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Budsjett skal behandles og julegaver skal handles inn. Vi 
går inn i en tid der mye handler om verdier. 
I siste nummer av Rennebunytt informerte rådmannen 
om sitt budsjettforslag. Vi er på vei inn i en periode med 
store investeringer og aldri før har det vært investert så 
mye i Rennebu, i penger. For å møte mange av de utford-
ringene som vil komme i de nærmeste årene må vi nå 
gjøre disse investeringene. De største investeringene vil 
bli innen helse og omsorg. Her gjøres det nå grep for å 
møte morgendagens omsorg. Bygningsmassen og sente-
ret er gammelt og trenger endringer i både infrastruktur 
og teknologi. Vi vil se en endring av måten vi organiserer 
helse og omsorgsarbeidet i Rennebu foreksempel ved at 
de eldre blir sprekere slik at vi i fremtiden ikke trenger 
så mange sykehjemsplasser som det vi har i dag. 
Helse og omsorg handler også i stor grad om menneske-
lige verdier, så alt handler ikke om hvor store og flotte 
bygningene blir.

Rehabiliteringen av samfunnshuset har vel de fleste 
lagt merke til. Huset i ny prakt vil gi oss en ny storstue i 
Rennebu som vil bli en samlingsplass for å dele verdier. 
Spesielt det fenomenale kulturlivet vi har i Rennebu vil 
passe utmerket i den nye stua. Det er store investeringer, 
men slik jeg ser det investerer vi i en samlende arena for 
oss. Huset vil etter oppussingen være mindre energikrev-
ende samt drift og bruken vil få endrede betingelser. Jeg 
ser frem til åpningen i forbindelse med Rennebumartnan 
neste år.  

For å balansere økonomien må vi også ha penger inn 
i kassa. Om overføringene fra staten skrumpes inn og 
inntektene blir mindre må vi i større grad tjene pengene 
selv. Derfor er det viktig at om vi investerer mye i tjenes-
ter og infrastruktur ikke glemmer å investere i nærings-
livet. Vi må jobbe iherdig for å utvikle nye arbeids-
plasser. For å skape vekst i Rennebu er vi avhengig av at 
næringslivet vårt vokser. Jeg tror det blir viktig å satse på 
eksisterende næringsliv. Gjennom å styrke eksisterende 

næringsliv vil også nytt næringsliv se lyset. Vi har mye 
kompetanse samlet i eksisterende næringsliv i Rennebu 
og klarer vi å sette dette sammen i system hvor vi i enda 
større grad samarbeider og utnytter hverandres poten-
sial, tror jeg vi etter kort tid vil se store effekter. Ny E6 
gjennom kommunen vil også være med på å bidra i 
kassa vår. 

Nå nærmer jula seg og vi ser frem til å få en pust i bak-
ken. Det er noen investeringer i forbindelse med jula 
også. Gaver og mat skal kjøpes, huset skal vaskes og 
treet skal hugges. Jeg tror denne tiden vi nå går inn er en 
tid det er ekstra viktig å tenke på verdier. Hva er det som 
betyr noe for oss? Vi har i høst vært vitne til en stor flykt-
ningkatastrofe, terror og uroligheter. Det er mennesker 
over hele verden som er berørt. Når den verste julestria 
henger over oss kan det være lurt å stoppe opp og se litt 
i rundt oss, og vie en tanke til at ikke alle trenger å ha det 
like bra. Det kan være sjukdom, utmattelser og fattig-
dom. Derfor er medmenneskelige gaver, gaver som kan 
bety ufattelig mye. Det er ikke alt som kan kjøpes.
Så kjære alle sammen, om vi skal investere i Rennebu 
kommune eller om vi skal kjøpe gaver er det faktisk vi 
mennesker som kan bidra med de største verdiene i form 
av medmenneskelighet og omtanke for hverandre. 

Jeg ønsker alle sammen en fin førjul og nyt den, for når 
kirkeklokkene kimer og juleribba er fordøyd er jula snart 
over og vi står klare for å jobbe videre med den flotte 
kommunen vår.

Ola Øie
- ordfører

Verdier!

Lodi fra Rennebu vant delfinale i Bandwagon!
Bandet Lodi ble nominert til den tredje og 
siste delfinalen på Ordentlig Radio av avisa 
Opdalingen, og de slo totalt knock-out på sine 
konkurrenter. Lodi fikk 54 prosent av stemmene 
som kom inn via SMS fra hele landet.

De ti bandene som går videre til finalen på Rock City Namsos 
12. desember, får i forkant av finalen delta på et faglig program 
over to dager, og samtidig kjemper de om Sparebank 1 sitt rock- 
og popstipend til en verdi av 250.000 kroner. I tillegg kan de vin-
ne mentorstipend fra Innovasjon Norge og spillejobb på Gramo 
Underwood-scenen på Norwegian Wood-festivalen neste år.

Låtene i delfinalen torsdag kveld kom fra Fredrikstad blad, 
Nettavisen, Rana blad, Stjørdalens blad, Aust-Agder blad, 
Østlandets blad, Østlandsposten og Opdalingen. Deltakerlåtene 
er kvalifisert gjennom avstemming på Bandwagon-spilleren i 
de forskjellige avisene. I tillegg er det plukket ut låter av juryen i 
Ordentlig Radio.

Kilde: Opdalingen
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Eksklusive lysestaker 
fra ”Lykkens portal”

RennebuSmia AS produserer håndfaste 
minner fra Gamle Bybru i Trondheim.

Lysestakene med jern fra Gamle Bybru i Trondheim.

Gamle Bybro slik den er i dag, ble bygget i 1861 av stads-
ingeniør Carl Adolf Dahl. Den hadde broklapper som kunne 
heises opp,  og holdes oppe av de utskårne portalene som 
ennå finnes. Den Gamle Bybro er i dag et av Trondheims 
karakteristiske kjennetegn, og kalles også ”Lykkens portal”.

I forbindelse med renovering 2015 har RennebuSmia 
AS fått eksklusiv tilgang til noe av jernet som har holdt 
brua oppe siden 1861. Jernet ble i sin tid bearbeidet ved 
Mostadmark Jernverk.

— Det var egentlig en tilfeldighet at vi kom over dette 
jernet, forteller innehaver av RennebuSmia Ivar Fjellstad. 
Det var en annen Rennebubedrift som hadde fått oppgaven 
med å kopiere stolpene som skulle skiftes ut under restaure-
ringa, og da Ivar fikk vite at brua var bygd midt på 1800-tall-
et fattet han interesse for om du kunne være noe jern festet 
til stolpene. 

— Jernet på den tiden var renere og det rustet ikke så 
fort, og det er også bedre å arbeide med i smia. Det viste seg 
at det var igjen en del jern som vi fikk hånd om, forteller Ivar. 
Jernet hadde bare overflaterust, og når den fjernes gir det en 
fin patina. 

En del av jernet er nå brukt som utgangspunkt for pro-
duksjon lysestaker, og lysestakene har gjenkjennbare ele-
ment fra bybrua - firkantede mutrer og mutrer med inngjen-
ga rundjern.

Det er Berge Interiør i Trondheim som selger lysestakene, 
og salget er nettopp kommet i gang. Ivar forteller at lysesta-
kene etter hvert også vil bli i handelen i Rennebu.

Av Dagfinn Vold

- Det beste med jula er 
å lage snømann

Det sier Martin Aa, fem og ett halvt år. Martin har for lengst bygget sin 
første snømann, og vi møter spilloppmakeren på loftet på Vonheim. I likhet 
med vennene sine i barnehagen gleder han seg til den kommende høytida.

Slik det er med de aller 
fleste av oss, om vi nå er store 
eller små. Det er med forvent-
ninger ungene i barnehagen 
ser fram mot advent og jul. 
Og skulle det bli smått med 
hvit nedbør, er det alltids noe 
å finne på. Bortsett fra å bygge 
snømann, mener jeg.

Odin Alexander Gunnes, 
for eksempel. For hans del er 
det julefilmene femåringen 
venter mest på, og da er det jo 
ikke så nøye om det ligger en 
meter med snø utenfor huset, 
ikke sant?

Apropos snø, og apropos 
snømenn. I skrivende stund 
har vi fått en liten forsmak på 
vinteren, og Linnea Halland 
har også rukket å bygge vin-
terens første snømann. Med 
blandet resultat.

