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Fulldistribusjon

Rennebu Nytt

Jul i Rennebu

Stress ned med kaffe og ferskt bakverk
Førjulskos
Stor Pizza – Stor brus
DVD

259,-

Åpningstider for julehelgen:
Julaften: 9-13
1. og 2. juledag: stengt
3. juledag - 6. juledag: 11-18
Nyttårsaften: 9-13
1. nyttårsdag: stengt

Vi ønsker våre
kunder og
forbindelser
en fredfull jul
og et godt nytt år

Ring 72 42 72 20
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Skiheisen åpen i jula
Kommuneadministrasjon
Adresse:
Berkåk, 7391 Rennebu
Telefon: 72 42 81 00
Telefax: 72 42 81 01
Åpningstid: 08.00-15.30

Rennebu Nytt

Nerskogen Skisenter vil åpne heisen til jul. Olav Jerpstad melder om
kjempefine forhold i heisen, og kan fortelle at de allerede har begynt å få
en fin bunn i bakken. Derfor vil de allerede lørdag 22. og søndag 23.
desember kjøre i gang heisen. Samtidig vil de holde heisen åpen tre
dager i mellomjula - fredag 28., lørdag 29. og søndag 30. desember.
Heisen vil være i drift alle disse dagene fra kl 11 til 16.
Prisene er i år satt ned på årskort. For voksne koster det nå kr 2.000
og for barn kr 1.500.
Ellers forteller Olav at de holder på å bygge nytt skiutleie, som gir
mye bedre plass og bedre bekvemmeligheter både for de som arbeider
der og de som skal låne skiutstyr. De har også bygd ny garasje for
tråkkemaskinene.
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utgitt av Rennebu kommune og
Mediaprofil AS
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Dagfinn Vold

Redaksjonskomite
rådmann Arve E. Withbro
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Bidragsytere
dette nummer:
Bjørn Rogstad
7. klasse RUS
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Mona Schjølseth
Ragnhild Ekli
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Opplag dette nummer:
5.700
Sendes ut til
alle hytteeiere i Rennebu i
tillegg til vanlig distribusjon.

Rennebu
Legekontor
Rennebu Legekontor
har følgende
telefon-åpningstider:

Tlf 72 40 25 40
Mandag:
08-11.30 og 12.30-14.30
Tirsdag:
08-11.30 og 12.30-14.30
Onsdag:
08-11.30 og 12.30-14.30
Torsdag:
08-11.30
12.30-14.30 STENGT
Ved behov for legevakt
ring Legevaktsentralen
tlf 72 48 01 00
Fredag:
08-11.30 og 12.30-14.30
Telefontid leger
72 40 25 40
Alle dager 11.00 - 11.30
Laboratoriet åpent
alle dager 08-11/12-14
Legevakt etter kl 15.30
kveld, natt og helger
ring 72 48 01 00
Ved livstruende sykdom
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Trøndersk Natur- og miljøpris
til
Børge
Dahle
Søndag 25. november
ble Børge Dahle hedret
med Trøndersk naturog miljøpris. Etter snart
40 års innsats for natur
og miljø både gjennom
ord og handling må vel
dette kunne sies å være
vel fortjent!
Undertegnede sitt første
møte med Børge Dahle var i
Molde tidlig på 90-tallet, i forbindelse med en konferanse
om idrett og miljø. Her var
mange prominente personer
tilstede; daværende miljøvernminister Torbjørn Berntsen,
tidligere storhopper på ski
Ingolf Mork, ledere i flere miljøorganisasjoner, for ikke å
snakke om et stort antall
kjekke, unge idrettskonsulenter fra både Møre- og
Trøndelagsfylkene. Her var
overnatting på et av byens
beste hoteller, nydelig mat og
god service på alle kanter. Jo,
dette var i sannhet et eldorado
for en fersk kultursekretær
som hadde fått det ærefulle
oppdrag å representere økokommunen Tingvoll.
Ettersom dette snart er 20
år siden, er selvfølgelig den
nydelige maten for lengst
resirkulert, innhold og tema for
konferansen er kun vage
minner, og antagelig har de
kjekke
idrettskonsulentene
også forandret seg en del siden
den gang. En episode sitter
imidlertid igjen fra denne konferansen, og det er hvordan
miljøvernministeren bokstavelig ble bundet fast til stolen.
Det var jo ikke bestandig like
enkelt å få personer i ledende
stillinger til å sitte rolig å lytte
på at andre la fram sine synspunkter, og akkurat det
poenget ble her demonstrert
med all tydelighet. Den som
utførte dette minneverdige
stuntet med et solid flaggstikk
var ingen ringere enn årets

Prisvinner Børge Dahle foran sælehuset på Hævverstølen.
Foto: Dagfinn Vold
vinner av trøndersk natur- og
miljøpris. Etter å ha blitt konfrontert med denne episoden
så lang tid etterpå, er ikke
Børge Dahle helt sikker på om
han vil gå god for at han virkelig har kneblet en miljøvernminister, så sannhetsgehalten
får jeg ta på min egen kappe.
En minneverdig episode utført
av en tydelig og handlekraftig
mann!
Børge Dahle har gjennom
hele livet vært opptatt av
natur- og miljøspørsmål, og
det var derfor et bevisst valg å
flytte til Hæverstølen i 1990.
”Å leve et rikt liv med enkle
midler” som økofilosofen Arne
Næss så treffende har sagt det,
er en livsstil og en filosofi
Børge har gjort til sin egen, for
å skape et godt liv for seg selv
og sine nærmeste.
I lys av de senere tids hendelser våger Børge den kontroversielle
påstand
at
Terratrusselen vil bli en større
utfordring for menneskeheten
enn terrortrusselen, som det
har vært så mye fokus på. Med
det mener han at grådighetskulturen som har blitt så framtredende i samfunnet har ført
til et overforbruk som har
belastet kloden vår på en svært
uheldig måte. ”Det må gis status å ha gode opplevelser i forhold til natur, kultur og med-

mennesker, ikke bare biler, hus
og andre statussymboler”, sier
Børge Dahle.
Børge Dahle er utdannet
pedagog, og dette er et naturlig
utgangspunkt for hans tilnærming til natur og miljøspørsmål. Den oppvoksende
generasjon må gis både opplæring og opplevelser som
gjøre dem bedre rustet til å
møte de utfordringene vi nå
står ovenfor. Gratis kollektivtransport til alle under 18 år er
et konkret virkemiddel som
Børge mener vil være med å
endre de unges livsstil og holdninger på en positiv måte. Om
dette noen gang blir realisert er
jo et spørsmål for de besluttende myndigheter, men det er
vel bred enighet om at de
utfordringene vi er nødt til å
møte vil kreve drastiske tiltak
og virkemidler.
At Børge Dahle lenge har
vært opptatt av natur- og miljøspørsmål, er godt kjent for
oss som hører til i Rennebu.
Gjennom Barnas Naturverden
og tilstedeværelse i et utall lokale debatter har han på en
uredd og tydelig måte frontet
sine synspunkter. Også på den
nasjonale arena har han gjort
en innsats som har satt spor
etter seg. Da den nye loven om
Gymnas skulle vedtas i 1974,
var Børge Dahle en av dem

som var med og fikk kjempet
gjennom et tillegg i denne
planen, der det heter at elevene skal ha opplæring i økologisk forståelse og internasjonalt medansvar. Dette åpner
blant annet for at man kan
endre litt på innholdet i fagplanene i skoleverket, slik at
man kan sette fokus på friluftsliv gjennom gymtimene, økologisk forståelse tas inn i biologi- og naturfagundervisning
osv. Det er nettopp på dette
feltet pedagogen og naturmennesket Børge Dahle syns
det er mest givende å arbeide
med natur- og miljøspørsmål.
De fleste barn og unge har en
naturlig, iboende interesse for
hvordan naturen og økosystemet fungerer, og hvordan de
kan være med å ivareta dette.
Det de trenger er opplæring og
inspirasjon fra voksne, slik at
de er godt rustet til oppgaven
den dagen de selv skal ta over
styringen.
Børge Dahle har i alle fall
på sin måte bidratt til at
dommedagsprofetene ikke skal
få rett i denne omgang, både
gjennom videreformidling av
kunnskap og konkrete handlinger. Vi gratulerer en verdig
prisvinner
med
den
Trønderske natur- og miljøprisen i 2007!
- Mona Schjølseth
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Julekonsert i Nidarosdomen
Den tradisjonelle julekonserten i Nidarosdomen med Nidarosdomens Guttekor og Arve
Tellefsen går i år av stabelen med “rennbyggen” Harald Rise som organist. Harald har vært fast dirigent for guttekoret de siste årene, men har ikke vært med på hele juleturneene. - I år er det første
gang jeg skal være med på hele juleturneen, og det gleder jeg meg til. Det er en morsom gjeng å
være sammen med, og dirigenten Bjørn Moe er min kollega på musikkonservatoriet så vi kjennes
godt, forteller Harald. - Det er en fantastisk gjeng å reise med, og vi har det virkelig trivelig selv om
det er mye arbeid.
Juleturneen går både til Stockholm og Oslo, men Harald forteller at det gjeveste konsertstedet er
Nidarosdomen. I domen deler Harald på spillinga med Trondheimssolistene, og ellers deltar som
vanlig Arve Tellefsen. Tellefsen blir akkompagnert av Harald på et nummer.
Det er stor rift om billettene til konsertene i Nidarosdomen, og det er dessverre ikke billetter igjen
til årets konserter. Men et år går fort - så da gjelder det å være på hugget til neste års store førjulskonsert i domen.
Det lyser i stille grender
av tindrande ljos i kveld,
og tusende barnehender
mot himmelen ljosi held.

En annerledes jul

Denne
julesalmen
skrevet av Jakob Sande i
1931 inneholder for meg,
særlig hvis en lukker øynene, de fleste assosiasjoner
jeg har med jul; lys, stillhet,
fred, barn og forventning.

Familien Van Malsen
fra Nederland går sin
andre norske jul i møte.
Men egne tradisjoner
har de ikke gitt slipp på
- enda.

Vårt julenummer av
Rennebu Nytt skal, i tillegg
til å være den vanlige
informasjonen prøve å bidra
til julefølelsen gjennom
tanker om julens egentlige
innhold og dessuten ta for
seg tradisjoner f. eks. innen
baking og matlaging. Vi
håper avisa kan ligge i nærheten av godstolen, bli tatt
frem og lagt bort igjen
mange ganger, og derved
bidra litt til julehyggen.

Den nederlandske familien
på fire var lei av trangt og travelt storbyliv i Nederland. I 2006
tok de beslutningen om å bryte
opp, og jakten på det gode liv
endte i Rennebu. De har ikke
angret på valget de tok, selv
om mye er forskjellig fra hjemlandet. Ikke minst når det
kommer til julefeiring og juletradisjoner.
– Barna savner nok de
tradisjonene de er vant med fra
Nederland. Men med tiden
håper vi at de vil bli like glade i
den norske måten å feire jul
på, sier Jarno Van Malsen.
Familiehøytid
I Nederland har man ingen
nisse, men en figur som heter
Sinter Klaas. Etter tradisjonen
kommer han med gaver til
barna om kvelden den 5.
desember. Barna får åpne dem
påfølgende
morgen.
Tradisjonen med gaver 6.
desember sitter mye sterkere
enn julaften.
– For oss voksne betyr jula
at vi kan slappe av sammen
med familie og venner. I Norge
er det kanskje mer fokus på de
yngste, og at jula er barnas
høytid, sier Jarno.
Juletre har man i Nederland
også. Men til forskjell fra
Norge tas det inn og pyntes
allerede i begynnelsen av
desember, slik at det skal være
klart til Sinter Klaas kommer.

Jula er jo tradisjonenes
høytid og en kan få inntrykk
av at alt må bli som det var i
fjor, forrige år og som det
alltid har vært.

Jarno, Mika, Ina og Melanie Van Malsen gleder seg til hvit jul i Rennebu
- i eget hus på Berkåk.
And og vilt
Også julematen er nokså
forskjellig fra Nederland til
Norge. Familien Van Malsen
har lært seg å sette pris på
risengrynsgrøt, men ellers
holder de på egne mattradisjoner foreløpig. And, rådyr,
rein og hjort er typisk julemat i
Nederland. Ofte går man ut på
restaurant og hygger seg med
familie og venner i juledagene.
– Julaften spiser vi noe vi

kaller gourmet. Det består av
mange
forskjellige
retter,
gjerne med viltkjøtt eller and.
Ellers har vi observert at rødkål
gjerne spises til jul i Norge. I
Nederland spiser vi dette minst
en dag i uka, og da blir høytidspreget litt borte, smiler
Jarno.
Familien gleder seg til å
feire sin andre jul i Norge –
forhåpentligvis med snø.

– Vi er vant til grønn jul, og
ble nokså overrasket i fjor, da
snøen lot vente på seg. Men vi
får håpe at det blir hvit jul i år,
smiler Jarno.

