerd Krovoll, May
Britt Svorkdal Hess og
Jannicke Jacobsen er med.

Bokas tittel er allerede klar:
”40 turer i Rennebu – en guide
inn i det glade friluftsliv”. Her
vil du finne 40 turbeskrivelser,
informative kart og foto-
illustrasjoner. Utgivelsen er
planlagt til 1. mai 2010.

Turene i boka skal gi en
smakebit av friluftsmulighet-
ene i vakre Rennebu med skog
og mark, fjell og fiskevann,
Orkla og historiske plasser.

- Vi har ennå ikke valgt ut
de 40 turbeskrivelsene, og her
ber vi om hjelp og bidrag fra
alle gode krefter. Vi håper lag
og foreninger, turgåere og
andre interesserte kommer
med sine forslag slik at vi får
turer fra alle grender, sier
Marit Mjøen i Orklaposten
forlag. - Det kan være en tur i
nærområdet, en markatur,
fisketur, sykkeltur eller en fjell-
tur med litt større utfordring.
En tur med kjentmannsmerke
som mål er også en mulighet.

Tekst: Marit Mjøen
Foto: Dagfinn Vold

Jøldalshytta har hatt en
kjempefin sesong med
fornøyde gjester.

På lik linje med andre tur-
isthytter har også Jøldalshytta
hatt godt besøk i sommer. Det
virker som om finanskrisa gir
bedre tider for turistforening-
ene. Det er flere som bruker
mindre penger på ferie, sam-
tidig som folk kanskje er blitt
mer miljøbevist.

Flere overnattinger
Lørdag 29. august var det

117 gjester på hytta. Det var
årets best besøkte dag, men alt
gikk greitt. Hytta har senge-
plasser til 80 personer, så det
ble en del leting etter gulvplass
for madrasser. Alle fikk sove
for natta, og kl halv ti søndag
morgen hadde alle spist fro-
kost og kommet seg ut i fjellet
igjen.

Under sommersesongen
har det vært innom drøyt 2600
gjester, og antall overnattinger
har økt. I påska var det innom
rundt 450 gjester.

Mye trivelig folk
Gunilla Svendsen fra

Orkdal er vertinne på
Jøldalshytta for første gang. To
år tidligere har hun vært vert-
inne på Trollheimshytta. Hun
trives godt og synes det er en
fantastisk jobb – men inn-
rømmer at hun kan være sliten
iblant. — Vi treffer mye trivelig
folk, og alle er blide i fjellet.
Det er godt samarbeid mellom
oss vertskapet og gjestene. Det
spesielle med Jøldalshytta er
den korte avstanden fra vei
som fører til mere dagsturer.
Det er folk her hver dag gjenn-
om sommeren.

Åpent for selskap
— Vi vil prøve å satse mer

på selskap enn før, og det
gjelder spesielt mot bedrifter.
Tine var her i påska med to
overnattinger. Den betjente
hytta stengte den 13. septemb-
er, og da åpnet selvbetjenings-
hytta. Men det kan fortsatt
være mulighet for selskap, for-
teller Svendsen.

— Jøldalshytta er ypperlig
for dagsturer, og det er mange
barnefamilier som legger turen
hit. Det er også mange skole-
klasser, spesielt videregående,

som får viktig erfaring og fine
opplevelser her. I høst har bl.a.
Strinda videregående skole og
KVT vært her. Vi har en gunst-
ig gruppepris. Ungdommene
trives i peisestua med kortspill
og kos.

Vet hva en får
Svendsen kan fortelle om

godt samarbeid med naboen
Jelsetra, der de kjøper youg-
hurt, ost og rømme. — Vi sats-
er mye på kortreist mat, bl.a.
ørret fra Jølvatnet som serveres
hver mandag. En vet hva en får
på TT sine hytter - tradisjons-
mat og trivelig stemning, sier
Svendsen. Hyttene til TT har
en helt annen atmosfære enn
hytter lengre sør.

Sommerjobb?
Vertinna oppfordrer lokal

ungdom til å søke sommerjobb
på hytta. Jobben består for det
meste av renhold og servering,
men de trenger også folk som
er glad i å lage mat. —
Arbeidet er ikke noe hokus-
pokus, men en bør være 18 år.
Sommerjobbene deles i tre
puljer med fire uker hver. Vi
har et fantastisk arbeidsmiljø
som anbefales, sier vertinne
Gunilla Svendsen.

Teskt/foto: Dagfinn Vold

Kokk Borge Borten
fra Byåsen har stekt nydelig fjellørret fra Jølvatnet.

Mange gjester har skrevet seg inn i hytteboka på Jøldalshytta i
sommer. Hytteboka ligger i den trivelige  peisestua - solid tømmer-
kasse og smårutete vindu, granium i vinduet og levende lys.

Vertinne Gunnila Svendsen fra Orkanger synes hun har en fantastisk jobb.

16 lyse høstkvelder

Grønn ferie i Trollheimen



Minillstien og Granasjøen rundt
Det tilrettelegges stadig nye tilbud her i

Rennebu, og siste på turfronten er merket sti
langs Minilla (1,5 km) og sykkelvei rundt
Granasjøen (23,3 km). 

Stien langs Minilla anbefales for alle alders-
grupper, og det er mye spennende å se under-
veis. Stien ender opp i en godt tilrettelagt raste-
plass ved Minilla.

Granasjøen rundt er ei sykkelløype i lett
terreng etter fine veier. 

Fortsatt
oppkjørte

løyper?
I 2007 gikk hytteeiere på

Nerskogen sammen om å få
oppkjørte skiløyper på vestsida
av hovedveien. Nå frykter ini-
tiativtakerne for at ordninga
må avvikles, på grunn av
manglende interesse.

- Vi står ved et veiskille,
sier leder av Nerskogen løype-
forening, Stein Mjøen. Han
oppfordrer alle som vil ha
oppkjørte løyper i vinter, til å
betale løypeavgiften.

Da ordninga kom i gang før
vinterferien i 2007, var det stor
interesse blant mange hytteei-
ere, men sist vinter var det
derimot en betydelig nedgang
i antall innbetalinger.

Populært løypenett
Løypeforeninga fikk i 2007

startmidler fra Rennebu kom-
mune på 27.000 kroner.
Pengene skulle gå til prosjekt-
ering og utvikling av løypenett
i området. Hovedtraséen går
fra Bløtslettet i nord (3 kilo-
meter nord for dammen), til
Skarbakkene i sør, ei løype på
21 kilometer. Fra februar blir
det hvert år også kjørt opp ei
rundløype på strekninga
Fjellheim - Sørøyåsen -
Skrikdalen - Minilldalssætr-
ene. I tillegg kjøres det også
opp mateløyper fra de ulike
hyttefeltene i området.

- Vi ser at det er mange
som benytter seg av traséene,
både hytteeiere og bygdefolk,
og det er ingen tvil om at til-
taket gir en betydelig helsege-
vinst i forhold til å komme seg
ut på ski, sier Mjøen.

Han forteller at de i tillegg
har søkt Fylkesmannen om
dispensasjon til å kjøre ei eks-
tra turløype innover
Skrikdalen, nordover til
Jøldalshytta, østover til
Heldalsvangen og  Nerskogen.
Dette vil bli en rundtur på 28
kilometer, ei rute som de håp-
er kan motivere flere til litt
lengre turer. Planen er at
denne løypa skal kjøres opp
både vinterferie og påske.

Løypemaskin
Hittil har det vært brukt

snøscooter til å kjøre opp løyp-
ene, men det har vist seg å
være svært utfordrende på
grunn av variable vær – og
føreforhold. Løypeforeninga
har derfor planer om å invest-
ere i ei løypemaskin med tre
meters bredde.