- Jeg har laget en stor snø-
mann, men den har ramla 
sammen, fordi den var så skjev, 
innrømmer den unge entre-
prenøren.

Kajsa Hoel Aasbakk på sin 
side, gleder seg aller mest til å 
være hjemme og spise lunsj i 
juleferien. Og å åpne alle gave-
ne, naturligvis.

- Jeg åpner pakkene før 
middagen, påstår Odin, uten 
at vi helt tror på ham. Han får 
heller ingen støtte i akkurat 
den politikken.

- Det er lurt å vente til etter 
maten, for da kan man glede 
seg ekstra lenge, er Kajsas vel-
mente råd i den saken.

I barnehagen har de ikke 

riktig kommet i gang med 
juleforberedelsene ennå, og da 
er det neimen ikke så lett for 
en liten pode, eller podinne, å 
holde styr på hverken det ene 
eller det andre, om de nå er 
hjemme eller på «jobb». Men 
det de vet, er at de i løpet av 
adventstida skal opptre for de 
eldre.

- I samlinga skal vi øve på 
julesanger, for vi skal opp i 
helsesenteret å synge, bekref-
ter Kajsa, som i likhet med de 
andre er fem år ung.

Ung eller ikke, jul er uan-
sett tradisjon, og for panelet 
rundt bordet er det visse ting 
man ikke tuller med. Maten på 
julaften, for eksempel.

- Vi spiser kalkun. Pluss 
kylling og mye annen merke-
lig mat. Og så har vi rødbeter 
attåt, forteller Kajsa.

- Vet du hva, der jeg pleier å 
kjøpe is, har de allerede pynta 
til jul, skyter Odin inn.

Etter noe betenkningstid, 
hersker det fortsatt noe usik-
kerhet blant de andre om hva 
som spises på selve kvelden, 
men at det er godt, det er de i 
alle fall enige om.

Samtalen mellom unger og 
journalist blir nokså springen-
de, for det er mye som rører 
seg i hodet på de små, og det 
er som sagt mye å holde styr 
på. Det er nemlig ikke bare de 
voksne som styrer og steller 
med alt mulig rart i advents-
tida.

I barnehagen skal de i hvert 
fall bake pepperkaker og lus-

sekatter. Og så skal de lage lys 
og lykter og litt anna pynt når 
juleverkstedet kommer i gang, 
sånn etter hvert.

- Vi skal også lage god-
teri, og da får du ikke komme 
og spise opp alt sammen, for 
godteri kan du lage selv, er de 
svært bestemt og veldig enige 
om, alle fire.

Klar melding mottatt, og 
det er selvsagt bare å lys-
tre ordre. Men før jeg pakker 
bort blokk og kamera, må jeg 
stille det essensielle spørsmå-
let. Hvorfor feirer vi jul, sånn 
egentlig?

- Fordi det er bursdagen til 
Jesus, svares det og med bevi-
set på at både Linnea, Kajsa, 
Odin Alexander og Martin har 
det meste klart, er det på tide å 
ønske alle sammen en fin før-
julstid.

Men ikke før det nokså 
overraskende kommer fra 
Kajsa;

- Jeg skal til syden før jul, 
for mamma sier det har vært 
en dårlig sommer, sier hun. 

Det gledes så avgjort til jul, 
men om filmer, mat, snømenn 
og bursdager er aldri så vik-
tig, er konklusjonen blant våre 
unge venner klar;

- Det beste er tross alt alle 
gavene, fastslår Linnea.

Av Jan Inge Flå

Martin Aa, Odin Alexander Gunner, Kajsa Hoel Aasbakk og Linnea Halland gleder seg til jul.
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Ola Øie ble ny ordfører:

Stolt av å representere Rennebu

Noen programerklæring 
ønsker ikke den nye ordføreren 
å komme med foreløpig, men 
han har allerede satt temaet 
framsnakking og markeds-
føring av hverandre på dagsor-
den ved flere anledninger.

- Dette er noe jeg bren-
ner for ja. Vi har så mye å være 
stolte av, og hvis vi heier på 
hverandre blir det lettere for 
alle å lykkes, sier Ola. 

Hesteinteressert familie
Den nye ordføreren 

er godt gift med Siw, og 
sammen har de barna Ida 
Marie på 16 og Ole Henrik 
på 13. Ida Marie flyttet i høst 
til Skien, for å starte studi-
ene ved Toppidrettsgymnaset 
i Telemark med gren spran-
gridning. Ole Henrik går i 
åttende klasse ved Rennebu 
Ungdomsskole, og skal heldig-
vis bo hjemme hos mamma og 
pappa noen år til. 

- Ja, jeg innrømmer at det 
er litt rart at ungene har blitt 
så store at de flytter på hybel, 

men hovedsaken er jo at de 
trives og holder på med noe de 
liker, smiler Ola. 

Ekteparet Øie er eiere og 
drivere på Langklopp Fjellgård, 
og etter noen hektiske år med 
restaurering og byggepro-
sjekt, begynner mye å være på 
plass. Langklopp Fjellgård er 
et kjent begrep i hestemiljøet 
i Trøndelag, og i løpet av som-
merferien er det bortimot 200 
barn og unge som er innom 
her på rideleir. 

- Det er nok ikke tilfeldig 
at Ida har blitt så glad i å drive 
med hest nei, for det har hun 
vært vant til siden hun var bit-
te liten, sier Ola. 

Et hundeliv
Om både svigermor, kone 

og datter har lagt sin elsk på 
hester og hestesport, har Ola 
selv vært trofast tilhenger av 
menneskets beste venn i alle 
år. Han har vært aktiv både 
som hundedommer på jakt-
prøver, og som deltager i man-
ge forskjellige konkurranser. 

Norgesmester har han også 
vært med flere av hundene. 

- Jeg liker veldig godt å 
holde på med hunder, og har 
brukt mye tid på denne hob-
byen opp gjennom årene. Nå 
vil det nok bli nedprioritert en 
periode, men jeg har heldig-
vis mange gode venner i mil-
jøet, slik at jeg holder meg litt 
oppdatert om det som skjer. 
Kanskje får jeg tid til et opp-
drag eller to som dommer 
også, smiler Ola. 

Gårdsdreng og pilot
Den nye ordføreren har en 

svært variert bakgrunn rent 
yrkesmessig, og han har vært 
innom både LH Bygg, Elotec, 
Posten, Melhus kommune 
og Forsvaret. I tillegg var han 
hjemmeværende husfar noen 
år mens ungene var små, og 
de siste årene har han vært 
selvutnevnt gårdsdreng på 
Langklopp Fjellgård. 

- Av natur er jeg nysgjerr-
ig og åpen for det som er nytt, 
så for meg har det vært helt 
naturlig å drive med mye for-
skjellig, sier Ola. 

En guttedrøm han nylig 
realiserte var å ta sertifikat for 
småfly. Det var visst akkurat 
like artig som han hadde fore-
stilt seg, for etter at han tok 
lappen for et drøyt år siden har 
det blitt over 100 timer på vin-
gene.

- Ja, jeg trives utrolig godt i 
lufta, så det var stas å endelig 
få tatt flysertifikat, ler Ola. 

Trives på kommunehuset
I løpet av halvannen måned 

som ordfører har Ola allerede 
hatt mange positive opple-

velser, og han trives godt i sin 
nye hverdag. Som ordfører skal 
han lede kommunestyre- og 
formannskapsmøter, og han er 
godt fornøyd med mannskapet 
han har fått med seg. 

- Jeg synes sammensetnin-
gen i det nye kommunestyret 
har blitt en fin blanding av 
ferske fjes og erfarne travere. 
Noenlunde lik kjønnsfordeling 
er det også, så dette syns jeg 
lover godt, sier Ola. 

Han er også full av lovord 
om mottagelsen han har fått 
på sin nye arbeidsplass.

- Det er trivelig å arbeide 
på kommunehuset, og jeg 
opplever folk som både hjelp-
somme og imøtekommende. 
Jeg tror servicetorget må være 
det triveligste i Midt-Norge, og 
det smitter jo over på resten av 
huset, skryter Ola.

Spennende periode
I den kommende fireårs-

perioden blir det mange spen-
nende saker som skal behand-
les både lokalt og nasjonalt, 
og ordføreren gleder seg til å 
komme skikkelig i gang. 

Den 16. oktober hadde Ola Øie sin 
første dag på jobb som ordfører i 
Rennebu, og så langt trives han 
veldig godt i sin nye rolle. 