Tekst: Merete Fossum
Foto: Dagfinn vold

Mangfoldåret 2008
Det ble et vellykket møte på Frivillighetssentralen med sju
trivelige damer fra fem ulike nasjonaliteter. Nye bekjentskaper for
de fleste som møtte opp, men alle var samstemte i at de satte stor
pris på invitasjonen. Noen hadde følt seg velkommen til Rennebu
fra første dag, mens andre har brukt litt mer tid på å gli inn i miljøet. Språk var en felles utfordring, men det var imponerende å
høre at det allerede etter noen få måneder var fullt forståelig det vi
snakka om, samt at de fleste også beherska et helt fremmed
morsmål etter bare noen hektiske måneder som ”nordmenn”.
Det var stor enighet i forsamlinga om at dialekta var den
største utfordringa. Matkvelder, bli kjent kveld, enkle sammenkomster hjemme hos hverandre til en kulturkveld var noen av
ideene som kom fram til markering av Mangfoldåret. Noe skal vi
få til – og treffes igjen, det skal vi i hvert fall. Alle som var invitert
til møte vil få et referat og oppmuntring om å komme på neste
sammenkomst litt uti januar.

I den anledning ble det
litt fristende å komme med
noen sikkert kjetterske og
håpløse spørsmål. Er det
ikke litt merkelig at et av
livets essensielle spørsmål
er: ”Hva spiser dere julekvelden?”.
Mye
kan
godtas,
avhengig av hvor en kommer fra i landet, bare ikke
”Grandiosa”. Det er toppen
på ukultur, og nesten
”Slutten på væla”. Men
spiller
egentlig
denne
detaljen
noen
rolle?
Kanskje
bedre
med
”Grandiosa”, enkelhet og
fred i heimen fremfor
hysterisk tradisjonsmat og
nærmest bunnløs skam dersom ribbesvoren ikke ble
sprø.
Julehøytiden og julebudskapet burde være en givet
anledning til å stoppe litt
opp, reflektere og tenke
over hva som virkelig er
viktig her i livet fremfor å
stresse videre fordi ”det har
vi nå bestandig gjort”.
Rennebu kommune vil
takke alle innbyggere for
samarbeidet i året som er
gått. Vi ønsker alle en fredelig julehelg, samtidig som vi
ser frem til et nytt og forhåpentligvis fremgangsrikt
år i 2008.
Julehilsen fra
Bjørn Rogstad - ordfører
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Nå er det jul igjen...

Margaret Wiggen

Vi tok en tur ut for å høre hva folk gjør til jul, spiser i jula og
hva de setter mest pris på ved jula.
1.
2.
3.
4.
5.

Hvilke juleforberedelser gjør du?
Hva er det beste med jula?
Hva spiser du på julekvelden?
Er det spesielle tradisjoner du bare MÅ gjøre i jula?
Hva er det beste juleminnet fra barndommen?

1. Rundvask i alle rom inkl vasking i alle skap, baking
og lage nisser.
2. Samle familien til kos.
3. Ribbe m/tilbehør
4. 2. juledag tar vi en filmsnutt ved frokostbordet med
hilsner og sender elektronisk til familien på Ørlandet,
5. Jeg laget julepynt sammen med mine søsken. Husker
vi satt ved kjøkkenbordet, mens mora vår laget noe
godt til oss. Husker spesielt godt voksduken som lå
på bordet.

Leverpostei på gammelmåten
I dag kan man få kjøpt
mange sorter leverpostei på butikken.
Men det finnes fremdeles de som
foretrekker å lage den selv.

Nede på ”Stiga” på
Grindal er Marit Gorsetbakk i
full sving med juleforberedelsene. I tillegg til den tradisjonelle julebaksten skal det lages
kjøttpålegg – for eksempel
sylte, rull og leverpostei. Om
ikke hvert år, så annethvert.
Det kommer an på om det er
tilgang på kjøtt i huset. Ofte
kjøpes det inn en halv gris før
jul, og denne lages det mye
godt av.
I år ble det ingen gris. Men
Marit har likevel skaffet det
som skal til for å lage god,
gammeldags
leverpostei.
Svinelever, spekk, kjøttdeig og
løk er gjort klart. Egg og
diverse krydder er satt fram, og
på komfyren står en stor kjele
med tykk, hvit saus. Tre oppskriftsbøker ligger oppslått på
bordet.
– Det finnes mange oppskrifter på leverpostei. De
fleste av dem inneholder det
samme, men mengden av de
forskjellige ingrediensene varierer, forteller Marit.
Denne gangen har hun
tenkt å ta utgangspunkt i ei
oppskrift som står i boka
”Tradisjonsmat fra Rennebu”. I
gamle dager hakket man leveren. Etter at kjøkkenmaskinen
gjorde sitt inntog ble jobben
betraktelig lettere. Men det blir
gjerne en del søl, i dag også.
– Det er mer arbeid enn
heksekunst,
dette,
smiler
Marit.
Kjøkkenmaskina
på
Stigen ble kjøpt inn først på
åttitallet, og den har vært til
stor hjelp opp gjennom årene.
Maskina er av det solide slaget,
og Marit håper at hun slipper å
kjøpe ny.
– Jeg bruker den mest til
baking. Den er ypperlig til å
kverne mandler til fyrstekake,
for eksempel. Ellers er den et
godt hjelpemiddel når klubb
eller sildball står på menyen,
forteller hun.

Men i dag er det altså leverpostei den skal få bryne seg på.
Marit legger lever, spekk,
kjøttdeig og løk vekselvis ned i
kverna.
Deretter
trykkes
ingrediensene ned med en
stappepinne. Snart kommer
massen snirklende ned i bollen
som en slags seig, mørkerød
spaghetti.
– Det er viktig at knivene er
skarpe. Spekket er såpass
hardt at det kan legge seg
mellom bladene, og da får ikke
maskina malt ordentlig, forklarer Marit.
Selv liker hun posteien best
når den er litt grov, og maler
massen kun to ganger. Dersom
man vil ha en finere type leverpostei, kreves det gjerne både
tre og fire runder i kverna.
Etter kverninga blandes
eggene i massen. I oppskriftsbøkene skal det gjerne være
fire egg per kilo, men i dag blir
det visst både fem og seks. Jo
flere, jo bedre.
Deretter skal det krydres.
Salt, gastromat, allehånde,
nellik og ingefær tilsettes i
passende mengder, eller ”på i
von”, som det gjerne heter i
Rennebu. Egentlig skal det
være timian også, men det var
det tomt for på Stiga denne
dagen. Noen never estragon
gjør samme nytten, mener
Marit.
Eltebollen kommer fram.
Hvit saus og kjøttmasse blandes sammen mens Marit finner
fram stekepanna.
– Jeg pleier å steke leverkaker av halve røra. På den
måten får man testet om
kryddersammensetningen er
passende, sier hun.
Fem minutter senere har vi
smakt oss fram til at både
krydder og smak for øvrig er
aldeles utmerket. Det er viktig
med nok salt, for frysing tar
bort en del av saltsmaken,
mener Marit.

Svinelever, spekk, kjøttdeig og løk er gjort klart. Egg og diverse krydder er satt fram, og på komfyren står
en stor kjele med tykk, hvit saus. Det er klart for produksjon av leverpostei på Stiga.

Fire brødformer er satt
fram. Samtlige er smurt med
smør og strødd med semulegryn. Den ferdige røren helles i
slik at formene blir? fulle.
Deretter settes de i ovnen, der
de skal tilbringe to dampende
timer i vannbad. En aluminiumsfolie over formene sørger
for at prosessen går riktig for
seg. Er man usikker på når
leverposteien er ferdig, kan
man prøve med en tannpirker
eller en fyrstikk. Etter beste
formkakeprinsipp, med andre
ord.
– Hvor mye billigere det blir
å produsere leverposteien selv
vet jeg ikke. Men vi synes i
hvert fall at den hjemmelagede
varianten smaker bedre enn
det man får kjøpt i butikken,
konstaterer Marit.
Etter avkjøling skjæres
posteien opp i biter, pakkes i
plastfolie og fryses ned i luggume porsjoner. Nå gjenstår bare
oppvasken, og den er ikke av
det snargjorte slaget. Men
leverpostei ble det, i år også.
Og den varer helt til neste jul.

Merete Fossum
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Sigrid Lundaløkk

Anne Haugen

1. Rundvask av alle rom, baking (noe som det har blitt
mindre av med åra), julegaveinnkjøp. Og vi skriver
gammeldagse julekort og sender til slekt og venner.
(rundt 30-40 stk)
2. At familien samles med barn og barnebarn.
3. Lutefisk så klart, og melkesuppe.
4. Må til kirka hver 1. juledag, har blitt tradisjon. Så har
vi en juleløper som mora mi har laget. Den må opp
hver jul.
5. Vi barna ”på Myra” var hos bestemor og spiste grøt
på formiddagen Julaften. Etterpå var vi ute og lekte
oss i snøen Husker spesielt den jula jeg var 6-7 år. Da jeg kom inn igjen etter leken, oppdaget bestemor at jeg hadde utslett over hele meg, jeg hadde fått meslinger.

1. Baker veldig mye, brygger øl, lager sylte. Har veldig
mye adventskos, med gløgg og levende lys. Litt
nærmere jul, spiller jeg mye julemusikk. Men venter
med julepyntinga til de siste dager før jul.
2. Familetreff. Besøk av barn og barnebarn og min
gamle far.
3. Ribbe med tilbehør. Tradisjon med lutefisk på lille
julaften.
4. Må på kirkekonsert 4. juledag i Kolstad kirke.
5. Når vi alle sto på trappa nedpå Bakkan og hørte kirke
klokkene ringe jula inn. Mens mor og far var i fjøset,
lurte vi ungene oss til å klemme litt på julepakkene.

Hva synes du
om
Rennebu Nytt?

Tradisjon på glass
Hvor godt det smaker
med kjøttmat som er
hermetisert hjemme,
vet bare den som har
prøvd det. Hos Marit
Flå på Grindal er det
fast skikk å fylle opp
norgesglassene når det
lir mot jul.
Med opptil flere storviltjegere i nærmeste familie er tilgangen på viltkjøtt god.
Kjøttkaker av elg og hjort,
spekepølse og tørkede vilthjerter er blant godsakene som
skal lages i år.
Dette med hermetisering er
en skikk Marit har lært av mor
og tante.
– Det er litt arbeid, men så
var det dette med den gode
smaken da, smiler hun.
Da Norgesglasset kom på
markedet i 1908, ble hermetisering et godt alternativ til
tørking og salting av kjøttmaten. Ved riktig konservering er
holdbarheten nærmest ubegrenset.
Man regner med at 75
millioner Norgesglass ble
sendt ut på markedet før produksjonen tok slutt i 1978.
– I dag er det kanskje ikke
like
enkelt
å
skaffe
Norgesglass. Selv var jeg heldig og fikk overta en god del
glass fra en bekjent for en del
år siden. Man må ha litt i
reserve dersom maten skal
vare utover vinteren, sier
Marit.
Som regel vil de tre voksne
barna gjerne ha noen smakebiter av produksjonen også,
enten det dreier seg om kjøttkaker, spekepølse eller vilthjerter. Når det regner på
presten, drypper det gjerne på
klokkeren.
Marit har kokt glassene
på forhånd. God hygiene er
svært viktig når man hermetiserer. Gummiringene i lokket
må være i god stand, slik at
glasset blir helt lufttett. En liten
rift i ringen er nok til at maten
blir ødelagt.
– Jeg oppbevarer glassene
mørkt og kaldt. Men dersom
hermetiseringen har foregått
etter boka, så holder det seg
godt under andre forhold også,
sier Marit mens hun fyller

Vi tok en tur ut for å høre
hva leserne våre mener om
Rennebu Nytt. De fikk følgende spørsmål:
1. Leser du Rennebu Nytt?
2. Hva er det beste med RN?
3. Hva er det dårligste?
4: Hva ville du ha brukt mer
plass på?
5. ... mindre plass på?
6. Leser du annonsene/kunngjøringene?

glassene med kjøttkaker og
ribbe.
Deretter øser hun oppi
kraft. Solid skal den være, for
fettlokket som danner seg
øverst vil bidra til å øke holdbarheten. Marit bruker helst
kraft fra vilt- og syltekoking.
Glassene legges over i en
stor kjele, der de skal koke i 11/2 time avhengig av størrelse.
To timer senere kan vi
konstatere at det ble en vellykket produksjon, denne
gangen også. Men så er ikke
Marit noen nybegynner i faget
heller. Hun har hermetisert
kjøtt så lenge hun kan huske –
bortsett fra ett år først på
sekstitallet, da fryseren gjorde
sitt inntog i de tusen hjem.
Den gang leide familien Flå
fryseboks på Hauan, der
Rennebu Innkjøpslag holder
hus i dag. Men Marit falt fort
tilbake til gamle vaner. Det er
noe eget med smaken på hermetisert mat.
Egen fryser kom til gårds i
1967, og denne er for øvrig i
bruk den dag i dag.
– Det å ha egen fryser
gjorde alt matstell mye mer
lettvint. Men det er trist dersom gamle tradisjoner skal gå i
glemmeboka fordi vi ikke har
tid til å lage mat lenger, mener
Marit.
Selv antar hun at hun
kanskje er en smule gammeldags.

Marte Jakobsen Østreng
1. Ja, når jeg er hjemme.
2. Blir oppdatert på det som
skjer i hjembygda.
3. Ingenting
4. Kunne vært litt mer sport.
Resultater og omtaler fra
hånd-/fotballkamper og
skirenn.
5. Den var vanskelig
6. Ja

Martin Flå gir mor Marit en hjelpende hånd
under årets produksjon av spekepølser. Foto: Elisabeth Nervik
– Det meste er hemgjort
her. I hvert fall i matveien,
smiler hun.
Hun har nok rett i det. På
bur og loft henger det både
spekeskinke, fenalår og annet
tørkakjøtt. Fryser, kjøleskap og
kjeller er fylt med delikatesser
fra skog, fjell og vidde. Frukt og
bær, kjøtt og bakst av alle slag.