Mjøen understreker at
løypemaskinen skal finansier-
es utenom driftsbudsjettet, slik
at det vil bli anledning for både
hytteeiere og næringsliv til å
kjøpe andeler.

Nå oppfordrer han alle som
fortsatt vil ha oppkjørte løyper
til å kjenne sin besøkelsestid,
og betale inn støttekontigent-
en for 2009/10 på kr 300,- inn-
en 31. oktober. Giroer er lagt
ut på Coop Nerskogen, ellers
kan pengene settes inn på
konto til Nerskogen løypefor-
ening, knt-nr 4202.09.87418.

Av Inger Steigendal Aas

Holder seg frisk med trim
Onsdager kl 10 - 11
samles en gjeng til
FRISK-trim i Rennebu-
hallen. Trimmen ledes
av fysioterapeut, og
den gjør godt for hele
kroppen.

Rundt 30 topp motiverte
trimmere var på plass da RN
besøkte gruppa, som ledes av
fysioterapeutene Solfrid Sæter
og Jannicke Jacobsen. De
starter som seg hør og bør med
oppvarming. Deretter blir det
både styrketrening, kondi-
sjonstrening og balansetren-
ing, før det avsluttes med tøy-
ing. Opplegget er lagt opp slik
at hver enkelt kan tilpasse
øvelsene etter sine forutset-
ninger. 

Merker forskjell
Gjennomgangstonen til de

som var på trimmen var at
dette gjør godt, og de bruker
helt andre muskler enn de gjør
til daglig. De føler seg både
sterkere og mer utholdende,
og anbefaler derfor trimmen til
både friske, hjerteopererte, de
med fibromyalgi og andre. 

Blitt et annet menneske
Randi Presthus har bare

godord å si om trimtilbudet. 
— Jeg har blitt et helt annet

menneske etter at jeg begynte.
Kondisjon og kropp har blitt
mye bedre, og sjøl om jeg ikke
alltid føler meg i form før
trimmen gjør det likevel godt å
komme hit, forteller Randi. 

Også for karer
Frisk-trimmen er tydeligvis

et tilbud som appelerer mest til
kvinner. Men Arne Lundaløkk

er mann for sin hatt, og stiller
hver onsdag til trim. — Dette
er en trim som passer utmerk-
et også for oss karer, og jeg vil
oppfordre andre også til å
komme. Jeg har merket stor
fremgang med formen etter at
jeg begynte her, og balansen
har blitt merkbart bedre, sier
Arne - som også er med på

spinning sammen med kona
Sigrid en gang i uka.

Sosialt
Etter endt trimøkt er det

anledning til å møtes på
Frivilligsentralen til kaffe og
nystekte vafler. Det sosiale er
en viktig del av hele opplegget. 

Solfrid Sæter ønsker nye

trimmere hjertelig velkomm-
en. Det er bare å møte i
Rennebuhallen onsdag kl
10.00. Det er plass til flere!

Tekst/foto: Dagfinn Vold

Arne Lundaløkk trimmer hver onsdag i Rennebuhallen, 
men han synes det hadde vært trivelige med mannlig selskap.
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Solfrid Sæter ledet trimmen da RN var på besøk. Etter trimmen er det kaffe og nystekte vafler på Frivilligsentralen for de som ønsker det.
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Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

VASK BILEN HOS OSS
• Ny bilvaskemaskin (hver 6. vask gratis)
• 3 selvvaskeplasser
• Gratis bruk av støvsuger

Coop- og NAF-medlemmer får nå
30 øre medlemsrabatt pr liter drivstoff

 w w w . s m a r t p a n e l . n o   •   T i l b u d e t  g j e l d e r  k u n  9 . o g  1 0 . o k t o b e r   •   w w w . s m a r t p a n e l . n o

PERFEKT VEGG OG TAK PÅ 123
Smartpanel 

representant 

Robert Wengaard 

kommer til oss 

9. oktober kl 10-18

 

•  NYHET! Smartpanel Dekorplate 
Skygge Egghvit 6 mm kr 149,- pr. pl.

•  NYHET! Smart Takplate Egghvit 
8x300x1210 mm kr 109,- pr.m2

•  Smartpanel Color Perle Caf  e Latté 
 12 mm kr 149,- pr. pl.

•  Smartpanel Color øvrige farger og 
profiler kr 159,- pr. pl.

•  Fleksilist i alle farger

Velkommen til en hyggelig handel 
- kaffe og vafler til alle!

Beo Byggvare AS
Avd. Berkåk
7391 Rennebu 
Tlf.   72 42 82 89
Fax. 72 42 82 81

ØKONOR BERKÅÅK

Hovedk. Berkåk 
avd. Soknedal 

avd. Trondheim 

Er noe for den som vil noe

ØKONOR BERKÅK

Hovedk.. Berkåkk - tlf 72 42 82 00
avd.. Soknedall - tlf 72 43 34 07

avd.. Trondheimm - tlf 73 82 26 57

ØØKONORR BERKÅK
Regnskap - Økonomi - Rådgivning

Hovedk. Berkåk 
avd. Soknedal 

avd. Trondheim 
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Trives godt i eget bygg
Hensikten med kjøpet, som

ble gjort sammen med
Rennebu Bygdearrangement,
var å gjøre Birka mer synlig på
Berkåk. Samtidig vil man sette
fokus på større og mer profe-
sjonelle utstillinger av kunst og
håndverk.

Det er viktig for oss at
Rennebu kommune er basen
vår. Det var her det hele start-
et, og det var fra denne kom-
munen vi fikk fødselshjelp.
Alle våre kjerneverdier assosi-
eres med denne plassen, kon-
kluderer daglig leder Ragnhild
Borchsenius.

Økt bevilgning fra neste år
Bygget huser ytterligere sju

leietakere. I tillegg kommer
turistkontoret til å flytte inn i
overskuelig fremtid.

- Huset er fra 1984, og det
er nødvendig med oppussing.
Vi ønsker naturligvis at bygget
skal fremstå som attraktivt,
både for eksisterende og frem-
tidige leietakere. Vi har alle-
rede vært i kontakt med en
rekke arkitekter, og vi har hatt
flere møter med Sparebank 1,
opplyser Borchsenius.

En lekkasje fra statsbud-
sjettet forteller at selskapet vil
bli tilgodesett med 1,75 milli-
oner kroner i 2010 - noe som
tilsvarer en økning på 500 000
kroner i forhold til hva som ble
bevilget i år.

- Dette er selvfølgelig gode
nyheter, både for oss og for
håndverkerne i kontaktnettet
vårt. Vi får svært gode tilbake-
meldinger fra dem vi har
knyttet til oss, og det er moro å
komme på jobb når e-posten
er full av overstrømmende
beskjeder, sier Borchsenius.

For å kunne bistå hånd-
verkerne mest mulig, har Birka
knyttet til seg en designer. På

denne måten kan aktørene få
drahjelp i tøffe tider - til en
billig penge.

Ny styreleder
Arve Withbro rakk knapt å

henge av seg rådmannfrakken
før han trådte inn som ny
styreleder i Birka Eiendommer
AS. Selskapet har fått inn en
mann med kompetanse, tid og
ikke minst erfaring. Likevel
understreker han at han nå er
en selskapets mann fremfor
kommunens mann.

- Jeg er nå i en slags opp-
startsfase der jeg skal sette
meg inn i selskapets struktur.

Man må vite hvor man skal
navigere hen, og jeg ser på
Birka Eiendom som et verktøy
for Birka. Vi skal gjøre en best
mulig jobb til leietakerne flytt-
er inn, sier Withbro.