- Jeg er jo så stolt av Rennebu og 
folket som bor her, og ser fram til 
å representere kommunen i mange 
sammenhenger de neste fire årene, 
sier Ola.

- Her i Rennebu blir det 
spennende både i forhold 
til E6-utbygging og det som 
skjer i den forbindelse, og ikke 
minst kommunereformen og 
inntektssystemet for småkom-
muner. Dette er store og spen-
nende saker, og det er viktig 
at vi er på banen og deltar i 
debatten, sier Ola. 

Han er også veldig opptatt 
av utviklingsmuligheter for 
lokalt næringsliv, og her kom-
mer han igjen inn på fane-
saken med å framsnakke hver-
andre.

- Jeg føler jo at det alle-
rede eksisterer et godt sam-
arbeidsklima både mellom 
lokale bedrifter, og mellom det 
lokale næringsliv og Rennebu 
kommune, og dette er noe vi 
ønsker å jobbe videre med. Det 
er viktig å heie på hverandre, 
slik at vi sammen kan bli enda 
bedre, fastslår Ola Øie, fersk 
ordfører i Rennebu. 

Av Mona Schjølset
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Kjørebru over Minilla
Trollheimen Landskapsvernområde har gitt 
tillatelse til bygging av kjørebru over Minilla. 

Nerskogen utvikler seg i retning av et eldorado for de 
som liker å komme seg ut i naturen både sommer og vin-
ter. Det ligger inn mot Trollheimen med uberørte vidder og 
villmark. I grensa mellom Nerskogen og Trollheimen har en 
et nord-sør terreng som gjør at f.eks. skiløyper tilnærmel-
sesvis kan gå på samme kote i milevis. Hvor ellers finner en 
det i Trøndelag? Videre gjør koplingen mot Oppdal at en her 
har et sammenhengende løypenett på ca. 12 mil. I tillegg har 
hytteeiere i Jøldalen et sterkt ønske om å knytte seg til løy-
penettet via Telmyran. Alle disse løypene på Nerskogen er 
til glede for både tilreisende og lokalbaserte barnefamilier, 
turgåere og treningsivrige personer. 

Mer ustabile vintre har ført til at kryssing av elva Minilla 
er blitt mer problematisk på grunn av overvann eller at elva 
til tider kan gå åpen på vinteren. Dette har skapt problemer 
både for skigåere og løypemaskin. Når dette oppstår blir 
hytteeierne nord for Minilla uten oppkjørte skiløyper. Disse 
hytteeierne og noen grunneiere har derfor tatt et initiativ til 
å bygge en enkel kjørebru over Minilla slik at løypemaskinen 
kan krysse elva selv om den har overvann eller går åpen. 

I april 2015 sendte en tiltaksgruppe for etablering en 
kjørebru for løypemaskin over Minilla en søknad til styret 
i Trollheimen landskapsvernområde. Saken ble behandlet i 
styremøtet 16.09.2015 hvor tillatelse til oppføring av bru ble 
gitt:

«Verneområdestyret imøtekommer søknad om oppfø-
ring av kjørebru for løypemaskin over Minilla som omsøkt. 
Dispensasjonen er gitt med hjemmel i verneforskriften for 
Trollheimen kap IV punkt 1.3d) bygging og fornying av turist-
hytter og anlegg for friluftslivet. Begrunnelsen for å imøtekom-
me tiltaket er at det vurderes å være av svært stor betydning for 
Nerskogssamfunnet, både lokalbefolkning og hytteboere/besøken-
de å få gode stabile skiløyper på begge sider av Minilla.» 

Arbeidet med prosjektering av kjørebrua ble startet opp 
tidlig høsten 2012, blant annet ble lokaliteten for krys-
sing flyttet. Observasjoner av isgangen over to sesonger 
viste nemlig at det først valgte kryssingspunktet hadde høy 
isgang.  Kryssingen ble derfor flyttet lenger nedstrøms til et 
sted med kort avstand over elva og 4-5 m ned til vannspeilet. 

Arbeidet går nå inn i en fase med detaljplanlegging og 
søknad om økonomisk støtte. Vi håper at brua kan stå fer-
dig til sesongen 2016/17. For å få dette til må vi kjøre inn 
tyngre materialer på slutten av skisesongen vi nå går inn i. 
Dessuten må finansiering komme raskt på plass. Budsjettet 
er på kr. 250 000. All økonomisk støtte er velkommen. Følg 
med prosjektet på egen link under http://www.nerskogen-
loypeforening.no.

Fakta om kjørebrua (N 62°48.836’, E 009°38.180’):
•	 10	m	fritt	spenn	(påvirker	ikke	tverrsnittet	av	elva/
 flom)
•	 Fundament	på	fjell,	4	brubjelker,	5	m	bredde	av	brua
•	 Fjørbelastet	grind	stenger	for	dyr	sommerstid
•	 God	avstand	til	høyeste	vannstand
•	 Svært	lite	inngrep/diskret	i	terrenget
•	 Lite	rydding	på	begge	sider	av	Minilla.

Tiltaksgruppa for kjørebru v/Sveinung Løset

Ola Øie som nyvalgt ordfører og første gang på talerstolen i kommunestyremøte.

Bildet t.v.: Etter at Ola ble valgt som ordfører fikk han overrakt en flaske julebrus av sønnen. 
Denne flasken står godt bevart på ordførerkontoret.
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Husk å  
skifte batteri
Alle røykvarslerbatterier må byttes ut én gang i 
året. Disse får du selvsagt gratis hos oss. 

Velkommen

Kom innom kontoret vårt på Berkåk eller på 
Oppdal, ring oss på 72 40 49 90 eller gå inn på  
gjensidige.no/batteri for mer informasjon.

Vi benytter anledningen til å ønske alle 
kundene våre en fredelig førjulstid.

Innset, 7398 Rennebu – Tlf 950 96 245
impex@getmail.no – www.impexbygg.com

• Kakkel- og steinovn
• Peis og vedovn
• Pipemuring og
  rehabilitering
• Flislegging
• Mur og puss

 Impex
  Byggevarer Stokke

Ønsk dine kjente og kjære 
god jul med blomster og julegaver
fra Å Gartneri!

Som interfloramedlem kan vi 
hjelpe deg med blomsterhilsen
i inn- og utland.
Husk å bestille i god tid før jul!

Mye fint i julepynt!

Julegate på Å 
5. desember kl 9-16

Åpningstider:
mandag-torsdag 09-17
fredag 09-18
lørdag 09-14
lørdag 19.12 09-16
søndag 20.12 12-16
man-ons 21.-23.12 09-18
julaften 09-13
mellomjula 10-14
nyttårsaften 10-14 

7335 Jerpstad  – Tlf 72 49 42 12
www.aagartneri.no

Hjertelig velkommen!

Velkommen til

Julemarked
Salg av juletrær

Begrenset antall trær - førstemann til mølla gjelder

julenek, kranser og god lokalmat

fredag 18. desember
fra kl. 10.00 

Følg oss på 

Vi ønsker våre kunder
og samarbeidspartnere 

en riktig God Jul og
et Godt Nytt År!
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Bentes tips fra 
Biblioteket
Juleferie betyr for mange litt bedre tid enn man 
har i en travel hverdag. Gå en lang tur, treffe 
venner og familie, sitte lenge ved middagsbordet, 
og kanskje får man til og med tid til å lese en 
god bok. 

Bente Gunnesmæl på bibli-
oteket har bestandig litt ekstra 
pågang før jul, påske og andre 
høytider,  og også denne gan-
gen har hun plukket ut noen 
spennende lesetips. Noen 
av bøkene er mest aktuelle i 
adventstiden med gode tips 
om pynting, baking og andre 
juleforberedelser, mens andre 
bøker rett og slett kan være 
midt i blinken å slappe av med 
i romjula.

En sjøens helt
Jon Michelet har hatt stor 

suksess med romanserien En 
sjøens helt. Første bok i seri-
en heter Skogsmatrosen”og 
ble utgitt i 2012. Siden kom 
Skytteren i 2013 og Gullgutten”i 
2014. Fjerde bind i serien kom i 
høst, og har fått tittelen Blodige 
strender. 