For mange av oss er jula
selve årstiden for å lage
velsmakende tradisjonsmat. I
den forstand kan man kanskje
si at det er jul på Bortstuggu
hele året - uten at det skal
være til forkleining for noe
som helst. For heimgjort, det er
velgjort.
Tekst/Foto: Merete Fossum

Astrid Grut
1. Ja, fra perm til perm
2. Man får med seg det som
skjer i hjembygda.
3. Har ikke tenkt over noe som
er dårlig jeg.
4. Litt mer stoff om unger og
ungdommer. F.eks fritids/motorklubben. Der legges
det ned en stor innsats
som mange ikke er klar
over.
5. Vet ikke.
6. Ja, det gjør jeg.
Marianna G Grindvoll
1. Ja det gjør jeg.
2. Du får med deg lokal
informasjon
3. For lite stoff. Det kunne
vært større.
4. Kunne vært litt mer om
ungdom, og folk generelt
/hva de driver med osv
5. Det som er må nesten være,
syns jeg.
6. Jaa. Det gjør jeg.
Mari Flatsetøy og
Ingvill E Fjellstad
1. Ja, noen ganger
2. Bildene
3. Vet ikke
4. Mer stoff om barn og unge
m/mange bilder, litt sport
(mest håndball)
5. Mer bilder, mindre tekst.
6. Bare overskriftene.
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Julegavetips!

Fra 1. januar slutter vi
med salg av NSB Billetter.

Votter, hansker og luer – Superundertøy
Ulvang sokker – Termos
Isbrodder – Slalombriller
Bygdabøker og andre lokale bøker

Billettbestilling kan heretter foretas på
www.nsb.no eller
NSB Kundetelefon, 815 00 888.
Turistkontoret har stengt i romjula,
så bestilte togbilletter
må hentes senest fredag 21. desember.

Velkommen innom til en trivelig julehandel

Vi ønsker våre
kunder og forbindelser
ei god jul og
et godt nytt år!
KORSEN AUTOSERVICE
S.A. Knutsen - Berkåk, 7391 Rennebu - Tlf. 72 42 73 37
Fax 72 42 62 60 - Mob. 917 41 179 - 958 66 161

Kaffekrok - Medisinutsalg
Post i butikk - Online tipping

Vi ønsker alle våre kunder en riktig
God Jul og Godt Nyttår!

Åpningstider jula 2007
Fredag 21.12
Lørdag 22.12
Søndagsåpent 23.12
Julaften 24.12
3. juledag -5. juledag
Nyttårsaften

kl 09-19
kl 09-17
kl 14-17
kl 09-13
kl 09-14
kl 09-13

Vi ønsker alle våre kunder en riktig fin julehelg!

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

Ønsker alle våre kunder ei riktig god jul og et godt nytt år!

Hodelykt Engler
8 led

kr 49,-

i glass

Stiga kjelke BrannslukStøv- og
Snøleke
for barn
ningsapparat vannsuger oppblåsbar

fra kr 29,- kr 299,-

ABC 6 kg

kr 198,-

Foma

kr 549,-

fra kr 149,-

BeO Byggvare AS – Berkåk 72 42 54 40 – Oppdal 72 40 02 20
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Shelly Hansen (Nå er det jul igjen...)
1. Første helga i desember setter vi lys ute. Ellers
setter vi opp litt julepynt hver dag. Vi pynter
hvert rom.
2. Det er mye glede med jula, og det er den viktigste
høytiden vår sammen med påska. Jula er favoritthøytiden for meg, og vi har naturligvis litt amerikansk
preg over den. Før pakkene åpnes på julaften snakker
jeg med barna om hvorfor vi har tre med engler og
lys, og at det er bursdagen til Jesus.
3. Risengrynsgrøt, skinke og lutefisk.
4. Jeg må pynte ute og en masse inne - og naturligvis
bake.
5. Mitt beste juleminne er litt magisk. Vi hadde flyttet inn i nytt hus, og jeg kom
ned første juledag til fullt av leker og barbiecampingvogn.

Vi ønsker våre kunder og
samarbeidspartnere en riktig

God Jul og et Godt Nyttår

ennebu

Voll, 7393 Rennebu – Tlf 72 42 67 30
www.rennebusnekkeri.no
R@rennebusnekkeri.no

snekkeri

A
S

Førjulskveld med Birka og Budalshjerte
I desember har Birka kåret strikkebedriften Budalshjerte fra Budalen til
månedens håndverker. Dette markeres med en hyggelig førjulskveld på
Berkåk i Birkas regi.

spekemat. Den lokale butikken
Rennebua
holder
også
kveldsåpent. Salget foregår fra
kl 17.00-20.00, mange gode
julegavetips her!
I tillegg blir det servering av
gløgg og peppernøtter. Og gå
for all del ikke glipp av den forrykende åpningen på Torget kl.
18.00. Arrangementet er gratis.
Møt opp med hele familien!
Budalshjerte
Bedriften Budalshjerte finner du i fjellbygda Budalen.
Ildrid Walseth tok over som
daglig leder i mars 2007. Andre
ansatte er Bjørg Tovmo og
Wenche Svardal, som har vært
med fra starten av, og
Margunn Øien som har vært
med i ca. 10 år. Budalshjerte er
inne i en spennende periode
med flere nye interessante
samarbeidspartnere, nytt klesdesign og nytt grep om markedsføring og salg.
Bedriften har 20 års erfaring

Det blir moteshow med
klær fra Budalshjerte og
smykker fra Fionas Sølvsmie. I
tillegg blir det en liten førjulsmartna med salg av lokale produkter: lys fra Knausen
Lysstøperi, smykker fra Fionas

sølvsmie, lefser og lemser fra
Magnhild Kvam, mens Buret
Gardsbutikk kan friste med
kokmorr, spekepølse, speket
storfekjøtt og gavepakninger
med gardsmat. Hognamat tilbyr lammerull, pinnekjøtt og

Julegaver - til liten og stor!
Julepynt, planter, sammenplantninger,
dekorasjoner, oppsatser med mere finner du på SPIREN

innenfor strikking og målsøm.
Håndverkstradisjonen har hele
veien vært viktig i arbeidet. I
sin design benytter de seg av
gamle mønstre funnet i
Budalen. Det var John Hansen
Budalsplads (1798-1874) som
tegnet disse. John kunne på
grunn av allergi ikke delta i
arbeidet ute, og ble sittende
mye inne og tegne. Mønstrene
ble opprinnelig skåret i treblokker og brukt til
trykking på stoff. I
dag er de en del av
Budalshjertes
design.
Samarbeid med
Birka
Bedriften tilbyr
blant annet et bredt
spekter av strikkajakker, skjørt, pulsvarmere, puter og

Kurs og konferanser

- lederseminar - prosjektseminar
- teambuilding - kick off

Åpningstider siste uka før jul
torsd - lørd 10-18
julaften
10-13

Salg av ferieleiligheter!

Rebustorget - Berkåk - Tlf 72 42 74 45

Hjertelig velkommen!

Søndagsbuffé m/julemat

Du ringer - vi bringer! Bestill i god tid.

Velkommen til julehandel!

pledd. De har siden juni hatt et
samarbeid med Birkas produktutvikler, som blant annet
har laget nytt hjemmesidedesign, www.budalshjerte.no, og
formidlet
kontakt
med
motedesigner. Fruktene av
dette samarbeidet får du se på
visningen på Berkåk, der nytt
design blir lansert. Birka ønsker med dette arrangementet å
sette fokus på lokale tilvirkere
av håndverk og andre produkter. Velkommen til en kveld
med spennende motevisning
og hyggelig stemning på
Berkåk! Lokale manne-kenger
på catwalken! Saxo-fonist Jan
Arne Bergsrønning sørger for
tonefølge til visningen.

Ferie og Fritid

- jakt og fiske - fjellturer
- selskap/bursdager - bryllup

Åpent t.o.m. 23.12.
Åpner igjen 2. januar 2008

2512 Kvikne - tlf 62 48 55 50
kvikne-a@online.no

8

Jul i Rennebu

Fleksibel innen transport
Septiktømming - Slamsuging
Høytrykkspyling
Containerutleie (for lager og avfall)
Containertransport?

Vi ønsker våre kunder
God Jul & Godt Nyttår!

Kontakt oss!
retrans@loqal.no

959 30 530

ennebu
Rransport
as
T

Vi ønsker
alle våre kunder og
forretningsforbindelser
en riktig God Jul
og Godt Nytt år!

Skifte/reparasjon av frontruter,
periodisk kjøretøykontroll og andre
reparasjoner/service får du tatt hos oss.

God Jul og Godt Nytt År!

BERKÅK BIL a.s

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

- autorisert bilverksted -

7391 BERKÅK - Tlf. 72 42 75 90

Tilbud uke 49
Smultringer
fra Lium
kr

bestill i god tid – vi bringer

350

24
90
Kjøttdeig, Spis, 400 gr 24
90
Grillpølse, Gilde, 600 gr 29
i romjula
Kålrot, Pr kg
690
Egg 10M,
1690
Mandler
3290
Tynnribbe, Gilde

90

Søndagsåpent 16. des 14-18
Åpningstider uke 51 9-21
Lørdag 22.12
9-20
Lillejulaften
12-18
Julaften
9-13
Romjula alle dager
9-18
Berkåk, tlf 72 42 71 17
Åpningstider 9-20 (18)

Blomster til jul
Stort utvalg i
grupper,
planter og
avskårne blomster
Kranser og lys til
kirkegården.

Åpningstider:

Hele juleuka 17.-22.12
Juleaften 10-12

10-19

Opphørssalget
på Løvli-lys
for tsetter
Vi formidler blomster
dit du vil - til hvem du vil

Berkåk Blomster
Berkåk, 7391 Rennebu - tlf. 72 42 72 87
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Slutt på salg av NSB-billetter fra 1. januar 2008
Fra 1. januar 2008 blir det slutt på salg av NSB Billetter hos Rennebu Turistkontor. Dette kommer som en følge av NSB sin
strategi som går på at mest mulig av billettsalget skal skje via Internett eller NSB sin egen kundetelefon.
Også i fjor fikk vi på Turistkontoret beskjed om at billettsalget skulle opphøre fra årsskiftet 2006/2007. Den gangen valgte NSB å ta
hensyn til våre argumenter om at dette vedtaket kom brått på, og av hensyn til vår opparbeidede kundekrets valgte de å forlenge avtalen med ett år. Denne gangen er imidlertid avslaget endelig, og både vi og våre kunder må innstille oss på alternative måter å handle
togbilletter på.
Etter nesten 10 år med salg av NSB Billetter har dette etter hvert blitt et godt innarbeidet tilbud både for privatpersoner og bedriftskunder. Stadig flere blir imidlertid fortrolige med å bestille billetter via Internett, så vi håper og tror at overgangen vil gå knirkefritt for
kundene. Selv om vi ikke lenger skal selge billetter, vil vi fortsatt være behjelpelig med ruteopplysning og andre spørsmål i tilknytning
til kollektivtrafikken.
Vi vil rette en stor takk til alle dem som har brukt Turistkontoret for å kjøpe togbilletter gjennom de årene vi har holdt på med dette.
Mange trivelige kunder både fra Rennebu og våre nabokummuner. Takk også til ESSO, Statoil og Berkåk Veikro som har vært
behjelpelig med videreformidling av billetter utenom våre åpningstider.
- Rennebu Turistkontor - Mona Schjølset

Formannskapets budsjettforslag
Det nye formannskapet
har lagt frem sitt første
budsjett, og budsjettforslaget tilsier at det
også vil bli bruktbart å
være rennbygg i 2008.
2006 og 2007 var gode økonomiske år også for Rennebu
kommune. I 2007 fikk vi i tillegg effekten av
redusert
arbeidsgiveravgift, som for
Rennebu kommune sin del
utgjorde 2,5 millioner kroner.
- Dette ga oss anledning til
å øke på litt. Vi opprettet seks
stillinger innen pleie- og
omsorg, og dette økte våre
driftsutgifter med 2,5 millioner
som vi må ha med oss videre.
Ellers har vi bygd ut
Trondskogen nye boligfelt,
startet opprusting av Berkåk
sentrum og utført mye vedlikehold på kommunale bygninger
og veier, forteller ordfører
Bjørn Rogstad.
Ingen kutt i drift
Selv om overføringene fra
statsbudsjettet ble 0,5 millioner
mindre enn forutsatt i langtidsbudsjettet, vil det ikke gi
noen innvirkning på driften i
Rennebu kommune for 2008.
Dermed blir det bare små forskjeller i driftsbudsjettet, og
ordføreren opplyser at det er
ikke noe som må kuttes.
Rom for nye tiltak
Den økonomiske situasjonen i Rennebu er slik at det også
i 2008 vil bli rom for nye tiltak.
Blant nye tiltak kan vi nevne