Tirsdag i kulturvukku er
Birka tilgjengelig for renn-
byggen. Videre skal selskapet
arrangere en nasjonal konfer-
anse i oktober. Hit kommer
gjester fra hele landet, og pro-
blemstillingen vil være moms
på ulike håndverksprodukter.

Av Merete Fossum

Denne våren ble Birka endelig
herrer i eget hus. Etter flere år
som leietakere ble kjøpet av
Sparebankbygget på Berkåk
en realitet. 

Samtidig røper en lekkasje fra
statsbudsjettet at selskapet vil
motta 500 000 kroner mer i
støtte enn forrige år.

Arve Withbro ble nylig valgt som 
styreleder i Birka Eiendommer AS, 
mens Ragnhild Borchsenius er 
daglig leder i Birka. Begge har store 
forhåpninger til det nye bygget.

Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell stakk innom Birka før valget
og røpet at det er en økning på kr 500.000 til Birka i Statsbudsjettet.

Mangfoldig martna

Jeg blar og leser i avisa til
Rennebumartnan – 28 tette
sider med informasjon og
reklame for et imponerende
arrangement. Et utall produkt-
er fra husflid og håndverk pre-
senteres, men mye mer: Et
pinsevær av forseggjorte gjen-
stander i tre og ull, stein og
tyll, fra de minste smykker og
letteste plagg til portstolper,
møbler og bastante trekabber -
utskåret og umulig å rikke. For
ikke å nevne kortreist mat og
langlagra drikke til du raper og
fiser og skinner av
rømmegraut og velfornøyd
glede midt i denne overfloden

av smidd og vevd, høvla og
lakka, brygga og baka samt
stekt og kokt.

Rennebu ligger 500 meter
over havet, i et veikryss der vi
fra ytre og kysten møter E6-en
fra Trondheim og dalstroka
innafor. Bistert på Berkåk vint-
ers tid og lite liv utendørs. Men
så drar det seg mot sommer og
høst, og underet skjer: En
gjeng som kaller seg martnas-
komiteen har holdt på helt
siden i fjor med å planlegge og
forberede årets høydepunkt,
de tre døgnene fra fredag til
søndag midt i august, da del-
takere kommer fra Stavanger
til Lofoten, telt reises og boder
fylles, scener snekres og folke-
livet blomstrer. I 24 år har
dette pågått, så neste år feires
jubileum med spesialvevd rød
løper av oppklipte filler !

En skulle tru et sånt tiltak
måtte stivne i en kjedsomme-

lig grimase etter så lang leve-
tid, men det motsatte har
skjedd. Nye utstillere står
årvisst i kø og kommer fra
stadig videre områder.
Publikum møter fram og kjøp-
er og mesker seg, med
ferskkjøtt og kokmorr og
chilipølse og elghakk, mens
strikkekafeen byr på vafler og
lefser, deilighetene til konditor
Annema Sveian fra Soknedal
eller fristende sjokoladebiter
fra Meium i Selbu. Og de som
skulle være forspist og kresen
og forlange noe aldeles aparte,
ja, de kan velge kaffe fra svart-
kjel og varm hyllkaku, eller
gourmet gårdsis fra
Galåvolden, med – som det
uten blygsel står – mye egge-
plommer og fløte. Nytt av året
er Landkrabben Lunsj med
grillet laks og villsau og hjor-
tegryte. Og Hitra-tapas –
krabbeklo med dipp! (Og hipp,
der er kysten også inne.)

Mangfold er opplagt en del
av hemmeligheten. Men mer
enn det, her er gjennomført
sammen-veving og total inn-
holdsblanding. Ungene får
banke mens voksenfolket glor.
Trekkspill møter tuba og Finn
Karlsen frister med kurs i
slektsforskning på internett.
Mens Orkdal Storband garant-
ert blåser voksen fra øregang-
ene på alle frammøtte. Her er
allting underholdning, men
like godt kultur, pulserende og
levende som livet sjøl. Som
enda et bevis på det vide og
inkluderende, skal far til Oluf,
han Arthur Arntzen, være
årets gjest og både åpne hara-
ballet og kåsere over emnet
”Humor er ingen spøk”.
Arthur Arntzen er en klok
mann, ekspert på folkelig inn-
pakning og vel verdt å lytte til.

Lev livet på landet, opp-
fordrer Rennebu kommune,

Like før årets Rennebu-martna
hadde Bjørn Nilsen en kronikk i
Adresseavisen som omtalte martnan
i meget positive ordelag. Vi har fått
lov til å gjengi denne kronikken i sin
helhet.

Bjørn Nilsen er født 27. desemb-
er 1934 i Strinda i Sør-Trøndelag, og
han er  forfatter og tidligere NRK-
journalist. Han har utgitt både lyr-
ikk, noveller og kritiske reportasje-
bøker.

I 1990-årene bosatte Bjørn
Nilsen seg i Snillfjord, som han
hadde tilknytning til fra barnsben
av.

og skryter av bygda som et bra
sted å være, med rein natur og
godt fellesskap. Her satses på
barnehager og skoler, desen-
tralisert struktur med 4 barne-
skoler og trygge oppvekstvil-
kår. Beviset på at samarbeids-
ånd og virkelyst ligger bak
egenreklamen, fins i påpek-
inga av at hele 1000 frivillige
tar tak og hjelper til med den
årlige kraftutfoldelsen som
martnan er. Folk her vil gjerne
dele både goder og naturher-
ligheter med andre – sommer
som vinter, sies det. Lett å bli
fristet nå, med lyse netter og
milde vinder; lettere enn når
nordasnoa biter og
nasadroppan dryp. Fristes du
til handel, låner Byggmakker
Berkåk deg henger for heim-
kjøring. Du har sjansen på et
kurs i redesign av gammelt
også, men der er antall plasser
begrenset. Og: Husk å ta med
symaskin!



20 Rennebu Nytt

Coop Kvikne ønsker alle velkommen 
til en hyggelig høsthandel!

Vi kan tilby et stort varespekter – Dagligvarer
Faghandel – Tipping – Propan- Sanitærbark

Post i butikk

Åpningstider:
mand-fred 9-19 lørd 9-18

COOP Kvikne - tlf 62 48 40 13

Høstbord
17. okt 09 fra kl 19.30 - kl 22.00
Varm og kalde retter  av Rein,lam og ørret.

Lutfisk og rakfisk
14. nov 09 fra kl 19.30 - kl 22.00

Julebord
12. des 09 fra kl 19.30 - 22.00

Varme og kalde retter

Ring for bordbestilling 
tlf 62485550

Vi har åpen bar med levende musikk
18 års grense i baren

www.kviknefjellhotell.no - tlf 62 48 55 50

Nyt mandelpotetens 
spesielle smak og form!
Vi har mandelpotet dyrket på 550 m.o.h.!

10 kg og 25 kg's sekker.

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

kioskvarer
dagligvarer

propan
skismurning

Elins Naturterapi

Elin Støvne
Grøtligrenda, Kvikne

estovne@yahoo.no

tlf 948 69 565

Akupunktur – Lysbehandling

Behov for pukk/grus 
i Rennebu og på Kvikne?

Vi kan levere pukk i forskjellige fraksjoner,
grus til diverse formål. 

Dessuten utfører vi små og store gravejobber.
Eksempelvis drenering, tomtegraving og 

masseutskiftning. 
Vi leverer også fra Skamfersætra pukkverk.

Ring for uforpliktende prat!

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

GrusRennebu GrusRennebu



Bjørklund på Kvikne
Det gamle forsamlingshuset Bjørklund på Kvikne har fått nytt liv. Yset Vel og Huslaget

Bjørklund har slått seg sammen for å restaurere huset og sette det i skikkelig stand. Leder i Huslaget
Bjørklund, Eli Estensgård, forteller at de har lagt inn to klosett, ordnet nytt kjøkken og pusset opp golvet i
selve salen. Eli kan også fortelle at det etter hvert vil komme kjølerom.