Handlingen følger den 
unge matrosen Halvor 
Skramstad, som allerede 18 år 
gammel søker lykken til sjøs. 
Året er 1939, og i romanserien 
følger vi Halvor gjennom dra-
matiske seilaser og hendelser 
under andre verdenskrig. 

Blodige strender følger his-
torien fra april 1942 fram til 
D-dagen i juni 1944. Romanen 
fikk svært gode anmeldel-
ser, både for sine menneske-
skildringer, og for Michelets 
kunnskapsrike beskrivelser av 
krigshistorie og sjømannsliv. 

Sjarmen med Tarmen
De fleste av oss har vel en 

tendens til å la tarmsystemet 

jobbe på høygir gjennom både 
adventstid, jul og til langt utpå 
nyåret. Derfor er det kanskje 
ikke helt ute på viddene med 
denne sjarmerende boka av 
den tyske medisineren Giulia 
Enders.

Boka har fått strålende kri-
tikker, både som informativt 
oppslagsverk og som skjønn-
litterær underholdning. Den er 
så langt solgt i over en million 
eksemplarer i Tyskland, og er 
utgitt i 30 land. 

Forfatteren opplevde selv 
å få noen underlige sår, som 
ikke ville bli borte. Det ble 
etter hvert fastslått at hun led 
av en tarmsykdom, og gjen-
nom omlegging av kostholdet 
ble hun til slutt friskmeldt. I 
boka brukes både hennes eget 
erfaringer, og mange andres, 
for å belyse sammenhengen 
mellom fordøyelse, bakte-
rier, matens virkning på krop-
pen og generelt hvordan man 
kan bli venn med tarmen. Ny 
forskning avdekker forbløf-
fende sammenhenger mellom 
tarmen og resten av kroppen, 
og hvordan ubalanse i bakte-
riefloraen kan føre til en rekke 
helseplager man ikke umid-
delbart forbinder med tarm-
plager. Eksempler på dette 
kan være depresjon, allergi og 
Alzheimer. 

Verdens fineste julefortell-
inger

Bibliotekarens egen julefa-
voritt heter Verdens fineste jule-
fortellinger, og er en samling 

historier med tilknytning til 
julen. 

- Her finner man alt fra 
Leo Tolstoj til Lukasevangeliet. 
Det er vakre historier og det 
samme gjelder illustrasjonene. 
I det hele tatt en bok som lok-
ker fram julestemning og god-
følelse, sier Bente Gunnesmæl. 

I samme kategori, men for 
en yngre lesergruppe, finner 
vi Bestemors eventyrbok om jula. 
Dette er en samling av både 
fortellinger og sanger som 
hører jula til. Elin Prøysen er 
redaktør, og har samlet favo-
ritter som Pippi, Fru Pigalopp, 
Knerten, Skomaker Andersen 
og flere i en koselig julebok, 
som nok kan falle i smak hos 
flere generasjoner. 

Inspirasjon
På biblioteket fins også 

en rekke bøker med ideer og 
inspirasjon til ulike juleforbe-
redelser. Baking, pynting, jule-
gaver og tradisjoner er høyak-
tuelle tema i disse dager, og 
i hyllene fins mange bøker i 
denne sjangeren. Generelt for 
alle er gjennomgående vakre 
illustrasjoner og bilder, og det 
er mange tips å hente både for 
oss som har ti tommeltotter og 
for dem som svart belte i jule-
forberedelser. 

- Ja, jeg tror det fins tips 
og ideer for omtrent enhver 
smak, så det er bare å stikke 
innom for å få litt inspirasjon 
nå i innspurten, smiler Bente 
Gunnesmæl på biblioteket. 

Av Mona Schjølset

Jul på Torget
Lørdag 5. desember inviterer Torggruppa til 
”Jul på Torget”. Da er julegrana tent, og arran-
gørene håper på god, gammeldags julestem-
ning på Torget. 

I tillegg til gode tilbud i butikkene vil det bli salgsboder 
ute på Torget. Nina Harm fra Meldal kommer med hjem-
melaget sjokolade, og Britt Holte stiller med håndlagde jule-
nisser. Rennebu Husflidslag har også stand på Torget denne 
dagen, og de har med seg flere lokale håndverkere. 

Sang og kanefart
- For å sette folk i den helt rette julestemningen har vi 

også fått med oss Soul Children til å synge, og Bulia Hest 
bidrar med kanefart. Det vil også bli servert gløgg fra svart-
kjel utenfor Bakerikafeen, og Stig Magne Torve fra Soknedal 
Bakeri skal koke smultringer, forteller Ingrid Koksvik i 
Torggruppa.

Finn fram nisselua
Sammen med Siv Remetun Lånke på Bakerikafeen og 

Maj Britt Svorkdal Hess på Frivilligsentralen oppfordrer hun 
folk til å bruke denne lørdagen til å handle lokalt. 

– Vi vil også oppfordre ungene som kommer til  å ta på 
seg nisseluer og kostymer og bidra til at vi får en riktig trive-
lig førjulsdag på Torget, avslutter Ingrid Koksvik på vegne av 
Torggruppa. 

God 
førjulstid
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gårdsmat og gårdsopplevelser

Limousinkjøtt
til små og store anledninger.

Utsalg på Nerskogen landhandel, Bakerikafeen Berkåk og
gården Svengård på Nerskogen 

Telefon 900 78 980
www.trollheim-nerskogen.no

Dameklær 
Vesker
Smykker
Gaveartikler

Julegaver

Velkommen til en trivelig julehandel!
mandag-fredag kl 10-17   –   lørdag 10-14

Berkåk - tlf 72 42 74 45
mandag-fredag 10-17  –  lørdag 10-14

Førjulstid!

Tilbud 4. og 5. des
Grønnplanter og

Julestjerner

kr 39

Victoria naturtro 

juletrær 
med led lys
210 cm kr 5995,-
180 cm kr 4350,-

Mye nytt i leker 
og gaveartikler

kafé og bakeriutsalg på Torget, tlf 72 42 71 23
Åpningstider man-fre 10-16  –  lør 10-14

Jul på torget lørdag 5. desember

Ferske 
smultringer
Baker Stig tar med

smultgryta ut på torget!

På menyen: Julegrøt med mandel

Gavetips:
•	Gavepakning	
 med mat fra fjellet

•	Juleboks	
 med 6 sorter julekjeks

Kom innom og prøv vår julelatte!
Caffé latte med julesmak

Følg oss på Facebook

5. desember er det 

Jul på Torget og

÷20% på alt hos 

Snertne Sneller

Stikk innom 
julebutikken på Torget

Ivar Fjellstad, Terminalveien 8, 7391 Rennebu
tlf 488 44 401 - www.rennebusmia.no

Tradisjonelt smedarbeid – Porter
Mottak av kasserte kjøretøy og skrapmetall
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Jobbskaperprisen 2015 
til Rennebu Snekkeri!

- På mange måter fører 
Rennebu Snekkeri videre 
den gamle gårdstradisjonen 
der hele familien deltar, hver 
med sine roller og oppgaver, 
i et arbeidsfellesskap og med 
et lokalt samfunnsansvar, sa 
ordfører Ola Øie i forbindelse 
med utdelingen.

Solid bedrift
Rennebu Snekkeri ble stif-

tet av Kjell Gunnes i 1988. Kjell 
var utdannet tømrermester, og 
da han i 1987 fikk tilgang til 
noen gamle snekkerimaskiner, 
bestemte han seg for å starte 
egen virksomhet. Intensjonen 
var at bedriften skulle ta vare 
på og gjenskape gode hånd-
verkstradisjoner. Produksjonen 
var først og fremst skuvsenger 
og modeller av gamle skap 
fra 17-1800-tallet. I 1997 flyt-
tet selskapet inn i nye lokaler 
på Voll, og i løpet av et par år 
tredoblet de omsetningen. 
Rennebu Snekkeri er i dag 
en solid liten bedrift med 12 
ansatte, og i 2014 omsatte 
bedriften for 9,6 millioner kro-
ner og hadde et driftsresultat 
på 780 000 kroner. Firmaet 
leverer i dag moderne løsnin-
ger tuftet på tradisjonelt hånd-

verk til både kjøkken, bad, 
soverom, spisestue og garde-
robe. Kvalitet og kompetanse 
er nøkkelord for bedriften, 
som har hatt hele 10 lærlinger 
opp gjennom årene. Gründer 
Kjell har i dag overlatt ansva-
ret for bedriften til sine sønner 
Kjell Erlend og Kjetil. 