Det nye formannskapet i budsjettforhandlinger.
Eli Krogstad (Felleslista V), Knut Ingolf Dragset (Senterpartiet), ordfører Bjørn Rogstad (Felleslista H),
varaordfører Tora Husan (Kristelig Folkeparti) og Rune Olaisen (Det norske Arbeiderparti).
planlegging av utbygging og
renovering av administrasjonsfløy ved Berkåk skole, påbygg
ved Vonheim barnehage og
bygging av to leiligheter og
fellesareal ved Joveien.
Når det gjelder “ungdommelige” aktiviteter vil det
bli bevilget penger til sandvolleyballbane ved Buvatnet og
skaterampe ved grusbanen på
Berkåk. Begge disse bevilgningene er etter initiativ fra
Ungdomssrådet.
Ellers vil det bli bevilget
penger til å bygge kunstgressbane på Berkåk i samarbeid
med Rennebu idrettslag.
Det vil også bli arbeidet
videre med Rebustorget og
Berkåk sentrum, og det vil bli

bygd ny Stoabru på Nerskogsveien ved Løvåsen.
Ambulansebygget i Gamle
Kongevei vil bli bygd, men her
er det usikkert med størrelse
utenom krava til selve ambulansetjenesten.
Det vil også bli planlagt
utbygging av renseanlegget til
vannverket ved Skaumsjøen.
Det er ennå ikke bestemt
rensemetode, men det vurderes rensemetoder der en kan
slippe kloring.
- Budsjettet for 2008 blir
mer en konsolidering av situasjonen fra 2006 og 2007 - med
en utflating av den økonomiske situasjonen. Men det blir
fortsatt brukbart å være renn-

bygg også i 2008, sier en ordfører som er fornøyd med budsjettframlegget for 2008.
Det endelige budsjettet vil
bli vedtatt i kommunestyret
den 13. desember.
Reforhandle kraftavtaler
- I 2008 vil vi starte arbeidet
med å reforhandle kraftavtaler.
Det har vært ei utvikling de
siste årene som tilsier høyere
verdi på disse avtalene, sier
ordfører Bjørn. Men ordføreren
lover at de ikke skal spekulere i
disse fremtidige inntektene i
fond som visse andre kommuner har gjort...

Dette skjer i Rennebu
06.12. Å p e n t r e n i n g
Innendørsbanen
18.00
R. Skytterlag
Normisjonsmøte
Menighetshuset
20.00
07.12. J u l e b o r d L H L
Samfunnshuset
19.30
08.12. J u l e b o r d R N F
Rennebuhallen
19.00
”Firrijulsoppe”
Voll skole
11-15
Voll Grendalag
10.12. A d v e n t s t r e f f
Arbeidssenteret
10-14
11.12. T r e n i n g s s k y t i n g
Innendørsbanen
17.00
Formiddagstreff
Berkåk
11.00
12.12. F o r m i d d a g s t r e f f
Menighetshuset
11.00
Diakonutvalget
12.12. F ø r j u l s k v e l d h o s B i r k a
Sparebankgården Berkåk 17-20
13.12. Å p e n t r e n i n g
Innendørsbanen
18.00
Formiddagstreff
Voll
11.00
15.12. J u l e b o r d
Samfunnssalen
13.00
Rennebu Pensjonistforening
18.12. T r e n i n g s s k y t i n g
Innendørsbanen
17.00

20.12. Å p e n t r e n i n g
Innendørsbanen
18.00
21.12. J u l e k o n s e r t
Rennebu Kirke
19.30
Kor og Korps fra Rennebu
26.12. O f f e n t l i g f e s t
Samfunnshuset
21.00
Musikk v/ Drivstuens
29.12. J u l e c u p
Innendørsbanen
14.00
29.12. M e d l e m s f e s t G a m m e l d a n s e n
Samfunnshuset
Musikk v/ Wirus
R e n n e b u M u s i k k o r p s dager kl 19.30-22.00 i samfunnssalen
R e n n e b u S k o l e k o r p s torsdager kl 18.00 i samfunnssalen
R e n n e b u S o n g k o r onsdag kl 20.00 – 22.00 Voll skole
R e n n e b u M a n n s k o r tirsdager kl 20-22 på Berkåk skole
B e r k å k B r i d g e k l u b b tirsdager kl 18.30 på God Mat
Trenger du skyss eller følge på et arrangement eller en aktivitet,
ring Frivillighetssentralen, 72 42 62 64

G r a t i s i n n r y k k i k a l e n d e r e n - kontakt Tu r i s t kontoret på tlf 72 42 77 05

NettVett
I forrige uke ble det
arrangert NettVettkurs for skoleelevene
på mellomtrinnet og
ungdomstrinnet her i
Rennebu. Rennebu
Nytt utfordret elever i
7. klasse på Berkåk til
å dele sin nettvettlærdom med oss.
1. Foreldre bør ta ansvar
og snakke med ungene
hvem de snakker med osv.
2. Man må være forsiktig
med det man legger ut. Ikke
legg ut opplysninger og bilder av deg der du ikke er fullt
påkledd. Vær fullt anonym
på nettet.
3. Når man får stygge
meldinger IKKE slett de. Det
er lurt å vise de til noen
voksne så de kan håndtere
det på en lur måte.
4. Det er lurt å stille webkameraet mot veggen, for
hvis det er stilt mot deg kan
de på nettet skru det på uten
at du vet det og da kan de ta
bilder av deg og andre ting
uten at du vet det.
5. Det er ikke lov til å
laste ned musikk og andre
ting. Da kan du få STOR
bot!
6. Det er ikke lurt å være
stygg mot andre og skrive
stygt mot noen for politiet
klarer å spore opp hvem
som gjør det!
--Du skal ikke legge ut
mobilnummer,
adresse,
navn. Du skal ikke legge ut
bilder uten å få lov av den
bildet er av. Ikke legg ut
bilder av deg selv eller andre
med lite klær.
--De sa at vi skulle lage oss
et filter i hodet i stedet for på
dataen.
At vi ikke skulle legge ut
bilder av noen vi ikke har
spurt om å legge ut bilder av.
Og at vi ikke skal gi
informasjon om f.eks. hvor
vi bor, telefonnummer, og
fullt navn. Og heller ikke
foreldres eller søskens navn.
De som har webkamera
skulle snu det når de ikke
bruker det, eller ta ut kontakten. Fordi det kan være
noen som kan si til dataen at
det skal skru seg på og ta
bilder.
--Snakk med bare de du
kjenner på nett.
Ikke mobb eller si stygge
ting til andre på nettet, det
går ut over deg selv, og det
kan bli politisak.
Nettet er ikke så anonymt som du tror. Alle kan
spore deg opp viss du sender
stygge e-poster til andre.
Foreldre har rett til å vite
hvem du snakker med på
nett, men de trenger ikke se
hva du snakker med folk om
– bare de vet hvem du
snakker med.

10

Jul i Rennebu

Julegavetips?

Rennebu Nytt
ønsker alle lesere
en riktig God Jul!

Apropro juletre...
London får sitt juletre
fra Oslo
Hamburg får sitt tre
fra Trondheim
Oppdal Kulturhus
får sitt tre
fra Rennebu...

Trivsel med gjenbruk
I Mjuklia Ungdomssenter dyppes og støpes det lys
med utgangspunkt i innsamlede lysstumper.
Anne Kristiansen
Rønning, utflytta
rennbygg, har denne
høsten gitt ut boka
”Sterk Kropp –
bevegelser for livet”.
Boka er gitt ut i samarbeid med det populære helse- og livsstilsprogrammet Puls
på NRK.
Kristiansen
Rønning,
som i dag bor på Melhus,
jobber til daglig som frilansjournalist og fysioterapeut.
Hun burde derfor ha de
beste forutsetninger for å
kunne skrive ei bok som
omhandler fysisk helse.
Boka gir blant annet konkrete råd om hvordan du
kan bli sterk på de rette
stedene og forebygge muskel- og skjelettlidelser.
Hentet fra omslaget:
”Advarsel: Kanskje vil du
føle deg flottere etter å ha
tatt denne håndboka i bruk.
En god bieffekt av god
kroppsbruk er god kroppsholdning. Dette er ei helsebok som ikke handler om
slankehysteri, kalorier og
svetting. Den handler om
kroppsbruk med kvalitet.
Boka gir konkrete råd om
hvordan du kan bli sterk på
de rette stedene og forebygge muskel- og skjelettlidelser. Nyttig for deg som
er frisk, men også for deg
som har smerter du ønsker å
kvitte deg med. Litt mer
bevissthet rundt hvordan du
beveger deg kan endre livet
ditt litt. Det er ikke nødvendigvis best å trene
mest”.
Kanskje kan dette være
et godt julegavetips. En bok
som dette er nyttig til både
dem som er friske og for
dem som har smerter de
ønsker å kvitte seg med.
Boka koster 199 kroner
og fås kjøpt blant annet på
Norli og via bokkilden.no

Lysproduksjonen foregår i regi av Misjonsselskapet, og det er
frivillige som står bak arbeidet. Lysene er basert på innsamlede
lysstumper, noe som de har god tilgang på. Lysstumpene tilsettes
ny parafin og varmes opp til flytende
masse. Når en ser på mengden av
innsamlede lysstumper, skjønner en
at det er en fin ressursutnyttelse med
gjenbruk.
Det spesielle med lysene til
Knausen er at de er gjennomfarget,
og de lager lys i mange forskjellige
lekre farger. Lysene selges naturligvis
i Mjuklia Ungdomssenter, men også
andre steder der misjonsselskapet har
aktiviteter.
Til jul lager de også hånddyppede
Hellig Tre Kongers-lys, og de har blitt
meget populære.

Gode råd om bruk av levende lys
1. Sett lysene stødig i staken. Er hullet for stort, bruk
stakelapper. Er hullet for lite, dypp lyset i varmt vann
før det presses ned i staken.
2. Fargen på et lys kan tape seg hvis lyset blir stående
i direkte sollys.
3. La lysene stå så fritt som mulig – husk brannfaren.
4. Selv de beste lys kan renne om de plasseres for nær
hverandre, eller utstettes for trekk.
5. Når slanke lys brenner vil veken regulere seg selv.
På tykke lys bør man klippe veken hvis lyset begynner
å ose. Klipp forsiktig, litt av gangen til osingen slutter,
og pass på at ikke vekerester faller ned i den flytende
stearinen.
6. Fjern eventuelt rusk ved veken før du tenner et lys
om igjen.
7. Stearinflekker fjernes best med varmt vann og toalettsåpe
– eller ved rensing.

Anton Karlsen, opprinnelig fra Kirkenes - bosatt i Lensvik,
viser frem 10-pakninger med lys dyppet på gjenbruksvis ved
Knausen Lysstøperi i Mjuklia Ungdomssenter.
Anton er spesialist i å tre veker på kurver til dypping,
og ei økt med dypping fører til 736 produserte lys.
Foto: Dagfinn Vold

MILJØTIPS - julegaver
Det nærmer seg jul og
mange av oss vet ikke helt hva
vi skal finne på til julegaver til
våre nære og kjære – alle har jo
alt de behøver, og kanskje mer
enn det også…..
Nordmenn er rike på ting,
men kanskje ikke på tid?
Så hvorfor ikke gjøre en vri
i år?
Her kommer noen
julegavetips:
- restaurantbesøk
- middagsinvitasjon hjem
til….

- kinobilletter
- gavekort på Oppdal
kulturhus
- kunstutstilling
- massasje
- gitarundervisning
- barnepass en kveld eller
ei helg
- helgavask
- disponering av hytta ei
helg
- fotballkamp
- dansetimer
- bowling
- blomster
- egenprodusert bakst
- moltesyltetøy
- maling / oppussing eller
anna håndsrekning

- årsabbonement
- en dag i bassenget
osv.
Få mange flere ideer på
www.gronnhverdag.no/gaver

Hvis du har lyst til å gi gaver til barna; hvorfor ikke
spleise flere i lag?
De fleste barn har veldig
mye ”småtteri”, hvis flere slår
seg sammen kan dere kjøpe en
dyrere og mer holdbar ting.
Ønsker deg ei riktig god
jule – og nyttårshelg!
- Miljørådgiveren -
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Åpningstider

Statoil Berkåk julen 2007
Julaften
1. juledag
2. juledag
3. juledag
4. juledag
5. juledag
6. juledag
Nyttårsaften
1. nyttårsdag

kl 08.00 - 15.00
Stengt
kl 10.00 - 20.00
kl 08.00 - 22.00
kl 08.00 - 22.00
kl 08.00 - 22.00
kl 09.00 - 22.00
kl 08.00 - 17.00
kl 11.00 - 24.00

Vi ønsker alle våre kunder
en riktig god jul og et godt nytt år!

STATOIL BERKÅK SØKER

STASJONSMEDARBEIDER
70 % STILLING
Livet på en Statoilstasjon er sosialt, hektisk og hyggelig.
Ingen dager er like, og det handler om å løse både
små og store utfordringer.