Salen er på 120 m2, og huset passer dermed godt til mindre selskap. Det har allerede vært leid ut til
konfirmasjon og dåp. Huslaget har også arrangert pub-quiz en kveld, og det ble en kveld med meget godt
oppmøte. Det skal arrangeres to pub-quiz kvelder til, og på hver kveld danner de som møter opp lag og
det blir stilt 50 spørsmål som skal besvares. Det blir kåret vinner både for hver kveld og sammenlagt for de
tre kveldene det skal arrangeres. 

Barnehagen på Kvikne skal pusse opp sine lokaler fra neste høst, og de har spurt om eventuelt å leie
Bjørklund frem til jul.

Ønsker du å leie Bjørklund til et arrangement er det bare å ta kontakt med Eli Estensgård.

næringsliv 21

Lys og nåler på Kvikne
Lyset er viktig for oss
uten at vi tenker så mye
over det. Elin Støvne på
Kvikne benytter seg av
lyset kombinert med
akupunktur i behand-
ling av bl.a. sår.

Elin Støvne kommer opp-
rinnelig fra Levanger, men bor
nå egentlig på Valset. Hun har
hytte på Kvikne, og for tiden
tilbringer hun så mye tid der at
det kan sies at det er der hun
bor.

Aktiv på ski
I sin ungdom var Elin aktiv

på ski, og hun er utdannet
langrennstrener. Årsaken til at
hun startet med akupunktur
henger sammen med at hun
falt på ski og fikk problemer
med nakke og hofte. Hun gikk
til kiropraktor, men først da
hun begynte med akupunktur
i tillegg, ble hun raskt bedre.
Dermed fikk hun øynene opp
for at akupunktur var noe hun
ville lære seg. 

— Jeg pendlet til Drammen
for å lære meg akupunktur, og
jeg føler nå at jeg har kommet
på riktig plass, sier Elin.

— Målet mitt er å hjelpe
folk til å bli frisk - det er det
viktigste. Hvis jeg føler at jeg
ikke kan hjelpe, så anbefaler
jeg å gå til andre.

Fin kombinasjon
— Kroppens organer

henger sammen, og det er
viktig å se helheten i behandl-
inga, sier Elin. Hun benytter
akupunktur 2000 i sin
behandling. Plager som astma
og bihuler har fin respons med
akupunktur. 

Lysbehandlinga hun bruk-
er er biotron, og den virker på
cellene slik at de raskere leger
seg selv. Kombinasjonen lys-
behandling og akupunktur

fungerer spesielt godt samm-
en, og det er helt uten bivirk-
ninger. Kroniske sår etter
operasjoner eller psoriasis, lar
seg effektivt behandle med
denne kombinasjonen.
Rynker, smerter, muskler,
scener, muskelspenninger,
nakkesmerter  egner seg også
godt. Akupunkturen og lysbe-
handlinga utfyller hverandre
på en slik måte at de setter i
gang en legeprosess som hel-
breder kroppen raskere. 

Stort distrikt
Elin trives godt på Kvikne,

og hun har blitt godt tatt imot
her. Klientene kommer fra
Tynset, Alvdal, Folldal og helt
ned fra Rena. 

— Arbeidstida mi er flek-
sibel, og det er bare å ringe
hvis det er noe en lurer på. En
vanlig behandling tar 30
minutter, men jeg har god tid
så trenger vi mer så bruker vi
lengre tid. 

Sårene har grodd
Da RN besøkte Elin hadde

hun Steinar Otnes fra
Rendalen til behandling. Han
har åpne sår på hendene som

trolig kommer fra hydraulikk-
olje. Han har fått behandling
med salver, men ikke blitt
bedre. Etter første behandling
med akupunktur og lys merket
han forskjell, og etter fire
behandlinger har sårene grodd
og han kan igjen bøye fingrene
som normalt. Han bruker
spenol for å holde fingrene
myke mellom besøkene hos
Elin, og han ser nå at han kan
leve et liv uten åpne sår på
hendene.

Tekst/foto: Dagfinn Vold

Elin Støvne driver Elins Naturterapi på Kvikne, og gir behandling bl.a. med lys og akupunktur.

Småviltjakt
i Rennebu
Etter en liten telefonrunde

til en del av grunneierlagene i
kommunen, er det ingen opp-
siktsvekkende nyheter i for-
hold til årets småviltjakt så
langt i sesongen. De senere
årene har vel det største
spenningsmomentet vært om
det blir fredning av rype eller
ikke…. Så langt vi kjenner til
er det ingen som har valgt å
stenge rypejakta i år, men de
fleste grunneierlag tar forbe-
hold om fredning senere i
sesongen, dersom det viser seg
at rypebestanden er mindre
enn antatt. 

Rennebu Turistkontor selg-
er jaktkort for tre områder,
Ilfjellet Grunneierlag, Troll-
heimen Grunneierlag og
Austre Rennebu Grunn-
eierlag. Formann i Ilfjellet
grunneierlag, Erling Grøtte,
forteller at årets rypesesong
faktisk har vært litt bedre enn
forventet, men tilføyer at det
antagelig har like mye med
forventningene å gjøre….
Konklusjonen her må vel være
at det fins rype i terrenget,
uten at det er snakk om de helt
store mengdene. 

Knut Hårstad i Trollheimen
grunneierlag kan også melde
om en relativt dårlig sesong
når det gjelder rype, noe som
er et generelt inntrykk for hele
distriktet, sier han. På den
positive siden har man
imidlertid fått tilbakemelding
om en del skogsfugl i terreng-
et. Denne jakta starter den 1.
november i Trollheimen
grunneierlag.

Nils Petter Gundersen hos
Rennebu Austre Grunneierlag
melder også om forholdsvis
lite rype i terrenget. Til tross
for dette tror han neppe det
blir aktuelt med fredning inne-
værende sesong. Også i dette
terrenget har det vært positiv
tilbakemelding i forhold til
skogsfugljakta, som startet den
1. oktober. Gundersen forteller
dessuten at det har vært
observert bjørn i terrenget, så
her er det gode muligheter for
dem som søker litt ekstra
spenning i forbindelse med
jakta



Vigdis Karlsen, Nerskogen

1. Jeg trives ekstra godt om høsten.
2. Prøver å gjøre det litt ekstra koselig for familien –
tenner litt lys...
3. Nei. Tida har blitt slik. Men, jeg setter pris på 
uanmeldt besøk selv.

Astrid Ramstad Hårstad, Voll

1. Nei, jeg gjør egentlig ikke det.
2. Jeg fyrer opp i ovnen, finner frem strikkinga og 

inviterer venner. Roen senker seg på en måte om 
høsten.

3. Nei, alt for sjelden. Det blir nok de samme en 
besøker ubedd.

Rennebu Skolekorps er
det største korpset i Rennebu,
og teller pr. i dag over førti
medlemmer. Disse er fordelt
på hovedkorps, juniorer og
aspiranter.  Dirigent er rektor
ved den kommunale musikk-
skolen, Arnstein Solem.
Aktivitetsnivået i korpset er
høyt og høydepunktet for
mange er ”RennebuSpæll”, en
uhøytidelig konkurranse for
skolekorps. Dette er etter hvert
blitt Midt-Norges største
happening for amatørkorps,
og årets arrangement går av
stabelen i Rennebuhallen lør-
dag 24. oktober. I år vil over
tjue skole- og juniorkorps fra
hele fylket delta, i et korpstreff
som i år arrangeres for 21.
gang, og der det sosiale er vel
så viktig som selve konkurr-
anseaspektet.