Utdelt for fjerde gang
Jobbskaperprisen ble delt 

ut første gang i 2012, og består 
av et diplom og en sjekk 
pålydende kr 10.000. Det er 
Formannskapet sammen med 
Rennebu Næringsforening 
som vurderer kandidater og 
velger hvem som skal tilde-
les prisen. Å skape arbeids-
plasser er en hovedoppgave i 
Rennebu, og med et synkende 
folketall gjennom flere år hvor 
400 av våre 1200 sysselsatte 
må ut av bygda for å skaffe 
seg arbeid, er det spesielt vik-
tig med et lokalt levedyktig 
næringsliv. 

- Det er behov for flere 
arbeidsplasser i kommunen, 
og vi blir derfor veldig glade 
når det etableres nye virksom-
heter. Vi retter derfor en stor 
takk til alle dem som skaper ny 
virksomhet og utvikler disse, 

I forbindelse med en næringsfrokost, 
som ble arrangert i Mjuklia 24. novem-
ber, fikk Rennebu Snekkeri tildelt årets 
Jobbskaperpris. I begrunnelsen fremheves 
at bedriften har hatt sin virksomhet i bygda 
mer enn 25 år, og at de er en familiebedrift 
med lokal identitet og samhørighet med 
bygdesamfunnet.

sa ordfører Ola Øie til prisvin-
nerne fra Rennebu Snekkeri 
og resten av de frammøtte.

Av Lillian Toset

Ordfører Ola Øie overrakte prisen til Rennebu Snekkeri - her repre-
sentert ved Kjell Erlend, Kjetil, Esle og Kjell - alle med etternavnet 
Gunnes.

Rennebu Snekkeri har også kontor og utstilling i Trondheim - like ved Gamle bybru.
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Julegavetips!
Innehaver

gis rett til å handle varer for

250,-
kroner to hundre femti

hos valgfri utstiller på 

Rennebumartnan 2014

Utstilleren leverer kortet og får kr 250,- 

hos arrangøren av Rennebumartnan.

stempel     -     Kenneth Teigen

Innehaver

gis rett til å handle varer for

250,-
kroner to hundre femti

hos valgfri utstiller på 

Rennebumartnan 2014

Utstilleren leverer kortet og får kr 250,- 

hos arrangøren av Rennebumartnan.

stempel     -     Kenneth Teigen

Innehaver

gis rett til å handle varer for

250,-
kroner to hundre femti

hos valgfri utstiller på 

Rennebumartnan 2014

Utstilleren leverer kortet og får kr 250,- 

hos arrangøren av Rennebumartnan.

stempel     -     Kenneth Teigen

Innehaver

gis rett til å handle varer for

250,-
kroner to hundre femti

hos valgfri utstiller på 

Rennebumartnan 2014

Utstilleren leverer kortet og får kr 250,- 

hos arrangøren av Rennebumartnan.

stempel     -     Kenneth Teigen

Rennebumartnan 12. – 14. august 2016 

Gavekort
som kan brukes hos valgfri utstiller
på Rennebumartnan i 2016.

Til salgs på martnaskontoret, 2.etg i Birkabygget,
Tlf 72 42 77 48 // 917 83 500 
www.rennebumartnan.no

Voll, 7393 Rennebu 
tlf 72 42 67 30 

post@rennebusnekkeri.no
www.rennebusnekkeri.no
studio i Kjøpmannsgata 6 

i Trondheim

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

heltre  –  millimetertilpasning

Norgeshus Oppdal Bygg  
- din lokale leverandør av hus og hytter!

8 leiligheter - BRA 69,5 m2 under oppføring. 
Gode og funksjonelle planløsninger i firemannsboliger.

Bakkan, Berkåk

Et par av våre prosjekter som er under under bygging: 
Ennå noen enheter igjen!

Aunegrenda, Oppdal

Pene og moderne eneboliger - BRA 131 m2 - carport og stor terrasse.  
Svært praktiske og effektive planløsninger. Husbankfinansiering.

Servicesnekker
* Alle typer småoppdrag

* Skadeutbedring
* Fastpris eller timing

* Kort leveringstid
* Ring og få det gjort

Se ellers vårt store  
utvalg av hus og hytter  

på www.oppdalbygg.no

Om du ikke skulle finne akkurat det du  
ønsker; ta utgangspunkt i en av våre modeller 

og våre arkitekter hjelper deg videre 

- du får det du vil ha!

Kontakt: 
Industrivegen Nord - 7340 Oppdal

Tlf: 72 40 02 60 - stig@oppdalbygg.no H
U

S
 -

 H
Y

T
T

E
 -

 R
E

H
A

B

Hytter
Restaurering

Tilbygg

Ta gjerne kontakt!

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

Trenger du elektriker ?
Rennebu elektro er din totalleverandør innen elektroinstallasjon.

• Installasjon i bolig, hytte, landbruk og næringsbygg
• Tele og datanett   
• Alarm og brannvarsling

Vi utfører:

Ta kontakt 
i dag!

Telefon: Jens 99642897 – John H 48115515
E-post: post@rennebuelektro.no
Adresse: Innset, 7398 Rennebu
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Artig med Elevbedrift

- Det er mye artigere enn 
vanlig skole! Vi bestemmer 
mer selv hva vi skal jobbe 
med, vi kan være kreative, og 
så lærer vi jo selvfølgelig en 
del underveis, sier Marta Elise 
Nygård, Amalie Hovin, Anna 
Rønning og Ellisiv Løset i 
bedriften ”Smekre Godsaker”.

Baker og lager kort
De fire jentene har lagt opp 

til produksjon av både kort og 
en del bakevarer. 

- Vi har planlagt at vi skal 
bake klenning, altså tjukklef-
ser, for det vet vi jo at det er 
mange som ønsker seg til jul. 
I tillegg skal vi bake sjokolade-
kjeks, og det er jo noe folk kan 
kjøpe både til jul og ellers, sier 
jentene.

Kort med forskjellig motiv 
skal de lage av doruller, og her 
har de funnet en artig opp-
skrift på nettet. 

- Ja, det blir spennende, 
for dette er det ingen av oss 
som har prøvd tidligere. Det så 
egentlig ganske lettvint ut, så 
vi håper vi får det til like bra, 
sier Marta Elise.

Boller i mange varianter
Sondre Tørset og Andreas 

Larsen jobber sammen i 
bedriften ”Team Innset og 
Ulsberg”, og de har bestemt 
seg for å satse på boller i flere 
varianter. 

- Først kom vi på ideen om 
å lage en type fugleboller av 
fett, frø og forskjellig. Da pas-
set det jo også godt med van-
lige boller, slik at det blir noe 
godt å spise for folk også, for-
klarer Andreas. 

Guttene har kommet godt 
i gang med planlegging og en 
del papirarbeid, men den mest 
intense produksjonsperioden 
blir nok like i forkant av salgs-
dagene elevene skal ha 15. og 
16. desember.  

- Vi må nok servere kaffe 
også disse dagene, for jeg tror 
absolutt kundene blir mer fris-
tet til å kjøpe boller hvis de får 
servert kaffe til, fastslår Sondre. 

Rennebu Fjøl & Klokker
Det er kanskje nærliggende 

å tro at forkortelsen RFK står 
for Rennebu fotballklubb, men 
det gjør den altså ikke. Derimot 
er det en forkortelse for 
”Rennebu Fjøl & Klokker”, og 
bak dette velklingende forret-

ningsnavnet finner vi Håkon 
Halseth, Harald Roggogjerd, 
Ola Kvam og Torbjørn Stuen. 
Som navnet indikerer har de 
bestemt seg for å selge klok-
ker og ulike varianter av fjø-
ler. Klokkene kjøper de inn fra 
IKEA, og så kan det settes inn 
ulike bakgrunnsbilder, logoer 
o.l. I tillegg blir det altså for-
skjellige typer fjøler. Så langt 
har de kommet i gang med 
kaffebriketter, skjærfjøl og 
eksperimentert litt med å lage 
speil.

- Når det gjelder klokkene 
tenker vi at det sikkert vil være 
lurt å lage noen vi kan vise 
fram på salgsdagene våre, og 
så kan vi ta imot bestillinger 
med bilder og motiv som kun-
dene selv bestemmer, sier gut-
tene. 