Du må være utadvendt, blid og omgjengelig
og like å arbeide med mennesker, og ikke minst forstå
at kunden skal være i fokus.
Høres dette spennende ut?
Søknad sendes:
Statoil Berkåk
e-post: sove@statoil.com
Frist: 20.12.07

Statoil Berkåk
BERKÅK BILSERVICE AS
7391 Rennebu - tlf 72 42 71 50
fax 72 42 76 70
www.statoilberkaak.no

Sjekk brannberedskapen i boligen
Vi ønsker alle våre kunder og forretningsforbindelser
en riktig GOD JUL & GODT NYTT ÅR!
Åpningstider i jula:
Julaften: stengt
Mellomjula: 9.00 - 13.00
Nyttårsaften: stengt
(Interdata Berkåk AS) avd. Soknedal
Postmyrveien 19
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 00

Brannslokningsapparat
Brannteppe

Årets
julegave?

kr 378,kr 199,-

avd. Trondheim

2. etg. Meieribygningen Bratsbergveien 5
7288 Soknedal
7493 Trondheim
Tlf 72 43 34 07
Tlf 73 82 26 57

Vi ønsker våre kunder en riktig
God Jul og Godt Nyttår!
Våre åpningstider i julen:
Soknedal
Juleaften stengt
27. og 28. des kl 10 – 14
Nyttårsaften
kl 09 – 12

Brannslokningsapparat
og brannteppe
for brannsikkerhetens skyld.

Støren
Juleaften stengt
27. og 28. des kl 10 – 14
Nyttårsaften kl 10 – 12

Oppdal 72 40 49 90 Berkåk 72 42 82 50

Vil med dette ønske nye og eksisterende
kunder en riktig GOD JUL
og et GODT NYTTÅR!
Torstein Engen, Telefon: 944 87 876
www.rennebu-grus.no

Tlf. 72 43 00 40 - Mail: post@soknedal-sparebank.no

Soknedal Innkjøpslag BA
– butikken for alle
Vi har bl.a. voksduker, leker,
vaskemiddel til hus og fjøs

Kjøp n yttige julega v er i år!
Motorsager, skogs- og verneutstyr, snøfresere m.m.

God Jul & Godt Nyttår
ønskes alle!

Julegavetips:
Fylt osteskrin etter eget ønske
7288 Soknedal - Tlf 72 43 60 70 - Fax 72 43 60 71

Voll, 7393 Rennebu - Tlf. 72 42 66 35 - Mobil 976 80 819
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Beo Byggvare A/S er medlem av BYGGMAKKER, Norges
største byggvarekjede. Vi har 2 butikker, en på Berkåk og
en på Oppdal. Omsetning i 2006 var 52,7 mill.

 ->>ÀLi`Ã«>ÀÌiÀ

• Revisjon
• Skatte og avgiftsrådgivning

Til vår butikk på Berkåk søker vi:

1 medarbeider i butikk/kontor
Vi søker en person som er utadvendt og liker å
omgås folk i et spennende og utfordrende miljø.
Arbeidet vil i hovedsak være vanlig butikkarbeid,
men også en del administrativt arbeid
som fakturering, bestillinger, oppfølging av ordrer.
Ledererfaring vil være en fordel.

• Bedriftsrådgivning
Spørsmål rettes til Magnar på tlf.
72400222/90063924

Inter Revisjon Orkanger AS
Adresse: Røhme Gård, 7300 Orkanger
tlf 72 48 15 00
Adresse Rennebu:
Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu
tlf 72 40 23 39

Skriftlig søknad sendes:
Beo Byggvare A/S
Berkåk
7391 RENNEBU

E-post: orkanger@interrevisjon.no
www.interrevisjon.no

Vi ønsker alle våre kunder og forbindelser
en riktig God Jul og Godt Nyttår!
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Praktbok om Orkla
Tre voksne karer fra Orkdal, Finn Hoff, Per Snekvik og Steve
Halsetrønning, har i disse dager gitt ut boka Orkla - fra fjell til fjord.
Utgiverne liker å kalle boka ei skrytebok fra Orkladalsføret.
De har samlet stoff og tatt bilder fra alle de fem kommunene som Orkla
berører, og resultatet har blitt ei fantastisk bok på 230 sider med over 500
bilder.
Boka kan absolutt anbefales som julegave!
I år 2000 ga de tre herrene
ut boka “I kronhjortens rike”,
ei bok med fortellinger fra skog
og villmark. Boka inneholdt
bl.a. tre noveller knyttet til
Orkla, og allerede da lekte de
med ideen om en bok med
bare Orkla som tema.
Nå, sju år senere ligger
boka om Orkla klar. Ei bok
med faktasider og fortellinger
fra Orkla og områdene knyttet
til Orkla. Gjennom en 170 km
lang
elvestrekning
fra
Orkelsjøen til Orkanger, har de
gjort ei reise som resulterte i
tusenvis av bilder. De har
samlet faktastoff og historier
om dyre- og fuglelivet, og ikke
minst om folkelivet. Da reisen
var over hadde de materiale
nok til å lage ei bok fra hver av
de fem kommunene Orkla
berører - Oppdal, Tynset,
Rennebu, Meldal og Orkdal.
Utvelgelsen av stoff ble dermed en tøff prosess.
Laksefi
fisske er en naturlig
del av Orkla, men forfatterne
har ikke laget ei bok om
sportsfiske. De håper at både
sportsfiskeren, friluftssentusiasten og folk med tilknytning
til elva skal finne noe som
inspirerer til en tur - i et utrolig

vakkert og variert landskap.
Boka forteller at en ikke trenger å dra til fjerne himmelstrøk
for å oppleve storslagen natur.
Forfatterne liker å kalle
boka
ei
skrytebok
fra
Orkdalsføret. Bilder og stoff
som viser mangfoldet av folkelivet og dyrelivet langs Orkla.
En variert natur som representerer et lite stykke Norge
fra høyeste fjelltopp ved
Orkelsjøene til utløpet ved
Orkdalsfjorden. Reisen gikk
også med fly, for å fotografere
elva i fugleperspektiv, blant
annet for å vise hvordan isen
har skapt landskapet for titusener av år siden.
- Vi traff mange interessante folk på turene, og vi har
lært en masse, forteller Steve
Halsetrønning. Han forteller at
de har blitt kjempefornøyd
med boka, og at de har fått
bedre respons enn forventet.

Forfatterne
Finn Hoff - gårdbruker
og leder i den lokale jeger- og
fiskerforeninga.
Tidligere
mangeårig leder i viltnemnda
i Orkdal. Jeger og hobbyfotograf. Ideer og research til
boka.
Per Snekvik - journalist i
avisa Sør-Trøndelag, ivrig
sportsfisker og naturfotograf.
Har slutt-skrevet tekstene i
boka.
Steve Halsetrønning gruppeleder ved TrønderEnergi. Mangeårig naturfotograf med tilknytning til
Norske Naturfotografer og
billedbyrået Samfoto. Ideer
og research til boka.

Boka er å få kjøpt i RNs
distrikt på Coop Kvikne, Joker
Kvikne, Prix Berkåk, Turistkontoret på Berkåk, Joker på
Voll og Coop Å. Ellers selges
boka også på bokhandlene i
Trondheim, eller ved å kontakte en av forfatterne.

Til høyre står Sivert og Ingrid Hoel i “engelskstuggu”” på Hoel.
Her står stua omtrent slik som da lakselordene kom til Orkla.
Sakset fra boka:
Man kan godt forestille seg den kulturkollisjonen som oppsto i
møtet mellom verdensvante engelskmenn og norske bønder som
slet til seg et levebrød av jorda på 1860-talet. Mange engelskmenn
betraktet nordmenn som “innfødte, enkle og eksotiske mennesker som
levde i en primitiv jordbrukskultur. Nordmenn på sin side så på lordene og offiserene som noen snålinger i tweed-dress og rare hatter, som
ville betale penger for å kaste fluelignende imitasjoner i elva. Det ble
konkurranse om de beste fiskeplassene. Leie av elva steg betydelig.
Gjestene betyddde penger og for enkelte bønder velstand.
Tekst og bilder fra boka
er gjengitt med tillatelse fra forfatterne.

Dødisgrop i Herremsgrenda

Plommesekkyngel av laks

Vegard Heggem

14

Johannes bordstabbel
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Johanne Berg Bakk synes det er
viktig å ta vare på tradisjonene
når det gjelder julebakst.
Derfor ønsker hun gjerne å
dele sine oppskrifter med andre,
og håper det skal være til
inspirasjon.
Da vi besøkte Johanne var det julestemning ute med mye snø,
og inne var det lukt av nystekte småbrød og stor gjestfrihet med
nytrakta kaffe og smak på baksten.
Johanne synes småbrød hører jula til, og hun koser seg med
småbrød også før jul. Hun husker hvor trivelig det var da hun var
ung å gå bort på kaffebesøk i jula.
I år vil Johanne prøve å bli ferdig med bakinga til advent, for å
kunne senere å kose seg og ta det mer med ro før jul. Hun har
mange gamle oppskrifter på småbrød som hun har bearbeidet
etter sin smak. Goro, sirupssnippa, sandkaker og bordstabbel er
blant favorittene som hun baker nødt til å bake. Det er alle gode
og tradisjonsrike julekaker som holder på å komme bort. – Folk
har det kanskje for travelt i dag, samtidig som det er mye bakst å
få kjøpt? Derfor håper jeg at oppskriftene mine skal være til
inspirasjon for de som vil prøve seg på julebakst, sier Johanne.
Tekst/foto: Dagfinn Vold

Bordstabbel
Deig
2 egg
2 ss fløte
125 gr margarin
125 gr meierismør
500 gr hvetemel (kan bruke ca 450 gr i deigenog 50 gr til
utbaking)
1 ts vaniljesukker
Deigen settes om kvelden, og bakes ut dagen etterpå.
Kjevles tynn. Skjæres ca 14 cm lang og 2,5 cm bred.
Fyll
4 eggehviter - stivpiskes
200 gr sukker - piskes i litt etter hvert
250 gr mandler (kan skoldes) - males grovt og hakkes,
kan settes inn i stekeovnen litt for å gjøres sprø.
Fylla sprøytes utover med plastpose.
Stekes ved 1700C til de blir passende brun.
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Sirupssnipper

380 gr hvetemel
1/4 ts bakepulver
1/4 ts hjorthornsalt
1 pk pepperkakekrydder
1/2 pk kardemomme
kardemomme:
(I stedet for pepperkakekrydder og per, 2 ts kanel)
pep
ts
1/2
r,
efæ
1/2 ts nellik, 1/2 ts ing
ut dagen
Deigen settes om kvelden, og bakes
etterpå.
ehvite.
Skolda mandel “lim0 es” fast med egg
C
170
på
Stekes i ovn

Goro

2 egg
200 gr sukker
- piskes til eggedosis
2,5 dl fløte piskes til kre
stor ss kardemomme m
eggeglass cognac
200 gr smult
150 gr meierismør
150 gr margarin
- smulta myknes opp før
smør og margarin
mikses sammen.
Alt dette blandes samm
en, før en har i
175 gr potetmel
600 gr hvetemel
Settes om kvelden, og
bakes/kjevles dagen ett
erpå.

100 gr margari
100 gr meieris n
100 gr sukker mør
- røres hvitt.
1 egg
250 gr hvetem
100 gr finmalteel
+ litt mandeld mandler
råper
Sandkakeform
Kjevler ut deigeene må smøres hver gang
fø
Press godt ut n og skjærer ut litt større r steking.
enn forma.
i kantene på fo
rma.
Stekes i ovn p
å 170 0C.

Småleva

125 gr margari
125 gr smult n
1 kopp sukker
- røres hvitt.
1 dl vatn
375 gr hvetem
kardemomme el
Skjæres ut med
Stekes på takk trinse etter passende run
d mal.
– skal bli sprø e på lav temperatur
.
Har lang hold
barhet og er go
eller sirup.
d med smør, b
runost

Johannes oppskrifter

1 dl sirrup (lys)
150 gr margarin
150 gr sukker
1 dl fløte
- kokes opp sammen og avkjøles

Sandkaker
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HYTTER
i laft og stavlaft

HYTTETOMTER
på Nerskogen

Vi ønsker våre kunder og samarbeidspartnere
en riktig God Jul og et Godt Nyttår.

Handlafting
Tradisjonell handlafting
- etter dine eller
våre tegninger!
Vi kombinerer også
handlaft og bindingsverk
Vår spesialitet:
- tilpasning
etter dine ønsker!

Velkommen til vår laftehall på Berkåk!

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

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

www.lhbygg.no

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

...med fokus på kvalitet i alle ledd!

Tilbud fra 3.12 - 24.12
(så lenge beholdningen rekker)
KOLONIAL
Gilde svinekoteletter frosset
Mors flatbrød

kr 49
kr 1190
90

pr. kg
pr. pk

HUS-HJEM
Fleecepledd 125x150 m/bamse

kr 6900

pr. stk

JERN
Aluminium verktøyskoffert

kr 19900

pr. stk

HYTTEUTSTYR
Strømomformer 12V, 220V, 300W kun
Kom å se vår fine julebutikk.

AKTIVITETER I JULA:
15. desember Julelunsj i Å Bedehus kl 12.00 - 15.00.
18. desember Gløggservering m/ pepperkaker
20. desember Nissebesøk, hesteskyss og musikk kl 17.00

ALLE ER VELKOMMEN!

ÅPNINGSTIDER I JULA
Butikk
Man 17.12.- Fre. 21.12.
Lør 22.12
Søn 23.12.
Man 24.12.
1. juledag
2. juledag
3.-5. juledag
6. juledag
Nyttårsaften
2. januar

09.00 – 18.00.
09.00 – 18.00.
14.00 – 18.00
09.00 – 12.00
Stengt
Stengt
10.00 – 16.00
Stengt
10.00 – 16.00
Stengt (varetelling)

kr 59000 pr. stk

Kiosk
18.00 – 21.00
18.00 – 21.00
12.00-14.00, 18.00 – 21.00
Stengt
Stengt
16.00 – 21.00
16.00 – 21.00
16.00 – 21.00
16.00 – 18.00
18.00 – 21.00

Vi ønsker alle våre
kunder ei God Jul og
Godt Nytt År!