Rennebu Musikkorps har
i underkant av tretti med-
lemmer og dirigeres av Morten
Hole. Også for voksenkorps
arrangeres det RennebuSpæll
og denne konkurransen
avvikles helga etter ”spællet”
for skolekorps.  Fjorårets pre-
miere var i så måte vellykket,
så får vi se om også dette blir
et like tradisjonelt og suksess-

fylt arrangement som det ori-
ginale RennebuSpæll er blitt.
Rennebu Musikkorps har hittil
i høstsesongen hatt litt dårlig
oppmøte, så de trofaste mus-
ikantene ser gjerne at flere nye
medlemmer kommer til øving-
ene i samfunnshuset på
Berkåk.

Rennebu Songkor er et
blandakor, som øver hver ons-
dag på Voll skole. Korets diri-
gent Rigmor Aas disponerer
omtrent tjue sangere i koret
sitt, fordelt på stemmene sop-
ran, alt, tenor og bass. For
mange amatørkor er sanger-
stevnet det store målet for
sesongen. Det er her kora blir
målt opp i mot hverandre og
det er her en treffer likesinn-
ede i et relativt uhøytidelig
miljø. Rennebu Songkor er til-
sluttet Norges Korforbund
Sør-Trøndelag, og i og med at
dette er et stort forbund med
over seksti medlemskor, kan
ikke kora delta på stevne hvert
år. Det blir rett og slett et for
stort arrangement, så i stedet
finner vi på noe annet de åra vi
ikke er på sangerstevnet, for-
teller Rigmor Aas. Neste år
feirer Rennebu Songkor sitt 40
års jubileum, og Rigmor lover
at det ikke vil gå upåaktet hen.

Små og store arrangement
gjennom året vil markere jub-
ileet, så det er bare og følge
med, sier hun. Vi kan i samme
slengen legge til at dirigenten
selv feirer sitt 10 årsjubileum
som kunstnerisk leder for kor-
et neste år, så dobbeltjubileet
vil nok markeres utover våren.

Rennebu Mannskor er
fremdeles et relativt ungt og
lovende kor, som ble stiftet for
snart seks år siden. På korets
hjemmesider står det at alle er
velkommen til et uformelt og
sosialt miljø, fritt for likestilling
og kjønnskvotering. Dette har
omtrent tretti mannfolk i sin
beste alder allerede gjort, og
siden starten i 2003 har koret
rukket å bli ettertraktet som
musikalske bidragsytere ved
små og store begivenheter i
lokalsamfunnet. Dirigent Ann
Kristin Haugerud var pådriver
for å starte mannskoret i sin
tid, og hun holder fremdeles
tappert ut med lunefulle bass-
er og tenorer. Tirsdag kveld
overlater karene kvinnfolka til
seg selv, og møter opp på elev-
kantina på skolen til øving.
Koret er i høst mest opptatt av
å øve inn verker relatert til
Bjørnstjerne Bjørnson. Nobel-

prisvinneren skal feires for å
markere 150-årsdagen for sin
fødsel, og i den sammenheng
er Rennebu Mannskor enga-
sjert.  Bl.a. skal det avholdes en
større konsert i Innset kirke i
desember, så det er vel bare for
koret å henge i, skulle vi tro.

I Rennebu kommune er det
også flere andre musikalske
konstellasjoner utenom de
som her er nevnt. Flere rocke-
band øver jevnt og trutt, her
finnes barnegospelkor og flere
solister på både sang og ulike
instrumenter er året rundt i
virksomhet. Kulturskolen er på
mange måter den viktigste
arenaen i så måte, og vi
kommer tilbake med mere
stoff om hva som rører seg
innen sangen og musikkens
verden i bygda vår. Et felles
multiplum må vi ta med til
slutt; alle kor og korps ønsker
flere medlemmer, så herved
oppfordres DU til å møte opp
på øvelser for enten å synge
med den stemmen du har, ell-
er for å spille ett eller annet
instrument. Det er artig, sjø.

Av Jan Inge Flå

Høst er 
festtid i 

4H-familien
4H-løftet: Vi lover å
arbeide mot det målet å
bli en ungdom med
klart Hode, varmt
Hjerte, flinke Hender
og god Helse. 

I Rennebu har vi to aktive
4H klubber, Solrenning som
rekrutterer medlemmene sine
fra Grindal, samt Arbeidsviljen
som har sine medlemmer
bosatt på Stamnan. Midt i
mellom ligger Voll, og herfra
finner vi 4H medlemmer i
begge klubbene. Solrenning er
pr i dag den største av klubb-
ene med nærmere 30 med-
lemmer, mens Arbeidsviljen
har om lag 20 medlemmer.

De tradisjonelle høstfest-
ene står for tur og 10. oktober
er Solrenning først ute. En uke
senere er det Arbeidsviljen sin
tur, og felles for høstfestene er
at begge er lagt til gymsalen på
Voll skole. - Det ble vurdert å
slå sammen arrangementene,
men da ville det bli litt for
trangt om plassen, forteller
Heidi Reitås Sæther til
Rennebu Nytt.  De frivillige
under sommerens fylkesleir på
Voll vil bli spesielt invitert, slik
at vi kan feire oss selv litt. Med
den innsatsen som ble lagt ned
på leiren, er det absolutt for-
tjent, fortsetter hun. 

Medlemmenes ulike opp-
gaver, eller prosjekt som det
heter nå til dags, står som all-
tid i sentrum under høstfest-
ene. Det er stor spennvidde,
alt fra jakt til baking, og som
alltid er prosjekt med dyr pop-
ulært. Det spesielle i år er at
noen hadde prosjekt ifb. med
fylkesleiren, det kan for
eksempel være på den tekn-
iske gjennomføringa av
arrangementet, PR biten eller
underholdninga. Oppgavene
favner som vi skjønner bredt
og under høstfestene blir disse
altså vurdert av kompetente
instruktører/dommere.

Sang- og musikkmiljøet i Rennebu
Hver uke møtes bygdas sangere og musikere til øving i skoler og samfunnshus. Motivasjonen kan
være så forskjellig; noen ønsker i første rekke å bli så flinke som mulig, mens andre legger mest vekt
på det sosiale.

22 lyse høstkvelder



”Take-away konsert” med Kulturskolen i Rennebu
I forbindelse med årets utgave av Kulturvukku lanserer Kulturskolen i Rennebu en ny form for konsertopplevelse, der folk kan ta med konserten

hjem. Konseptet har fått navnet ”Take-away konsert.” Her kan publikum  selv bestille live musikk og få den servert på arbeidsplassen, hjemme, eller hvor de måtte
ønske det.  Serveringen vil finne sted i hele Rennebu tirsdag i Kulturvukku.

Kulturskolen oppfordrer alle bedrifter, lag, foreninger, institusjoner, private osv. i Rennebu til å bestille seg en "ta med hjem"-konsert med elever fra
kulturskolen.”Take-away” kan bestilles ved å sende e-post, brev eller ved å ringe Kulturskolen i Rennebu. Prisen får bestiller selv bestemme! Noen vil  kanskje belønne
musikantene med boller og brus, andre vil kanskje gi noe til kulturskolen.

Benytt anledningen til å få en unik konsertopplevelse der du måtte ønske  det tirsdag den 27. oktober.

Kulturskolens Take-away telefon: 72 42 81 00 (be om Kulturskolens konsert take-away)
Kulturskolens Take away e-post: arnstein.solem@rennebu.kommune.no
Ps! Take-away bestillingen stenger fredag 23. oktober. 