Trebilgutta
På sløydsalen treffer vi 

Tomas Berg og Nicolai Miguel 
Grøtte Nilsen. De skal lage 
lekebiler i tre, og er i full gang 
med finpussen. Etterpå skal 
de sette på dekk og male. 
Sammen med Jon Andre 
Rånes utgjør de bedriften 
”Trebilgutta”, og i tillegg til 
trebiler skal de lage kort og 
kalendere. Dette er det Jon 
Andre som har ansvar for. 

- Jeg tror vi ligger ganske 
godt an, men vi håper jo selv-
følgelig å få solgt mye så vi må 
vel ha en del på lager. Det er 
i alle fall mye artigere å jobbe 
med dette i stedet for vanlig 
skole, fastslår Tomas.

Både Trebilgutta og de 
andre elevbedriftene har mye 
spennende på gang, og det er 
ingen tvil om at det er mange 
gode julegavetips å finne her. 
For de som ønsker en trivelig 
og lite stressende førjulshan-
del er det derfor bare å møte 
opp til elevenes salgsdager 
på Frivilligsentralen 15. og 16. 
desember.

Av Mona Schjølset

Niendeklassingene ved Rennebu 
ungdomsskole er for tiden i full 
gang med sine elevbedriftpro-
sjekter, og tilbakemeldingene 
tyder på at dette er noe de fleste 
liker å jobbe med. 

Ellisiv Løset, Marta Elise Nygård, Anna Rønning og Amalie Hovin.

Sondre Tørset og Andreas Larsen fra Team Innset og Ulsberg.

Harald Rogogjerd og Håkon Halseth fra bedriften RFK.

Tomas Berg og Nicolai 
Grøtte Nilsen fra bedriften 

”Trebilgutta”. I bakgrunnen 
Ola Kvam fra RFK.
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BERKÅK BIL

AC-Service
Hjulstillingskontroll
Service alle bilmerker
Flush og skifte av all automatgearolje      
Dekk og avbalanseringsmaskin
Hydralikkslangeverksted
Periodisk kjøretøykontroll opp til 7.500 kg

I RENNEBU 
FIKSER VI ALT

Finn ditt verksted: 
automester.no • tlf. 800 40 555

WEPPO AutoMester Bilskade

Karosseriverksted                            
Lakkverksted                                                  
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

 
 

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

WEPPO
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 905 61 659
weppo@automester.no

251x176.indd   1 17.02.15   15:04

Vi dreier takåser
for salg

Sande Hus og Hytter AS – tlf 950 93 400

www.sande-hytter.no

Vi bygger din drømmehytte

krk.no     72 42 80 00 

Autorisert installatør tilknyttet Norgeseliten, 
- tar oppdrag innen:

•  Elektriske installasjoner
•  El-kontroll
•  Enøk
•  Varmestyring
•  Alarmanlegg
•  Lysstyring
•  Tele- og datanettverk

GOD ENERGI I ALLE ROM



Rennebunytt 13

Hvorfor eie - når en kan leie
Utleiemarkedet for mindre anleggsmaskiner har opplevd en 
eksplosiv utvikling de siste årene. Stadig flere av oss ser for-
delen ved å leie maskiner fremfor å eie dem selv eller hyre inn 
entreprenører når vi skal gjøre nødvendig arbeid og vedlike-
hold rundt hus, hytte og i hage.

Fordelen er at man slipper vedlikehold og lagring. Et ekstra 
pluss er det selvfølgelig at maskinene alltid er tilgjengelige og 
i god stand når man har bruk for dem. 
I Rennebu har vi hele fire utleieaktører. Vi har tatt en prat med 
dem for å høre hva de tilbyr.

Eo’S Utleie
Det nyeste tilskuddet på utleiestammen i Rennebu er Eo’S 
Utleie. Selskapet ble etablert denne høsten, og her satser man 
på å tilby både oppdragsarbeid og utleie av utstyr.

Innehaver Erik Olav Skamfer er ansatt hos Trønderenergi Kraft og har sitt dag-
lige virke der. Utleievirksomheten er derfor bare en bigeskjeft, i hvert fall nå i start-
fasen. Men etter fem ukers drift tror Erik Olav definitivt at markedet for utleie er til 
stede.

- Foreløpig er jeg i en fase der jeg jobber med å tilpasse meg markedet og kart-
legge behovet ute hos kundemassen. Tilbakemeldingene så langt har vært fine. Jeg 
har lagt meg på en linje der jeg skaffer det kunden trenger dersom jeg ikke har det 
selv, så langt det lar seg gjøre, forteller han.

Flere bein å stå på
Erik Olav var tidlig ute med å skaffe seg gravemaskin. Utstyrsparken rommer i 

tillegg borrhammer, kapp/gjærsag, diverse spiker- og snekkerutstyr samt en fire-
hjuling av den hendige sorten.

- Jeg kommer også til å tilby en del oppdragsarbeid, for eksempel betongsa-
ging og riving. Det er kjekt å ha flere bein å stå på, ikke minst i en oppstartsfase. 
Samtidig ønsker jeg ikke å ta markedet fra allerede veletablerte bedrifter som dri-
ver med det samme, forklarer han.

Han kommer til å rette seg mot privatmarkedet i første omgang, og så håper 
han at bedriftsmarkedet kommer etter med tiden.

En UTV er et brukskjøretøy med mange 
muligheter. Kjøretøyet egner seg godt til 
både skogsbruk og hagearbeid, og mange 
bruker UTV-en i stedet for en pickup 
eller traktor. En UTV er enklere å kjøre, 
og lettere å hoppe inn og ut av, ettersom 
de ikke har noen dører. I tillegg er fram-
kommeligheten upåklagelig. Erik Olav 
har en variant som er utstyrt med både 
tippbart lasteplan, drakrok og vinsj.

Orkdal Utleie
Orkdal Utleie har base i Rennebu, men markedet strekker seg 
langs hele Orkladalen.

Innehaver Magne Vidar Rise kjøpte firmaet ved en tilfeldighet i 2012. Tidligere 
eier måtte selge etter å ha begynt som servicemann hos Pon, en stor leverandør av 
anleggsmaskiner. Da Magne Vidar fikk tilbud om å kjøpe selskapet, som på dette 
tidspunktet hadde en allerede eksisterende kundekrets, var han ikke i tvil om at 
han skulle takke ja.

To minigravere
Magne Vidar tilbyr i dag to mindre gravemaskiner (2000 kg og 3000 kg) med gra-

veskuffe, kabelskuffe, hydraulisk puss-skuffe og meiselhammer. Gravemaskinene 
leies med henger, uten tillegg i prisen. Den minste gravemaskina kjøres på henger 
med tillatt totalvekt 2600 kg, mens den største har tillatt totalvekt på 3500 kg.

- Begge maskinene kan benyttes uten spesielle krav til maskinførerbevis. Dette 
på grunn av motorstørrelsen, forklarer Magne Vidar.

 Lift på henger
Orkdal Utleie leier også ut lift. Denne løfter 15 meter og er et populært hjelpe-

middel, spesielt til ulike maleoppdrag. Utstyret kan leies ut på døgn, helg, uke eller 
langtidskontrakt, alt etter kundens ønske. Og kundene, de finnes i all hovedsak fra 
Rennebu i sør til Skaun i nord. Også hyttefolket kjenner sin besøkelsestid. 

- Det har ikke vært nødvendig med så mye annonsering. De fleste kjenner 
noen som kjenner noen, og da 
sprer budskapet seg fort, avslut-
ter Magne Vidar.

Magne Vidar Rise og varebilen 
er et kjent syn på veien. Ikke bare 
i Rennebu, men også nedover 
Orkladalen og i kystkommunene 
rundt Trondheim.

Rennebu Maskinutleie 
Den første utleieaktøren som kom på markedet her i bygda, var 
Rennebu Maskinutleie. Våren 2012 begynte Espen Karlsen å 
leie ut gravemaskina si. Siden har det bare ballet på seg.

Nevnte gravemaskin var i utgangspunktet tiltenkt privat bruk. Tankene om 
utleie formet seg imidlertid ganske raskt. Espen arbeider som maskinistsjef på fis-
kebåt, og kan derfor være borte i opptil to måneder av gangen. Det betyr at han har 
lengre perioder hjemme også. 