Å

Jerpstad
tlf 72 49 86 50
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VERDENSPREMIERE
5. desember!
Det Gylne Kompasset
Storslått ﬁlmatisering basert på den
første boka i den premierte
fantasitrilogien til Philip Pullman, med
Nicole Kidman, Daniel Craig og
Dakota Blue Richards på rollelista.
KOMMENDE FILMER:
Elisabeth: The Golden Age:
Surf´s Up:
FØRPREMIERE - Bieﬁ lmen:
Nancy Drew:
NORGESPREMIERE - Bieﬁ lmen:

fra 7.12.
fra 14.12.
15.12. og 22.12.
fra 21.12.
26.12

VELKOMMEN TIL DISTRIKTETS
BADEANLEGG!
Åpent hver dag!
16.12.: kl 18-21. Damebad med muligheter
til å forhåndsbestille massasje
og fotpleie (bestilles i kafeen)

Vi ønsker våre kunder
God Jul og Godt Nyttår!

ÅRETS JULEGAVETIPS - KULTURHUSKORTET!
Flott som gavekort - gir rabatt i bad og på kino.
ARRANGEMENT STORSAL:
02.12.: Trinn og toner
06.12.: Julebord for eldre
08.12.: “Tatt av vinen”

09.12.: Jul ved fjord og fjell
22.12.: Stille julenatt

For mer info/åpningstider og billettkjøp: www.oppdalkulturhus.no
post@oppdalkulturhus.no Tlf 72 40 15 12
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Rennebu Sag og Trekultur
Industriområdet Berkåk, tlf 916 40 473

8998,-

Samsung
LE 32R86

Vi ønsker
våre kunder
God Jul
&
Godt Nyttår!

Vi har bakkenett-mottakeren
Sagen IT D 91 HD på lager
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Motorferdsel i utmark

Formiddagstreff i desember

For bruk av snøscooter, utenom nødvendig transport i landbruksnæringen,
skal det søkes kommunen om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i
utmark.

Vi har tradisjonell avslutning på formiddagstreffa vår på
Berkåk og Voll i desember.
Godt pålegg på oppsmurte brødskiver, varm sjokolade og
blautkake til kaffen. Julemusikk, allsang, opplesing, og mye tid til
prat og trivsel.
Ta en pause i julestria, og kom en tur, ta gjerne med en nabo
eller to. Trivelige folk og godt selskap i rolige omgivelser – sånt
skal en ta seg tida til før jul. Å være sammen med andre er mye
mindre slitsomt enn julevask, vedhogst, handlerunder og bakst.
Velkommen til Omsorgsboligene på Berkåk tirsdag 11.
desember og på Staure torsdag 13. desember. Overskudd av åresalg og kaffepenger gir vi i år som tidligere til Frelsesarmeen, da
blir det flere som får glede av at folk har ei hyggelig samling før
- Frivillighetssentralen
jul.

Kommunen er godt dekket med leiekjørere som tar på seg transportoppdrag i utmark. Kontakt
kommunens servicetorg, tlf 72 42 81 00 eller Turistkontoret, tlf 72 42 77 5 for nærmere opplysninger
om leiekjørere. Du kan også gå inn på Rennebu kommune sin hjemmeside under Miljø eller
Hytteeier i Rennebu.
Det gjøres oppmerksom på at grunneier etter § 10 i motorferdselsloven kan forby eller sette
begrensinger på sin eiendom.
Dette til orientering.
- Miljørådgiveren -

God Jul til Rennbygge
Vi nærmer oss slutten
på året 2007, og det er
tid for å gjøre opp status.

Informerer
Som mange sikkert har
registrert, er det i den siste
tiden blitt kjørt ut nye søppeldunker i Rennebu. Vi på
Hamos har registrert at det
stort sett har gått greit, til
tross for at vinteren kom for
fullt like etter at vi startet
utkjøringa på Berkåk. Vind
og snørydding har muligens
veltet enkelte dunker, og
noen har kanskje snødd
ned. Under lokket på den
ene dunken var det en
informasjonsfolder. Dersom
du ikke har fått denne, ta
kontakt med oss eller se vår
nettside
www.hamos.no
der du selv kan skrive den
ut. Folderen er kjekk å ha
når du skal besøke gjenbrukstorget i Berkåksmoen.

For Rennbyggin har det
vært et relativt aktivt år,
med Vårtreff, medlemsmøte, tur til Selbu
(radiomuseet) og markering av 10-årsjubileet
for bygdelaget vårt,
samt at vi også i år deltok i vaktordningen på
Rennebumartnan.

Jeg vil tro at de fleste rennbygge, som bor i byen, besøker martnan. I tillegg til å oppleve stor brukskunst, er det
sosialt.
I april
inviterte Rennbyggin til et møte med historielagene. Møtet ble holdt på
Nygrind(Grindan), Mærk, som
er undertegnedes sommersted.
14 personer deltok der. Møtet
viste at det arbeides godt med
å registrere Rennebus historie.
Dette ser vi ikke minst i serien
om ”Busetting i Rennebu” ,
som flere fra historielagene har
holdt kåserier om på våre
medlemsmøter. Dette er jo en
viktig del av vår historie, som
våre etterkommere bør ha
kjennskap til.
.
Jubileum
10. november hadde vi et
aldri så lite jubileum. Laget var
10 år. Underholdningen sto
Rennebu Mannskor for, under
ledelse av sin dirigent Ann

Rennebu Mannskor deltok med vakker sang.
Kristin Haugerud. Dette var
god korsang, som vi gjerne
hører mere av ved en senere
anledning. De ble satt stor pris
på av oss som var der. Leder
Eivind Flå overrakte blomster
til jubilanten.
Dansen gikk lystig til musikk av OTTOs, til ut i de små
timer.
Æresmedlemmer
Fridar Skjerve og ordføreren i Rennebu er æresmedlemmer av Rennbyggin, og fikk

overrakt bevis på sitt æresmedlemskap. Fridar Skjerve er
mannen bak logoen på vårt
brevark..
Som to nye æresmedlemmer ble utnevnt Jostein Meslo og
Kenneth Teigen.
Jostein var med og startet
Rennbyggin, og var lagets leder i de første 6 årene. Han er
fortsatt et aktivt medlem av
styret.
Kenneth Teigen har vært
på flere av våre medlemsmøter
og kåsert om det som foregår i
Rennebu, bl.a. på kultursiden, og som inviterte oss inn som en del
av vaktordningen på
Rennebumartnan.
Som utflytta rennbygge, er vi glad for å
være en del av et så
stort og landskjent
arrangement,
som
Rennebumartnan etter
hvert har blitt.

Jul blir det likevel...
Jula nærmer seg med
stormskritt, og som vanlig flyr
vi beina av oss. Redd for ikke å
rekke alt. Jul blir det nå likevel,
så kanskje vi skulle stresse ned
litt, og heller tenke litt på våre
medmennesker. Alle har det
ikke like bra og ser vel ikke like
mye frem til julefeiringa.
Rennbyggin vil også i 2008
tilby medlemmene kulturelle
bidrag, som musikk og sang,
og i samarbeid med historielagene fortsette å høste av et
rikholdig materiale. De som
ønsker det i Rennebu, er velkommen på våre arrangement.
På vegne av Rennbyggin
vil jeg ønske alle i Rennebu
en velsignet JUL og et GODT
NYTT ÅR 2008.
Trondheim,
22. november 2007
Ole Sandbekkhaug
Rennbyggin

Jostein Meslo og Fridar Skjerve
ble utnevnt til æresmedlemmer.

Rennbyggins internettside - http://rennbyggin.goose.no/

Når det gjelder tømmekalenderen, så vil den
komme i posten før jul. Der
vil dere få oversikt over alle
tømmeruter i Rennebu.
Merk dere at alle kommunene i HAMOS står på
denne kalenderen. Rutene i
Rennebu står nederst til
høyre på kalenderen.
NB! For å få gammel
og ny ruteordning til å
overlappe hverandre ved
årsskiftet, vil de som bor
på Berkåk (Rute 70, jfr.
tømmekalender) få tømt
restavfall I NYE DUNKER, mandag 31. desember
(nyttårsaften).
Du finner mer informasjon i ”Grønt blad” som
kommer i Posten rett før jul.
I tillegg håper vi dere bruker tømmekalenderen som
kommer, og at dere ser på
våre nettsider:
www.hamos.no
år!

God jul og godt nytt
Hamos Forvaltning IKS
Tlf 72 48 37 00
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og muligheter
BIBLIOTEK- Samarbeid
Representanter fra over 70 ulike lag og organisasjoner var invitert til et møte der temaet var "Rennebu frivillighetssentral - en arena
for samarbeid og muligheter". I alt sytten personer som representerte tyve ulike organisasjoner møtte opp. Leder ved
TIPSET
Frivillighetssentralen orienterte om frivillighetssentralene, historikk og daglig drift.
Thørring på topp
Jorun Thørrings seneste
kriminalroman "Tarantellen", skaffet meg et par våkenetter og et usunt antall
kaffekopper, men anbefales
likevel på det mest alvorlige.
Selv om 414 boksider føles altfor kort når sluttpermen er nådd, og det er minst
ett år til neste bok med den
nordnorske drapsetterforskeren Orla Os som hovedfigur. For at Thørring må
fortsette på innslått bane
selv om legegjerningen
hennes kanskje tar mesteparten av tiden, står klart
etter tre krimbøker av meget
høy kvalitet. Debutromanen
"Skyggemannen" og etterfølgeren " Glassdukkene"
levner ingen tvil om at her
har Norge fått en krimforfatter man bør følge med
adrenalinpirret
oppmerksomhet.
Ja, herlighet! Når Orla
Os, varmblodig kvinne med
naturtalent for drapsetterforskning leder oss gjennom
gatenettet i Paris, lommekjent ser det ut for, inn i hus
og hodestups ned baktrapper på leting etter spor og
arrestable kandidater, er du
med!
Lys
våken
og
vettaskremt, men nysgjerrig
etter mer, flere lik som vi vet
må være der, ennå uoppdaget. Men dette er ingen
råskinnsroman, ikke et oppkok av skyting fra hoften,
blod og snørr og grove sanser slik vi ofte finner det hos
importert
krimlitteratur,
men en kultivert, en "dannet" fortelling om syke sjeler i
kamp med en overmektig
skjebne.
Hat, hevn og sjalusi
mikset på en infløkt, men
troverdig måte du opplever
som ekte.
Spesielt ved romanens
komposisjon er pendling
mellom tid og land, mellom
begivenheter i Algerie for
fire desennier siden, den
gang Algerie frigjorde seg fra
Frankrikes dominans, og til
fortellingens nåtid. Med et
bindeledd du må bry hjernen
din litt på for å oppdage, og
likevel forundres over: At så
svarte hendinger som drap
kan henge slik bittert sammen gjennom så lange tidsavsnitt!
Jeg ber leseren glede seg
til "Tarentellen", og de som
allerede har hilst på Orla Os,
til å møte denne spennende
kvinnen på nytt.
Lykke til!
- Elisabet Berkaak -

Biblioteket
Siste åpningsdag før jul:
Torsdag 20.12 kl 16-19.
Vi åpner igjen:
Onsdag 2.1. kl 10-13.

God jul!

Landets frivillighetssentraler fikk i september 2005 nye retningslinjer fra Kirke- og kulturdepartementet. Der blir det presisert at det skal vektlegges økt samarbeid mellom
sentralene og det frivillige organisasjonslivet, slik at det kan bygges lokale kraftsentra for
frivilligheten i nærmiljøet.
Alle som var på møtet fikk større forståelse for hva en frivillighetssentral i en kommune faktisk er og hva vi sammen kan greie å forme den til. Daglig leder ble utfordra til
å se på mulighetene for å lage et felles samlingssted i regi frivillighetssentralen og det
frivillige organisasjonslivet i bygda. Sammen skapes det uante muligheter og et mangfold av aktiviteter, og hvis en greier å lokalisere mange frivillige krefter på et felles sted så kan en kanskje gjøre det frivillige livet i Rennebu både sterkere og bedre. Målet er satt
- nå blir utfordringa om en i fellesskap greier å nå det - for å samarbeide - det er lurt det.