Kulturvukku 2009 
For femte år på rad
arrangeres også i år
Kulturvukku i
Rennebu. Komiteen
som arbeider med pro-
grammet for denne uka
er godt i gang, og det
meste begynner nå å
komme på plass. 

Målet for Kulturvukku er at
mange ulike arrangement,
både små og store, kommer
med på programmet for å gi et
bredest mulig tilbud til pub-
likum. 

Rennebuspæll
Tradisjonen tro er det

Rennebuspæll som åpner
Kulturvukku den 24. oktober.
Bortimot tusen unge musik-
anter vil være med å fylle
Rennebuhallen med musikk
og sceneshow hele dagen.
Tema for årets Rennebuspæll
er ”Med kjærlig hilsen” – et
tema som åpner for mange
typer musikk og kreativ utfold-
else på scenen!

Torgdag og åpent hus på
Birka

Den første lørdagen i
Kulturvukku arbeides det også
med å få til litt aktivitet på
torget, i form av en ”Torgdag”.
Selv om det er litt sent i
sesongen, håper komiteen å få
med seg flere lokale matpro-
dusenter denne dagen. På
Birka vil det også bli åpent for
publikum denne lørdagen. 

Historisk vandring
Søndag 25. oktober blir det

arrangert Historisk vandring
på Gunnes. Det er Grenda-
laget, Historielaget og Frivillig-
sentralen som står sammen
om dette arrangementet, og
det hele starter kl. 15.00.

Klubb, flesk og duppe
Tirsdag i Kulturvukku er

det tradisjonen tro klart for
Klubb, flesk og duppe på

Hallandsstuggu. Det er orgel-
komiteen som står ansvarlig
for dette tilbudet, som har blitt
veldig populært i bygda. Her
får man god mat samtidig som
man støtter en god sak!

”Take away konserter” med
Kulturskoleelever

Et helt nytt tilbud i år, er et
spenstig tilbud fra Kultur-
skolen. Tirsdag i Kulturvukku
får publikum anledning til å
bestille en konsert hjem, eller
et annet sted man ønsker seg.
Tilbudet gjelder både for pri-
vatpersoner og lag / forening-
er, som ønsker seg en kultur-
opplevelse denne dagen. Du
finner en egen omtale av dette
tilbudet annet sted i avisa.

”Singing in the rain”
Et annet arrangement som

har vært med på programmet
siden første gang Kulturvukku
ble arrangert, er 10. klasse sin
musicaloppsetning. Årets
musikal er ”Singing in the
rain”. Dette er kanskje ikke av

de aller mest
kjente musical-
ene, så dette kan
bli en ny og
spennende opp-
levelse for pub-
likum. Julie
Smeplass Haug-
en og Mari
Hårstad Meslo i
PR gruppa for-
teller at det var
mange av elev-
ene som fikk litt
hakeslepp da de

fikk beskjed om hvilken opp-
setning de skulle i gang med.
Nå er arbeidet imidlertid i full
gang, rollene er fordelt etter
audition, og andre arbeids-
oppgaver er også fordelt. De to
PR damene har helt opplagt
havnet i riktig departement,
for de forteller ivrig og enga-
sjert om hva denne musicalen
egentlig handler om.
Handlingen i stykket er lagt til
stumfilmens tid, og hoved-
rolleinnehaveren er en skue-
spillerinne som har suksess på
stumfilm, men dessverre har
en svært merkelig pipe-
stemme, som gjør henne
uegnet som skuespiller når
lydfilmen kommer. Løsningen
på problemet blir å dubbe
stemmen hennes, og til det
brukes en annen skuespiller-
inne som har en vakker
stemme. Dette opplegget blir
tilslutt oppdaget, og damen
med den merkelige stemmen
blir gjort litt til latter. Hvordan
det hele egentlig ender tilslutt,
kan ikke de to PR damene
riktig huske i farten, men det
er jo egentlig ikke så nøye;
musicalen er full av futt og fart,
og alle bør uansett komme og
se den slår de to engasjerte
damene fast!

”Singing in the rain” kan
du se torsdag og fredag i
Kulturvukku.

Rennebuspæll for voksen-
korps

31. oktober arrangeres
Rennebuspæll for voksne for
andre gang. Det er i år sju

korps påmeldt. I god
Rennebuspæll tradisjon er
også dette en underholdnings-
konkurranse, der sceneinnslag
som dans, sang og skuespill av
ymse slag premieres av
dommerne. Årets tema er
filmmusikk.

Arrangementet starter kl.
15.00. 

Orgelkveld i Berkåk kirke
Søndag 1. november plan-

legger komiteen en orgelkveld
i Berkåk kirke. Innholdet her
er ikke helt klart enda, men
denne kvelden var også i fjor
en rolig og hyggelig stund som
avsluttet Kulturvukku på en fin
måte.

Andre ting som planlegges
Når Rennebu Nytt går i

trykken er det fortsatt en del
ideer som ikke er 100% fast-
lagt, men komiteen har mange
forslag på blokka. Av det som
er relativt sikkert kan vi nevne:
Fysisk aktivitet (”kommune-
kampen”), Orgeltramp på
søndag formiddag, Billedkveld
i Innset kirke m.m. Endelig
program for Kulturvukku blir
kunngjort i Rennebunytt 22.
oktober, og ellers i Opdalingen
og ved plakatoppslag. 

Følg med og møt opp på de
ulike arragement!

Tekst: Mona Schjølseth
Foto: Dagfinn Vold

Rennebu-
songen 
på CD

Vokalgruppa PUST har sin
egen spesielle tolkning av
Rennebusongen på sin siste cd
– utgivelse. Ikke tilfeldig
kanskje, ettersom vår egen
Jorunn Lovise Husan er å
finne i vokalsekstetten som
siden debutalbumet i 2007 har
høstet svært gode kritikker.
Det er også Jorunn Lovise som
er solist når Innunder blåe
himmelrand fremføres på a
capella vis. PUST  fremførte
sangen første gang under en
konsert i Innset kirke for to år
siden, og likte den så godt at
de valgte å ta den med på det
siste albumet.

- Denne versjonen er litt
annerledes, med et arrange-
ment som er enda mer impro-
visatorisk, sier Jorunn Lovise.
Sangfuglen som nå er bosatt i
Oslo forteller at sangen betyr
mye henne, og nå håper hun
at hun kan bidra til å gjøre
bygdesangen med tone av
Olav Budeng, og tekst av Jon
Gunnes, enda mer kjent.

- Jeg liker teksten veldig
godt fordi den ikke først og
fremst er patriotisk, men
jordnær og preget av takk-
nemlighet til fjellbygda. Den
handler om de nære ting, og
beskriver landskapet i
Rennebu på en utrolig vakker
måte, sier Jorunn Lovise. 

Nå håper hun at bygde-
folket liker versjonen hun har
spilt inn sammen med med-
lemmene i PUST. Utgivelsen
har vært i salg i platebutikkene
siden 1. september. Snart reis-
er gruppa til vokalfestivalen
Vocal Jazz Summit i Mainz i
Tyskland, der de skal dele
scene med blant annet
Manhattan Transfer. Så hvem
vet, kanskje blir ”ein lut av
Noregs land” lansert i godt
selskap i utlandet også?

Tekst: Inger Steigendal Aas
Foto: Dagfinn Vold

Eli Krogstad lager klubb.

Byåsen skolekorps ble fjorårets vinner av Rennebuspæll for skolekorps.
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Snekkerarbeid

Grunnarbeid, støping, gulvpuss

Husmaling – Snømåking

Brøyting – Rengjøring

Transport i vanskelig terreng

Vedlikehold og tilsyn

Ta kontakt med oss!