- Jeg hadde lyst til å ha noe sysselsetting når jeg var hjemme. Sånn sett pas-
set maskinutleie bra. Forutsetningen var imidlertid at Geir Magne (Johansen, red.
anm.) ville være med på laget og ha ansvar for maskinfirmaet de periodene jeg var 
til sjøs. Det ville han, og da begynte snøballen å rulle, forteller Karlsen.

Espen Karlsen er for øvrig onkelen til Geir Magne. Det er med andre ord et 
familieselskap som drives fra Granliveien 15 på Berkåk.

Stor maskinpark
Siden oppstarten har Espen investert en god del i utstyr, og maskinparken rom-

mer i dag noe for enhver smak. Blant annet tilbys en unik beltegående trillebår. 
Denne er ikke bredere enn at man lett kan passere gjennom en ytterdør.  En bil-
henger med hydraulisk lem er kjekt for den som ikke har tilgang til traktor med 
henger, og en bilbergingsbil med vinsj kan være redningen for den som har vært 
ute for bilhavari. I tillegg tilbys et godt utvalg av verktøy og batterimaskiner.

Viktig hyttemarked
Satsningsområdet er hovedsakelig utleie av små anleggsmaskiner. I tillegg tar 

selskapet også på seg mindre oppdrag med maskinene – det være seg mindre 
graveoppdrag, stubbfresing og fjerning av hageavfall. Hyttefolket utgjør i dag 70 
prosent av kundemassen, og selskapet bruker ikke mye penger på markedsføring. 

Denne jobben tar stort sett den berømte 
jungeltelegrafen seg av.

- Mange hytteeiere har brukt oss på 
hytta, og velger derfor å bruke oss når 
noe skal gjøres på hjemmebane også. Vi 
kan absolutt konkurrere på pris i forhold 
til Trondheimsmarkedet, sier Karlsen.

Geir Magne Johansen er en viktig del av 
Rennebu Maskinutleie. Han tar hånd om 
selskapet i de periodene Espen Karlsen er 
til sjøs.

Sundset Transport
Håvard Sundset på Berkåk har drevet med utleie av lift i to år 
gjennom transportfirmaet sitt.

Det var tilfeldigheter som førte til at Håvard begynte med utleie. I forbindelse 
med et oppussingsprosjekt på hjemmebane hadde han behov for en lift, og da gikk 
han likeså godt til anskaffelse av en egen.

God dialog
For Håvard sin del kom det imidlertid ikke på tale å begynne med utleie av 

liften før han hadde fått tatt en nødvendig telefon til Espen Karlsen, som driver 
Rennebu Maskinutleie. 

- Jeg ringte Espen og spurte om han hadde noen planer om å anskaffe lift. Det 
hadde han ikke, og da var det grønt lys for min del. For meg var det viktig å ikke 
gå Espen i næringa. Dersom han hadde hatt planer om å anskaffe lift, så hadde 
ikke jeg gjort det. For meg er dette en bigeskjeft som kommer i tillegg til de daglige 
transportoppdragene, forteller Håvard.

Fleksibelt verktøy
Han leier ut liften til både firmaer og private aktører. Mange gårdbrukere står 

på kundelista, og det er stort sett maleoppdrag den benyttes til. Liften er 12,5 
meter høy og selvgående. Det betyr 
at den ikke trenger å stå på henger, 
noe som øker framkommeligheten 
betraktelig. I tillegg er den såpass 
smal at det kommer fram nær sagt 
over alt.

- Utleien går av seg sjøl, og jeg 
annonserer minimalt. I tillegg blir en 
god del kunder henvist til meg fra 
Rennebu Maskinservice. Dette setter 
jeg selvsagt stor pris på. Det er fint at 
vi kan samarbeide og utfylle hveran-
dre, sier Håvard.

Håvard Sundset kjører varetaxi dag-
lig fra Trondheim til Oppdal. I tillegg 
driver han utleie av en terrenggående 
teleskoplift. Etterspørselen har vært 
bra, og da spesielt i godværsperioder 
sommers tid.
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Vekstfaktor nr 1 i Rennebu og Oppdal

Vi kan fortsette oppram-
singen. Vi kan regne, trekke 
fra og legge til. Uansett, reg-
nestykket går alltid i pluss 
– så sant vi regner korrekt. 
Hyttebyggingen er den vik-
tigste økonomiske driveren i 
Rennebu og Oppdal. Slik har 
det vært i mange år, og slik vil 
det fortsatt være. 

Pr januar 2015 var det 5 301 
hytter i Rennebu og Oppdal. 
Den desidert største hyttede-
stinasjonen nord for Dovre og 
en kraft å regne med på lands-
basis. I snitt har det blitt byg-
get 135 nye hytter pr år etter år 
2000, 2 028 i alt. Sett gjennom-
snittlig tomtepris til 300.000 
kroner, og tomteselgerne har 
omsatt for brutto 600 millioner 
kroner i perioden. La oss være 
svært nøkterne og regne 1,5 
millioner kroner som snittpris 
pr nybygd hytte. Da blir sum-
men for hyttebyggene 3 mil-
liarder kroner, inklusive tom-
teomsetningen 3,5 milliarder 
kroner.

Med rette var alle opp-
dalinger både glade og stolte 
da det nye Skifer-hotellet ble 
bygd. Det var en investering på 
180 millioner kroner, men like-
vel langt under årlige investe-
ringer i nye hyttebygg. Skifer 
hotell vil få ca 53 000 gjeste-
døgn i 2015. Hyttenes antall 
gjestedøgn i år er nesten 1 
million. For utenbygds bruk er 
tallet 820 000 gjestedøgn. Det 
tilsvarer 15 Skiferhotell!

Arbeidsplasser, handel og 
skatt

På grunnlag av SSB-
statistikker og hytteunder-
søkelser (Rennebu 2009/
Oppdal 2015) har vi bereg-
net at hyttene medfører 440 

arbeidsplasser, de fleste innen 
bygg/anlegg og handel. 440 
arbeidsplasser gir i størrel-
sesorden 60 millioner skatte-
kroner (gjennomsnittlig lønn 
satt til kr 400 000, 35 % skatt). 
Eiendomsskatten blir ganske 
nøyaktig 10 millioner kroner til 
sammen i de to kommunekas-
sene. 

Hytteeierne i Oppdal 
handler for 100 000 kroner 
hvert år (kr 99.461 i følge hyt-
teundersøkelsen fra 2015). 
Dette bidrar til å føre Oppdal 
i toppskiktet på handelssta-
tistikken i Sør-Trøndelag, så 
vidt slått av en annen stor hyt-
tekommune, Røros, men godt 
foran Trondheim. Stor handel 
gir godt butikktilbud, noe alle 
vi fastboende nyter godt av. 

Konklusjon: Mange 
arbeidsplasser, økt skattetil-
gang, godt handelstilbud og 
god inntjening til tomteselgen-
de grunneiere. Hyttesatsingen 
har betalt seg! Og vil betale 
seg i fremtiden. Hyttene er den 
viktigste enkeltfaktoren som 
gjør det mulig for oss å leve det 
gode liv i attraktive fjellbygder.

Merk: vi sier ikke at alle 
de verdiene som er skapt i 
Rennebu og Oppdal ender i 
de to kommunene. Utenbygds 
konkurrenter forsyner seg av 
kaka, og Staten tar deler av 
skatten. Vi peker på hvilke ver-
dier som skapes, og hvilken 
mulighet de utgjør for lokalt 
næringsliv. Vi har med vilje 
regnet nøkternt, og mange vil 
nok hevde at våre tall er for 
lave.

Kamp om hyttekjøperne
«Det foregår en bein-

hard konkurranse blant nor-
ske kommuner - en kamp om 

hyttebyggerne, en kamp om 
å være den mest attraktive 
hyttekommunen.» Sitatet er 
hentet fra hyttemanifest for 
Rennebu, fra oktober 2015. 
Det er ikke bare Rennebu og 
Oppdal som har sett det store 
potensialet som fritidsinnbyg-
gerne kan bety. Men så langt 
har vi kommet best ut; vi er 
størst, og vi har økt mest de 
siste femten årene.