30 år med Korsen Autoservice
I høst er det 30 år siden
Olaug og Stein Knutsen
tok over den daglige
driften ved Korsen
Autoservice på Berkåk.
Mye har forandret seg
på disse åra, både når
det gjelder drift og
arbeidsoppgaver, og
jobben har etter hvert
blitt like mye en livsstil.
Første gang vi ringte for å få
en liten prat med Stein
Knutsen, var han betegnende
nok ute på NAF-oppdrag.
Denne tjenesten har vært tilknyttet stasjonen i over 20 år,
og oppdragsmengden er stadig
økende. Feriemånedene juli og
august, er sammen med vinterhalvåret, høysesong for redningsoppdrag av ulike slag.
Stein anslår at antall oppdrag i
løpet av et år ligger på ca. 6700, og så langt i vinter har det
ligget langt over gjennomsnittet!
NAF-tjenesten deler Stein
med en av de andre på stasjonen, men ca 90% av tida har han
vakt selv. Dette må da være et
konstant uromoment tenker vi,
og undrer på om han noen
gang får seg en god natts søvn?
I motsetning til hva man faktisk kunne anta, forteller Stein
at de fleste NAF-oppdrag
heldigvis foregår på dagtid.
Hva dette skyldes har han ikke
noen god forklaring på, men
en tenkelig årsak kan være at
folk faktisk er litt bedre forberedt på vær og føre når de skal
ut å kjøre på nattestid.
Den vordende bestefar er
glad for dette, og tror han vil
sette større pris på å få nattesøvnen ødelagt av barnebarnet

- Ja, det her er vi to om, uten kjerringa ha det aldri gått bra, sier Stein Knutsen

som kommer utpå etterjulsvinteren framfor frustrerte bilførere som står fast i snøføyka!
At det nå etter hvert skal
komme barnebarn inn i familien er noe Stein ser veldig fram
til. Han har faktisk tenkt å ta
det litt mer med ro og prioritere mye tid sammen med det
nye familiemedlemmet når
den tid kommer! Ifølge Stein
selv var han mye opptatt med
arbeid når eldstegutten var liten, og syns derfor det skal bli
stor stas å få se en ny generasjon vokse opp.
Inger Forren
sluttet ved
Esso´n til 1
.desember etter 23 år.

Å drive bensinstasjon er
ingen vanlig 8 til 4 jobb. Stein
er som regel på plass og låser
opp dørene selv når det åpner
klokka 7.30, så er han hjemom
en tur og spiser middag utpå
ettermiddagen en gang (hvis
det blir tid…), og på en vanlig
dag er det som regel kveld i 1920 tida. Det er jo naturligvis
forutsatt at det ikke inntreffer
noe ekstra, som et NAF-oppdrag for eksempel... Stein sier
han har vurdert å trappe litt
ned etter hvert, mens helsa
enda er såpass god at han kan

drive med andre ting. Han tror
imidlertid at det vil føles litt
stressende med bare en vanlig
8-4 jobb, sånn i starten i alle
fall!
Det er lett å se for seg at
med en sånn hverdag er det
helt nødvendig med full støtte
hjemmefra, og på det punktet
er Stein helt krysstallklar: ”Ja,
det her er vi to om, uten kjerringa ha det aldri gått bra !”
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Advokatene

HOVSTAD & KVERNRØD
M.N.A.

I KONTORFELLESSKAP

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

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

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

Kafé - Berkåk

Søndag 16. desember:

JULEBUFFÉ
med varm og kald julemat, desser tbord.

ønsker alle samarbeidspartnere
og forbindelser

Kr 160,- pr. kuv. / Barnebuffet kr 50,-

Ta en pause i julestria!

en riktig GOD JUL

www.godmat-berkak.no
tlf 72 42 76 98/ 958 19 742

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne
Sanitæranlegg - Vannbåren varme

Rehabilitering - Salg/service

En vellykket integrering
av kraftutbygging og lokalsamfunn.

Brønnboring

Vann og energibrønner

Edvin Eide: 950 34 056

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

Sierdalen, 7398 Rennebu – edvin.eide@oppdal.com

Ribbe, Gilde 29
Pinnekjøtt av lam, gryteklart
Røkt laks, hel side
Anita iskake
Evergood kaffe, filter/kokmalt 250 gr
Surkål
Smågodt

Åpningstider:
hverdager 09.00 - 21.00 (ny tid!)
lørdag 09.00 - 18.00

Post i butikk

90

pr kg

9900 pr kg
7990 pr kg
1690 pr kg
1390
390 pr pk
990 pr hg

Fossum AS
7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52

Jul i Rennebu
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Innunder blåe
himmelrand

Julestemning i Rennebu kirke
Lokale kor og korps gleder seg til å la publikum nyte
julesanger og –salmer. Fredag 21. desember arrangerer
Rennebu Songkor den tradisjonelle julekonserten.
Sammen med arrangøren deltar også Rennebu
Skolekorps, Rennebu Musikkorps, Rennebu
Mannskor og Barnegospelkoret. Kveldens konfransierer er Anne Lise og Jostein Landrø. Rennebu Songkor
håper mange vil ta turen til kirka og oppleve god julestemning!

Årets årsskrift fra Rennebu
historielag og Innset historielag er like om hjørnet. Som tidligere år er dette skriftet av høy
kvalitet innholdsmessig, og det
gir et godt innblikk både i vår
nære fortid og eldre tid.
Årsskriftet egner seg meget
godt som julegave, og det vil
bli å få kjøpt ved at selgere
kommer på døra.

Èn av Norges fem Y-kirker
Av opprinnelig 10 Y-kirker i landet, er det bare
fem igjen. Rennebu kirke er den eldste bygget i
1669, de andre er Holmestrand kirke 1674, Tydal
kirke 1696, Mo kirke 1728 og Budal kirke 1753.
I gamle skrifter går det fra
at det i alle fall har vært to
kirker i Rennebu i gammel tid en på Voll og en på Kjønnan.
Den ene har vært innviet til St.
Mikael og den andre til St.
Peter. Kirken på Kjønnan var
bygdens hovedkirke på 1400tallet, da soknet den gang bar
navnet Flå sokn. Kirka på Voll
var en stavkirke som ble bygd
rundt 1150. Da kirka på
Kjønnan ble revet på 1500-tallet, ble sannsynligvis noe av
inventaret overført til Voll.
Stavkirka på Voll kan ha stått
ved Korshaugen.
Ny kirke på Voll
Etter avskrift av Meldals
kirkestol står det om Rennebu
kirke: “Kirken blev af nye
opbygdt
uddi
Treangelbygning, det er af tre Kårs
1669. Den blev forberedt 1659.

Bygningstømmeret
levertes
altsammen af Almuen undtagen 9 tylfter”.
I 1882 ble Rennebu eget
soknekall og fikk egen sokneprest. Etter store reparasjoner i
1870-80-årene
ble
kirken
seende ut tilnærmet slik vi har
den i dag.
I 1952 ble kirken restaurert
etter plan utarbeidet av arkitekt John Tverdal. Kirken ble
da gjennomgått fra topp til tå.
De mest iøynefallende forandringene ble at panelet ble
tatt av innvendig, det ble skiftet vinduer og utvendig skiftet
kirka farge fra hvit til rød.
Etter denne restaureringa
har det ikke vært gjort noe
større arbeid i kirka, utenom
viktig vedlikeholdsarbeid. I
1992 derimot ble det et nytt
stort løft, da kirka fikk nytt
orgel.

Altertavlen fra 1672.
Den er typisk for barokktidens altertavler. Den er laget av Ole
“Bildtsnider” (treskjærer) og malt av en av tidens “contrafeyere”
(portrettmalere). Av de tre øverste figurene symboliserer den til venstre Troen (korset), den til høyre Håpet (ankeret) og den øverste står
for Kjærligheten - med et hjerte som fotstykke. Den siste er antatt å
være en kristusfigur, som bærer seiersfanen og har hånden løftet til
velsignelse.

Innvendig danner kirka en tydelig Y-form.
Midt i står døpefonten, som er av nyere dato - ca 1910. Den er laget av treskjæreren Ola Hoel, og han har
maktet å gjengi barokkens og kollega Ole Bildtsniders stil fra altertavla fullstendig.
Prekestolen er som altertavla laget av Ole “Bildtsnider” og malt av samme “contrafeyer”.
Stolen er utstyrt med de fire evangelister og deres attributter.
Matheus´ attributt er en engel, Markus´ en løve, Lukas´ en okse og Johannes´ en ørn.
Himlingen bærer årstallet 1672 og eneveldskongen Christian 5. sitt monogram.
Tekst/foto: Dagfinn Vold
Opplysningene er hentet fra Rennebu kyrkje si jubileumsbok fra 1969.

Krusifi
fik
kset er Rennebu kirkes største kostbarhet.
Korsets fire armer har runde felt ytterst, hvor
evangelistene-attributtene er påmalt. Krusifikset
stammer trolig fra første halvdel av 1200-tallet, da
lidelseskrusifikset var det vanlige.
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DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka, GUNNESGRENDA/BERKÅK
tlf 411 90 680 – e-post kjeka@start.no

– ønsker sine kunder
God Jul og et Godt Nyttår

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

Hos oss får du
kjøpt harde
julepakker!
Vi ønsker alle våre kunder
og forretningsforbindelser
en riktig God Jul og Godt Nyttår
Åpningstider i jula:
Julaften: 07.30 - 12.00
Romjula: 10.00 - 14.00
Nyttårsaften: Stengt
Stengt 3. januar grunnet varetelling

Hanna 977 82 114 - Astrid 915 41 940

Fine julekuler med
håndmalt motiv av
kirkene i Rennebu!

Velkommen til
julehandel!
Liv, Astrid, Hanna

Bruktbilsalg
Nissan X-trail
2003
Honda CR-V
2004
Nissan King Cab
Navara
2004
VW Golf 4-Motion stv 2000
Ford Mondeo stv
2005
VW Sharan
2001
Lada Niva
1991
Mitsubishi Space
Wagon 4 wd 7 seter 1999
Volvo 460
1996
Dajatsu Sharade
1996
Saab 9-3
2000
VW transporter
2002
VW transporter
2002
VW caravelle
Syncro 10 set
1999
Audi A 4
1997
Toyota Hi Lux
1999
Renault Espace
1998
VW Golf stv
1998
Nissan Primera
1999
Mitsubishi
Spacewagon 7 seter 1996
Toyota HiAce 6 seter 1994
Peugeot 806
1998
Citroen Xantia
1996
VW Caravelle 10 seter1993
Fiat 88-94 m/Laster 1995

Km
68000
79000

Salgspris
255000
249000

Svart
Sølv
Sølv
Blå
Rød

98000
178000
34000
130000
102000

225000
142000
239000
132000
25000

2,0
2,0
1,3
300 Hk
2,5 tdi
2,5 tdi

Burgunder/Sølv
Blå
Grønn
Blå
Rød
Rød

215000
220000
173000
178000
178000
105000

95000
25000
39000
189000
89000
95000

2,5 tdi
1,9 tdi
2,4 Td
2,0
1,9tdi
2,0 Sri

Grå
blå
Grønn
Grønn
Burgunder
Sølv

189000
220000
130000
123000
279000
183000

179000
85000
135000
115000
79000
95000

2,0
2,4 d
1,9 tdi
2,1 td
2,4 d

Grønn
Blå
Burgunder
Grønn
Hvit

213000
195000
245000
238000
365000
32000 T

55000
59000
55000
29000
25000
175000

2,2 dci
2,0

Blå
Blå

2,5 TDI
1,9 td
2,0tdci
1,9 tdi
1,6

Vi ønsker alle våre kunder
en riktig God Jul og Godt Nyttår
2512 Kvikne - Tlf 952 88 834/913 23 319

Falck Kvikne - Soknedal
TELEFON 24 t. 905 74 741

Har du problemer
på eller utenfor veien,
kommer vi gjerne
og hjelper deg.
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PUST kommer til Rennebu!
Konsert i Innset kirke fredag den 18. januar 2008 kl 19.00.
I en tidligere utgave av Rennebu Nytt ble det nevnt at vokalgruppa PUST hadde oppnådd en 6er
i terningkast for sitt debutalbum ”Femkant”. For de som var så heldige å få med seg TV-opptredenen til a capella-gruppen i forbindelse med årets innsamlingsaksjon den 21. oktober, kunne en
registrere at vår egen sangfugl; Jorunn Lovise Husan var med.
Nå kommer gruppa til Innset og skal gi en kirkekonsert. I følge Aftenposten tåler gruppa å bli
sammenlignet med The Real Group, som skulle være en meget velrenommert vokalgruppe. Spenstig
og godlynt, fascinerende og fengende stemmeglede, skriver avisen. Det betyr at vi har noe å glede oss til!
Billetter kan kjøpes ved inngangen. Forhåndssalg på Turistkontoret og kommunehuset fra mandag 2. januar.
Arr. Rennebu kommune

Dugnad for skolekorpset
Rennebu
Skolekorps har
lange tradisjoner
med å arrangere
julebasar.
Det legges ned
mye arbeid i forkant av basaren både av foreldre
og korpsmedlemmer.

Julebasaren til skolekorpset
er både til glede og nytte. Den
gir masse aktivitet i forkant,
samtidig som den gir penger i
kassa. Og høydepunktet er
naturligvis selve basaren med
underholdning, kjøp og salg og trivelig sosialt samvær over
kaffekoppen.
Julestemning
Det legges ned mye arbeid
også på øvinger i korpset, og
en kommer utvilsomt i julestemning når en ser det ene
sjarmerende innslaget etter det
andre på scenen.
Bakedugnad
Før julemessa besøkte RN

en flokk damer som gjorde
felles innsats med baking til
basaren. Det gikk humoristisk
for seg, og ikke alle utkjevlingene ble helt vellykket. Men hva
gjør vel det når humøret er på
topp og det går an å smake på
baksten sammen med medbrakt kaffe. Her er det ikke
bare sluttproduktet som teller,
men også det å ha det bra underveis - litt La det swinge la det
rock and roll...