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

www.rbsba.no

Fra kr 208.950,-
Levert Storås



Kraftverkene i Orkla
Brattset Kraftverk utnytter et 273 meter fall i elven Orkla fra et inntak i Litjfossen til utløp sør for Berkåk.

Midlere årsproduksjon er på 400 GWh og installert effekt er på 80 MW på en Francis. Kraftverket startet produksjonen i 1982.
Grana Kraftverk  utnytter et fall på 462 meter fra Granasjøen som er regulert mellom 650 og 610 moh. Midlere årsproduksjon er på

280 GWh og installert effekt er på 75 MW i en Francis turbin. Kraftverket startet produksjonen i 1982.

Orklavassdraget i Tynset
Litjfossen Kraftverk er et vannkraftverk i Orklavassdraget i Tynset kommune. Kraftverket utnytter et 289 meter fall fra regulerings-

magasin i Innerdalsvatnet til Storfossdammen som er inntaksmagasin for Brattset kraftverk. Midlere årsproduksjon er på 160 GWh og
installert effekt er på 70 MW på en Francis turbin. Kraftverket startet produksjonen i 1982.

Ulset Kraftverk er et vannkraftverk i Orklavassdraget også i Tynset kommune i Hedmark. Kraftverket utnytter et 325 meter fall fra
reguleringsmagasinet Storsverjesjøen som reguleres mellom 879 og 868 moh. I tillegg reguleres Falningsjøen mellom 873 og 825 moh.
Midlere årsproduksjon er på 140 GWh og installert effekt er på 35 MW på en Francis turbin. Kraftverket startet produksjonen i 1985. 

25kraftproduksjon

Sikrer lys i grenda

Strøm-
produksjon
siden 1910

Rennebu har lange
tradisjoner med strøm-
produksjon. Før fantes
det kraftverk i nesten
hver ei grend. 

Det første kraftverket ble
åpnet i 1910, og det lå i
Grunnesgrenda. Da Aura-
krafta kom på 50-tallet, ble de
fleste verk lagt ned. Men
Tynna kraftverk fortsatte drift-
en, og de har drift den dag i
dag.

Ingen kommuner i Sør-
Trøndelag har så mange gren-
dakraftverk som Rennebu.
Grendakraftverk i Rennebu
produserer i dag til sammen ca
25 Gwh. I tillegg kommer
KVOs produksjon. 

Totalt forbruk i Rennebu er
45 Gwh og på Kvikne 14 Gwh,
så det vil si at Rennebu totalt
er en eksportør av kraft.

Tynna Kraftverk BA
Gått kontinuerlig siden

starten, med modifikasjoner.
Årsproduksjon 0,46 Gwh.
All strøm selges til Kvikne-

Rennebu Kraftlag. 

Jora Kraftverk AS
Nybro og Tverdal eier hver

30% og Kvikne Rennebu
Kraftlag eier 40% av aksjene i
Jora Kraftverk A/S. Kraftverket
startet i 2007, og forventet års-
produksjon vil være 5 GWh.

All strøm selges til Kvikne-
Rennebu Kraftlag. 

Hurunda Kraft AS
Hurunda Kraft går under

betegnelsen minikraftverk, og
er et aksjeselskap med 12
eiere. Utbyggingen har kostet
2,7 millioner kroner. Startet i
2006.

Årsproduksjon på 1,2 Gwh.
All strøm som produseres

selges til Kvikne-Rennebu
Kraftlag.

Gautvella Kraftverk AS
Aksjeselskap med 6 eiere,

og kom i drift i 2007. 
Kraftverket har en installert

effekt på 1650 kW og utnytter
et fall på ca 285 meter.
Beregnet årsproduksjon er 5,5
GWh.

All strøm som produseres
selges til Kvikne-Rennebu
Kraftlag.

Gisnafallet kraftverk AS
Kraftverket ligger egentlig i

Oppdal, men strømmen som
produseres selges til Kvikne-
Rennebu Kraftlag.

Installert effekt er på inntil
3 MW og årlig produksjon
maksimalt 8,3 GWh. 

Skauma Kraftverk
Skauma eies av Kvikne-

Rennebu Kraftlag AL. Helt
siden 1918 har det vært kraft-
produksjon i Skauma. I 1998
startet byggingen av nytt kraft-
verk i Skaumavassdraget, som
stod ferdig i 1999.

Årlig strømproduksjon på
3,6 Gwh.

Seks grunneiere i
Gunnesgrenda gikk
sammen om å bygge et
grendakraftverk - et
viktig økonomisk
bidrag for å sikre
gardsdrifta og bosett-
ing i distrikts-Norge.

Gautvella Kraftverk er et
aksjeselskap der seks grunnei-
ere har lik aksjekapital. Samlet
aksjekapital er på 1,2 millioner
kroner. Investeringen kom tot-
alt på vel 11 millioner kroner, i
år vil de produsere 5 Gwh som
sendes ut på høyspentnettet.
Dette gir en utbyggingskost-
nad på kr 2,20 pr. kilowatt, noe
som er en akseptabel pris. Til
sammenligning kommer vind-
kraft opp i en utbyggingskost-
nad på 5-6 kroner.

Konsesjon i 2006
Forberedelsene til kraft-

verket startet i 2003, og de fikk
konsesjon i 2006. Arbeidet
kom i gang allerede samme
sommer. 

Leder i styret, Kari Hanna
Gunnes, forteller at de la opp
arbeidet etter godfot-teorien -
aksjeeierne er flinke på hver
sine områder innen regnskap,
snekkering, graving og tekn-
iske løsninger. 

— Det er viktig for de som
bor i ei grend å spille på lag og
det hver enkelt er god på. Det
betinger at vi må være åpen for
å utfylle hverandre, og at vi
kan ta avgjørelser innen våre
områder, sier Kari Hanna. 

Alt arbeid som ble utført av
eierne ble ført på timelister, og
de fikk betaling på normal
måte. Idéen med kraftutbygg-
inga var at det skulle føre noe
tilbake til eierne, og da var det
naturlig med vanlig betaling. 

Anleggsperioden gikk over
ett år, og fredag den 13. juli i

2007 ble anlegget høytidelig
åpnet. 

Strømprisen avgjørende
Faktorer som spiller inn på

hvordan driften går er vass-
mengde, strømpris og rente-
nivå. — Gunnesbyggene stud-
ere hver dag strømprisen og
det genrelle rentenivået, for-
teller Kari Hanna. Produk-
sjonen det første året ble litt
lavere enn forventet, da det ble
produsert 4,3 Gwh i 2008. I år
har produksjonen allerede
passert fjoråret, og de forvent-
er når året er omme å ha pro-
dusert over 5 Gwh. Med lav
rente på lånet ser det lyst ut for
at driften skal gå godt også i år.

Normalt er det mest vass-

mengde og strømproduksjon i
mai og juni, men i år er myr-
ene fortsatt så våte at det også
vil bli en god høst.

Styrker næringsgrunnlaget
— Vi er opptatt av at

arbeidet vi gjør på kraftverket
skal lønnes. Verket skal styrke
næringsgrunnlaget og sikre
fortsatt drift på gårdene, for-
teller Kari Hanna. Derfor har
de også inngått en aksjonær-
avtale som sier at aksjene skal
følge gårdene, slik at verdi-
skapinga forblir i grenda.
Dette er for eierne et viktig
prinsipp. 

Tilsyn med anlegget gjøres
på skift med en uke hver på
eierne. Samarbeidet er godt,

og selv om det fører mye
arbeid med seg er det også tid
til sosialt samvær.

— Det er viktig med klare
og rette forretningsforhold slik
at arbeidet og fordelinga blir så
rettferdig som mulig. 