Felles innsats for skolekorpset.
Eva Sæther Ilvang, Ann Kristin Haugerud, Mette
Smeplass, Anne Marit Aspeggen, Anne Skårsmoen,
Unni Smestu og Tove Knutsen har bakerdugnad til
salget på julebasaren.
Til høyre er det Grethe Gunnes Dahlshaug som
byr frem smultringer på julebasaren.

26

Jul i Rennebu

Riktig god jul
t i l a l l e v a˚
a˚rr e k u n d e r o g s a m a r b e i d s p a r t n e r e i 2 0 0 7 ,
v i s e r f r a m t i l a˚ m o/o/tt e d e r e a l l e i g j e n i d e t n y e a˚
a˚rr e t !

Julemat
Sylte, rull, ost, spekemat, kokmorr mm
Vi minner om den årlige gaveutdelingen og oppfordrer alle
lag og organisasjoner til å søke om tildeling av midler.
Søknadsfrist er satt til 31. januar

Julegavetips
keramikk, glass, smykker,
tovaprodukt, ullundertøy mm
Åpningstider:
Onsdag 17-20 Fredag 12-19 Lørdag 10-15

tlf 72 49 80 00 - post@meldal-sparebank.no

tlf 72 42 64 73 - 48 27 26 49

Godt utvalg
i julestjerner,
julegleder,
asalia og svibel.
Bestill i god tid,
og vi bringer

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

før jul!
Sammenplantninger i mange prisklasser!
• Dekorasjoner
• Avskårne
• Buketter
• Gravkranser

Åpningstider
Lørd 15.12
man 17.12 tom
lør 22.12
Lille julaften
Julaften
Romjula

Lørdag 15.12
...tilbud på enstaket julestjerne

09-16
09-18
14-18
09-12
10-13

2500

Velkommmen til
hyggelig julehandel

Graving – Planering
Transport
Levering av grus
og pukk

VIKTIG INFORMASJON TIL
VÅRE KUNDER
Åpningstider
mandag-tirsdag 9-15
torsdag - fredag 9-15
telefontid onsdag 9-15
tlf kontor 72 42 75 50/fax 72 42 71 51
eksperten@c2i.net

RØR-EKSPERTEN A/S
7335 Jerpstad - Tlf 72 49 42 12 - Fax 72 49 43 40

Berkåk, 7391 Rennebu tlf. 72 42 75 50
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Kunngjøringer

Rennebu kommune
Kunngjøringer

”FIRRI-JULS OPPE PÅ VOLL”
Velkommen til Voll Skole lørdag 8. desember kl 11-15.
Her kan du handle bakst, gaver, juletrær og pynt!
Vi serverer riskrem og kaffe, hyllkaku og saft.
Ta deg en kaffeprat og kos deg i julestria!
Loddsalg med flott gevinst!

BERKÅKSMOEN AVFALLSPLASS

Velkommen til Voll!

HAR ÅPENT 3. JULEDAG 27. DESEMBER
KL 12.00-14.00 FOR LEVERING AV AVFALL
Vi ønsker alle en riktig god jul
og et godt nytt år!
Teknisk drift

Jeg trenger personlig assistent,
og søker derfor etter ei flink og allsidig
dame.
Stillinga er på gjennomsnittlig 7 timer pr uke,
den innebærer hjemmehjelpsfunksjon,og ellers
alt fra lett hagearbeid, til f.eks. innvendig bilvask og handleturer.
Hjemmehjelpsarbeidet er fast hver uke,men det
andre er bevegelig, så det er fint om du kan
være fleksibel med flytting av timer.
For mer utfyllende opplysninger kan du ringe
meg på tlf 72 42 75 78 Mob 907 83 247
Hilsen Karin
Søknadsfrist: 20.12.07
Søknaden sendes til Rennebu kommune
v/ Rådmannen

Hjemmebaser te tjenester
Pleiemedarbeider kveld
26,28% stilling på kveld.
Arbeidstid fra kl 19.00-23.00 med arbeid
3. hver helg.
Vi har totalt 3 personer som deler på disse
kveldsvaktene. Gjelder fra 01.01.08, med
mulighet for fast ansettelse.
Ufaglærte kan søke.
For stillingen gjelder lønn og arbeidsvilkår etter
kommunalt avtaleverk.
Kommunen har et begrenset antall biler, søker
må derfor disponere bil som godtgjøres iht.
regulativ.
Nærmere opplysninger om stillingen, kontakt
nestleder HPO, Wenche Teigen,
tlf 72 40 25 25.
Søknadsfrist 18.12.07
Søknad sendes: Rennebu kommune,
Rådmannen, 7391 Rennebu

Omsor gsleilighet Berkåk
"nye" Løkkjbakkveien
Det er ledig omsorgsleilighet i "Nye"
Løkkjbakkveien.
Leiligheten er på ca 50 m2+tilhørende bod.
Husleia er på kr. 4.442,- pr måned.
Garasje kan evt. leies.
Omsorgsleilighet Berkåk
Det er ledig omsorgsleilighet på Berkåk.
Leiligheten er på ca 50m2 + tilhørende bod.
Husleie er på kr. 3.795,- pr. måned + strøm.
For begge leilighetene kan det søkes om
bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes
ved henvendelse til hjemmebaserte tjenester,
infotorg tlf 72 40 25 05 eller 72 40 25 30.
Søknad sendes: Rennebu kommune,
Hjemmebaserte tjenester, 7391 Rennebu
Søknadsfrist: 02.01.08

Ungdommens Kulturmønstring
Lokalmønstring i Rennebuhallen
(samfunnssalen)
Lørdag den 19. januar kl 18.00
Arr. Rennebu Undomssråd/Rennebu kommune

Rennebu Arbeiderpar tis
lotteri 2007
Trekking som ble foretatt 23.11.07
gav følgende resultat :
Kr 2000,00 bok nr 3 lodd nr 79 Hildur Lilleindset, Innset
Kr 1000,00 bok nr 1 lodd nr 377 Julie, Erlend og Andreas
Stavne, Oppdal
Kr 500,00 bok nr 2 lodd nr 385 Reidun Dalsegg, Berkåk
Kr 500,00 bok nr 1 lodd nr 386 Turid Skamfer, Berkåk
- Styret -

Rennebu Arbeiderpar ti
er i gang med utdeling av refl
fleeksvester til
alle innbyggere i Rennebu kommune.
Håper alle tar imot og bruker vesten så dere
blir sett i trafikken.
Vi har ingen å miste i bygda vår. Alle skal ha en vest som passer, så hvis noen har fått en som er for liten eller for stor, eller
noen som ikke har fått, ta kontakt med en av oss så skal vi
ordne dette.
Ring Olav Lien 995 36 059, Jan Helge Lien 412 37 019 eller
Anne Grete Granli 976 23 861

NL T

Avløsere og medlemmer i
Rennebu Avløserlag

Siste frist for innlevering av timelister for
2007 er mandag 17. desember. Denne
erstatter utlønning i januar. Neste utlønning
blir ikke før 15. februar 2008. Husk skattekort og bankkontonummer, samt sein postgang i jula.
God Jul fra Rennebu Avløserlag!

Berkåk Arbeidslag av NKS
ønsker sine medlemmer
en riktig God jul og et Godt nytt år!

Rennebu kommune
Kunngjøringer

VALG AV MEDDOMMERE
Formannskapet har den 27.11.2007 foreslått
valg av følgende personer som meddommere
for perioden 01.05.2008 – 31.12.2012:
Meddommere i tingrettssaker:
Bodil Svergja Holden, Marit Tordis Sugaren,
Gørild Marie Meland, Alf Gunnes, Gunnar
Halgunset og Geir Gunnes
Lagrettemedlemmer og meddommere i lagmannsrettssaker:
Brit Karin Kvam, Johanne Aalbu, Eivind Flå og
Odd Viggen
Jordskiftemeddommere:
Magnhild Brattset, Hanna Sofie Haugan, Bodil
Svergja Holden, Brit Karin Kvam, Sylvi
Grandaunet Lund, Turid Skamfer, Marit Tordis
Sugaren, Margit Sandrød Uv, Inger Eggan
Uvsløkk, Randi Nordbø, Kjell Erik Berntsen,
Eivind Flå, Alf Gunnes, Gunnar Gunnes,
Harald Gunnesmo, Oddvar Halgunset, Jan
Perry Lund, Anders Nordbø, Magnar Skjerve og
Odd Erik Stene
De som har noe å innvende mot forslaget oppfordres til å melde dette til kommunen
v/ Servicetorget innen den 4. januar 2008.

Rennebu Arbeiderpar ti
HAR ÅRSMØTE
på Hallandstuggu
fredag 1. februar 2008
kl 19.00
Sakliste:
1. Åpning
2. Valg av møteleder og
sekretær
3. Årsmeldinger
4. Regnskap
5. Innkomne forslag
6. Valg
Forslag til årsmøtet sendes
styret innen 15. januar 2008.
* Kulturelt innslag
* Merkeutdeling
HJERTELIG VELKOMMEN!

Rennebu
Frivillighetssentral ønsker

alle Rennbygg er riktig god jul
og et godt nytt år.
Vi takker venner og bekjente
for mange gode år i Rennebu
og ønsker alle ei riktig god jul!
Inger og Håvard Forren
Takk for oppmerksomheten
på dagen min.
Dagny Lund

Skyteskole
Interesserte ringer Lars
Halland tlf 72 42 59 23.
Velkommen.
Rennebu Skytterlag

Julekonser t i
Rennebu kirke
fredag 21. des
kl 19.30.
Lokale kor og korps deltar.
Bill voksne kr 100,-/
Barn u/16 år gratis.
Vi på Nordstuggu ønsker oss
ei skuvseng.
Er det noen som har ei
gammel ei stående på
låven/buret som kunne tenke
seg å gi bort?
Ta kontakt med
Rennebu Helsesenter
v/ Borgny eller Turid,
72 40 25 11

Salg av elevprodukter
i Bankgården i Rebustorget
10. pg 11.12. fra
kl 12.15 - 17.00
Elevbedrifter fra 9. kl selger
sine egne produkter fra egne
stands i Birka sine lokaler.
Hjertelig velkommen til en
trivelig handel
Det blir også salg av
kaffe og vaffel.

Advent-treff
på Arbeidssenteret
mandag 10. des
kl 10-14.
Salg av julevarer og julebakst.
Åresalg kl 11.00.
Salg av kaffe og vaffel.
Velkommen

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

Bæstevenna til topps
Celine Solemsløkk Helgemo gikk til topps i
MGPj Nordic for 14 dager siden, etter først å
ha vunnet MPGj her i Norge. Ikke nok med
det - samme helga fikk hun gullplate som
bevis på at hennes nye cd hadde solgt
15.000 eksemplarer. Vi gratulerer så mye!

Celines gamle klasse ved Berkåk
skole var samlet for å se MGPj
Nordic på storskjerm.
Jubelen stod skikkelig i taket ta
den tidligere klassevennina gikk
til topps.

Den nordiske finalen av
Melodi Grand Prix junior ble
en spennende affære. - Det ble
virkelig spennende, og vi
hadde ikke helt kontrollen
over jubelbrølene da resultatet
ble klart, forteller mor Britt.
Celine forteller at det var en
kjempeartig opplevelse, men
det ble mye prøver i forkant av
konkurransen og mange inter-

vju etterpå. Hun rakk ikke å bli
så kjent med de andre deltakerne. Nå gleder hun seg til
vanlig skole og ta livet litt med
ro før jul.
“Arvelig belastet”
Celine har i alle år vært en
sangfugl, og Britt forteller at
hun har fått mye oppbackinghjemme og fått utviklet seg.
Med sangeren Tore André som
far er det nærliggende å tenke
at hjemmet har vært preget av
sang.
CD-utgivelse
Like før MGPj Nordic gav
Celine ut sin cd, som naturligvis
har
fått
navnet
Bæstevænna. Tore André´har
skrevet nesten halvparten av
tekstene, og det er artig synes
Celine. Alle sangene på cd´n er
skrevet spesielt til Celine.
Ellers er det mange kjente
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Grillpølse Prior

Kylling/kalkun

Pinnekjøtt av lam
Skjeggerød

Syltelabber kokt
Skjeggerød

Sylte 1/2
Skjeggerød

Riskrem
Konfekt Swing
Brynhild

After Eight 200 gr
Nestle

tlf 72 42 72 10
åpent 9 - 22 (20)

2990
10990
4990
5990
2690
4990
2590

Gulepriser

skulle både til Oslo og Bergen
på platesignering. Ellers har
hun naturligvis planer om mye
synging fremover.
De har fått spørsmål om å
gi ut plata også i Danmark,
men Britt forteller at de vil
tenke over de videre planene
over nyttår.

Berkåk,

pr pk

pr kg

Åpningstider i jula
Lillejulaften 14-20 (søndagsåpent)
Julaften
09-13
Mellomjula 09-18
Nyttårsaften 09-16

pr kg

pr kg

pr pk

Diplom is

størrelser innen trøndersk
musikkliv som deltar på cd´n.
Vennina Astrid deltar også på
sangen
Suveren.
Adresseavisen har gitt cd´n
terningkast 4, som er topp når
det gjelder barneplater.
Da RN snakket med Celine
kunne hun fortelle at hun

pr pk

Vi ønsker
alle våre kunder
God Jul &
Godt Nyttår!

pr pk

Sjekk kundeavisen på www.coop.no