Bedre enn forventet
Kraftverket produserer ren

kraft, og som tilleggsgode har
de fått ny tømmervei oppover
til dammen. 

— Kraftverket har ført mye
godt med seg på mange plan,
og anlegget har faktisk blitt
bedre enn forventet, sier Kari
Hanna Gunnes. 

Tekst/foto: Dagfinn Vold

Kari Hanna Gunnes sier at kraftverket i Gunnesgrenda har ført mye godt med seg på mange plan.

Dammen i Gautvella i anleggsperioden og etter at den ble ferdig.
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www.torslaft.no

Tradisjonell handlaft 
Hellaft/Stavlaft
Tilbygg, 
restaurering etc

Vinterrabatt
For produksjon i 
vinter kan vi gi en
vinterrabatt 

og vi kan lagre hytta 
gratis fram til våren.

Sande Hus og Hytter AS
tlf 72 40 24 00  

www.sande-hytter.no

Berkåk: 72 40 22 00
E-post: post@lhbygg.no - www.lhbygg.no

Våre hytter er
et naturlig alternativ.

LH Bygg har fokus på
kvalitet i alle ledd.

Din hyttedrøm?

Det viktigste er 
følelsen du sitter igjen med ...

Lang erfaring 
- gode referanser

Nerskogen, 7393 Rennebu

Snekkering, lafting,
restaurering, grunnarbeid

Ta kontakt på telefon 416 56 996 
www.rennebuhytteservice.com

- Vi påtar oss alle typer 
transportoppdrag

- Utleie av containere 
i samarbeid med RETURA

Mob 971 85 666
retrans@loqal.no

Din transportør
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KUNNGJØRINGER
Ta torget i bruk!

Arbeidsgruppa (AG) for Torget i Rennebu inviterer til 
idémyldring på Frivilligsentralen mandag 12. oktober kl 20.00.

AG vil gjøre torget til en levende og attraktiv møteplass for alle som bor i
Rennebu fast, fritidsbeboerne og andre veifarende. 
For å få til dette ønsker AG å samle alle gode krefter for å få alle ideer på bordet.
AG minner gjerne om at torget er til fri bruk for alle som bidrar til aktivitet, trivsel
og opplevelse. Tid og plass bestilles på 
Turistkontoret tlf 72 42 77 05 – turistkontoret@rennebu.net 

Leiekjøring med snøscooter
Ny periode for leiekjøring er 2010 – 2014.

Motorferdselloven gir adgang for kommunen til å godkjenne leiekjørere.

Løyve til leiekjøring gis for 5 år om gangen, og gjeldende periode har nå
gått ut. For mer informasjon om ordningen, ta kontakt med Rennebu 
kommune, Enhet for landbruk, miljø og tiltak tlf 72 42 81
00 Kjetil Værnes eller Ingrid Skamfer.

Søknadsskjema vil bli sendt ut til de som hadde løyve i forrige periode.

Søknadsfrist for neste 5-årsperiode er 15. oktober.

Nye søkere kan laste ned søknadsskjema fra hjemmesiden til 
Rennebu kommune.  

Tilskudd til nydyrking
Utvalg for miljø, teknikk og landbruk vedtok 9. juli 2009 at midler som 
tidligere var avsatt til nydyrking fortsatt skal benyttes til formålet. Etter 
søknad kan det innvilges inntil 300 kr/dekar til jord som blir nydyrket. 

Tilskudd som er innvilget vil bli utbetalt i sin helhet etter sluttgodkjenning
av arealet og oppmåling.

Med nydyrking menes fulldyrking og overflatedyrking av jord.
Gjenoppdyrking av jord som har ligget unytta i over 30 år, regnes som
nydyrking.

Med fulldyrking menes rydding og bryting til vanlig pløyedybde, slik at
arealet kan nyttes til åkervekster eller til eng og beite som kan fornyes 
ved pløying.

Med overflatedyrking menes rydding og sletting av overflata slik at 
maskinell høsting er mulig.

Med vennlig hilsen
Enhet for landbruk, miljø og tiltak
Rennebu kommune

HJEMMEBASERTE TJENESTER
Tjenesten for funksjonshemmede

Ledig stilling miljøarbeider:
56,93% fast stilling, arbeid hver 3. helg.

For stillingen gjelder:
Primært utdanning som hjelpepleier, omsorgsarbeider. 
Ufaglærte kan bli vurdert. 
Spesifiser hvilken stilling det søkes på.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes ved henvendelse til 
Joveien v/ Gunhild R. Olsen tlf 72 42 77 10 eller
konsulent for funksjonshemmede Hanne Kristin Rise tlf 72 40 25 06.

For samtlige stillinger gjelder avlønning i hht. gjeldende lov og avtaleverk.
Søknaden sendes til Rennebu kommune, Rådmannen, 7391 Rennebu 
eller pr e-post til postmottak@rennebu.kommune.no innen 20.10.09.

Bruk gjerne eget søknadsskjema som finnes på 
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig eller ved henvendelse til
Servicetorget, tlf 72 42 81 00.

RÅDMANNEN

Dette skjer i Rennebu
09.10 Aksjonsdag Berkåk Skole 10-14 Barneskolen

09.10 Basar Åshuset 19.00

13.10 Formiddagstreff Berkåk 11.00 Friv. sentralen

16.10 Fotball J12
Rennebu – Sokna Kunstgressbanen18.00 RIL Fotball

Rennebu Skolekorps har øvelse torsdager kl. 18.00-20.00
Rennebu Musikkorps har øvelse onsdager kl. 19.30-22.00
Rennebu Mannskor har øvelse tirsdager kl. 19.30-22.00
Step i Rennebuhallen torsdager kl. 19.30
LHL Helsestudio åpent hver onsdag kl. 15.00-17.00
Frisk-trim i Rennebuhallen onsdager kl. 10.00-11.00
Rennebu Husflidslag har åpent hus på Vonheim mandager 18.00-21.00

Gratis innrykk i kalenderen, 
kontakt Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05

e-post: turistkontoret@rennebu.net

Rennebu Nytt på nett
Rennebu Nytt i pdf-format legges ut på nettsiden

www.rennebu.kommune.no
Denne er identisk med papirversjonen som distribueres gjennom posten.

Den blir lagt ut én dag før på nettet. 
Dette er et godt alternativ til abonnement 

for de som bor utenfor kommunen!

Turbok kommer

Rebustorget Berkåk, 7391 Rennebu
Tlff 72 42 76 66 - dagfinn@mediaprofil.no

www.mediaprofil.no

design
trykk

reklame
Vi er kreative og kan hjelpe deg med å utarbeide 

bedriftens grafiske profil - fra idé til ferdig produkt:
logo, fargevalg, fontvalg, brevark, konvolutter, 

annonseutforming og det du ellers måtte ha behov for.



En aktiv medspiller som har kraft, installasjon og elektrobutikk

Euronics Berkåk feirer 3-år
og vi feirer hele uke 42.

Vi har gla´priser på utvalgte produkter hele uken.
Ta dere en tur innom da.

Fredag serverer vi dere kake.
Velkommen

– rett rundt hjørnet

8-20 (18)
Berkåk, tlf 72 42 71 17

Åpningstider:
Man-tors 09.00-16.00
Fredag 09.00-18.00  –  Lørd 10.00-14.00

Vi har stort utvalg av 
TV’er med 
innebygd tuner

Tilbudet gjelder fra 5. okt - 17. okt

Gjett den totale.....

Hvor mange centimeter er Rolv
Kolbjørn, Harald, Torbjørn og
Ann Kristin til sammen?
Kom innom oss med forslaget ditt, og du blir
med i trekning av fine premier.
Vinnerne blir offentliggjort i neste Rennebu Nytt.

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