Hvorfor?
Hytteundersøkelsene gir 

oss svaret. Hytteeierne er svært 
fornøyde med å være hytte-
eiere i Rennebu og Oppdal. 
De liker vår vakre natur og 
flotte fjellområder, og de set-
ter pris på at vi tilbyr stadig 
bedre, preparerte skiløyper og 
merkede stier på sommerstid. 
Gjennomsnittlig tilbringer de 
50 dager på hytta i Rennebu 
og 57 døgn i Oppdal (men en 
nyere undersøkelse i Rennebu 
ville sannsynligvis ha vist et 
høyre brukstall). Tre fjerdedeler 
bruker hytta hele året, og over 
halvparten (52%) av bruken 
kommer fra ungdom under 20 
år. Hyttebrukerne er gjennom-
gående svært tilfredse med til-
budet på varer og tjenester.

Dette er viktige fakta. Våre 
gjester, fritidsbeboerne, liker 
seg hos oss. Svært godt, fak-
tisk.

Undersøkelser viser at hyt-
tekjøperne først velger desti-
nasjon, deretter tomt og hyt-
tetype. Derfor har vi et stort 
fortrinn. Oppdal er et godt 
merkenavn, Nerskogen blir 
mer og mer attraktivt, og fri-
tidsbeboerne forteller sine 
venner og bekjente at de er 
svært fornøyde med å være 

Det dreier seg om enorme 
verdier når vi snakker om hytte-

destinasjonen Rennebu og 
Oppdal. Minimum 3,5 milliarder 
kroner fra årtusenskiftet til i dag. 
70 millioner kroner i skatt pr år, 

440 årsverk, 
340 millioner i lokalt forbruk, 
nesten 1 million gjestedøgn.

hytteeier i våre vakre bygder. 
Dette må vi utnytte maksimalt. 
Ressursene må settes inn på 
felles markedsføring av hyt-
tedestinasjonen, vi må befeste 
vår posisjon som den beste i 
Midt-Norge. Hyttetomta.no 
er et svært godt initiativ som 
fortjener støtte fra alle selgere 
av hyttetomter i Rennebu og 
Oppdal. Når hyttekjøperen har 
bestemt seg for vår region, kan 
den interne konkurransen om 
å tilby den beste tomta, den 
beste hytta, den beste beligg-
enheten starte. 

Skjær i sjøen
Konkurransen om hyt-

tekjøperne er hard, og vi må 
anstrenge oss for å opprett-
holde posisjonen som den 
fremste. Hytteundersøkelsene 
viser at det er flere forhold som 
må rettes opp. Bråket rundt 
skiløypa i Gjevilvassdalen er 
svært lite heldig og må løses, 
Nerskogveien er i svært dårlig 
forfatning, rask og moderne 
nett-tilgang er en mangel flere 
steder, den kommunale reno-
vasjonsordning høster mye 
kritikk osv. Hytteeierne peker 
på disse og mange andre for-
bedringspunkter.

Dette er ikke bagateller, 
men forhold som må tas på 
alvor dersom vi skal fortsette 
hytteveksten og utvikle våre 
to bygder. Hytteeierne legger 
igjen mye penger, i retur for-
venter de høy standard på ser-
vice og tilbud. Og de forventer 
å være en part som blir tatt på 
alvor.

Det største hinderet vil 
nok likevel være vår evne til 
samarbeid. På tvers av kom-

munegrenser, på tvers av tom-
teområder, på tvers av profe-
sjonsgrenser, på tvers av bran-
sjegrenser. For å tilby et best 
mulig produkt. 

Fellesgodefinansiering
Både i Rennebu og Oppdal 

foregår en diskusjon omkring 
fellesgodefinansiering. Hvem 
skal betale for å utvikle enda 
bedre tilbud? Flere preparerte 
skiløyper? Fler merkede tur-
stier? Flere sykkelstier?

Lykkes vi med å finne en 
god modell og få med alle som 
tjener på fortsatt hyttevekst og 
økt reiseliv, kan vi lykkes med 
å forsvare og styrke posisjonen 
som Midt-Norges største hyt-
tedestinasjon. Og vi bør lyk-
kes. Eller mer presist, vi må 
lykkes. For hva er alternativet? 
Det oppfordrer vi alle til å ten-
ke over.

Satser vi nok?
Rennebu og Oppdal er 

den største hyttedestinasjonen 
nord for Dovre, og vi vises godt 
på den nasjonale arenaen. 
Kan vi bli blant de fem store 
på landsbasis? Ønsker vi det? 
Hva skal til for å oppnå det?

Med bakgrunn i vår doku-
mentasjon om den enorme 
verdiskapingen hyttene fører 
til, satser vi nok? Svaret gir vel 
seg selv - vi satser ikke nok. 
Men vi har mulighet til å gire 
om. Hvis vi vil.

Av Jan Bredeveien, 
styreleder Nasjonalparken 

Næringshage
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Stor fornyelse med rot i det tradisjonelle
God, gammel håndverkstradisjon er i vinden 
som aldri før, og hos Sande satses det for tiden 
friskt. Ny daglig leder var på plass i oktober, 
og han har høye ambisjoner for selskapet.

Siden oppstarten i 1956 
har Sande Hyttefabrikk pro-
dusert over 10 000 hus og hyt-
ter, og med en historie tilbake 
til midten av 50-tallet er de  
Norges eldste hytteprodusent.

Det største markedet har 
alltid vært i Norge, men sel-
skapet har også hatt en bety-
delig eksport til Danmark. I 
dag har Sande også en dansk 
representant på eiersiden, via 
det internasjonale selskapet 
Trelleborg.

Tysk lærdom
I oktober i år tok Andreas 

Putz (48) fra Trondheim over 
som daglig leder på Sande. Av 
utdanning er han siviløkonom, 
og han har i tillegg hatt en 
rekke lederposisjoner i inn- og 
utland. Det begynte i Tyskland, 
der han jobbet som varehussjef 
for varehuskjeden Karstadt. 
Deretter ble han hentet over 
til IKEA Tyskland, der han var 
direktør de tre siste årene.

- IKEA er en av de største 
merkevarene i Tyskland, og 
den første tida var beintøff. Jeg 
fikk mye ansvar og mye juling, 
men lærte også vanvittig mye. 
Det meste av lærdommen der-
fra har formet meg som den 
lederen jeg er i dag. Jeg har 
blant annet tatt med meg en 
flat organisasjonsmodell, jeg 
involverer de ansatte og jeg 
spiller på kompetansen i orga-
nisasjonen, forteller Putz.

Skapte vekst
Etter tre år som direk-

tør i IKEA og 10 år i Tyskland 
lengtet han tilbake til Norge. 
Ferden gikk til Overhalla 
Industrier, og kontrasten fra 
Tyskland var stor. 

- Jeg kom til en kultur der 
folk var forsiktige. De sa lite, 
jobbet hardt og var tilsynela-
tende enige om det meste. Jeg 
lærte etter hvert at det ikke 
nødvendigvis var slik. Å skape 
trygghet i organisasjonen ble 
en viktig oppgave her, forteller 
Putz.

Det ble tre år i Overhalla 
også. Etter dette jobbet han 
en periode som administre-
rende direktør for Heimdal 
Sag-gruppen, før ferden gikk 
til utlandet. Brussel var neste 
stoppested.

I Brussel ventet tre år 
som administrerende direk-
tør i Norwegian PX. Da han 
kom, var det mellom 15 og 20 
ansatte i foretaket. Da han dro, 
hadde selskapet ekspandert 
betraktelig og rommet nesten 
400 ansatte.

- Det var en morsom og 
spennende tid. Det å skape 
vekst i en oppstartsfase, og få 
på plass en oppegående orga-

nisasjon er en del av prosessen 
jeg trives veldig godt med, sier 
Putz. 

Tilbake til Norge
Da han ble forespurt om 

stillingen som daglig leder på 
Sande, brukte han relativt lite 
tid på å tenke seg om. En av 
de viktigste grunnene til det, er 
at han og familien har hytte på 
Nerskogen. Putz er veldig glad 
i fjellet, og tanken på å bo på 
hytta i ukedagene og gå i fjel-
let etter jobb var forlokkende. 
Han tiltrådte i stillingen i okto-
ber, og trives foreløpig som 
plommen i egget.

- Jeg synes Sande som 
organisasjon er fascinerende. 
Ikke bare er selskapet Norges 
eldste hyttebygger, men her 
finner man også flere men-
nesker som har vært i organi-
sasjonen siden tidlig på sytti-
tallet. Man er nøye på utvalget 
av sine leverandører, man har 
material- og byggeløsninger 
over norsk standard og man 
har et solid fundament i hen-
hold til norsk byggetradisjon. 
Det skal vi ta vare på, fastslår 
Putz.

Sande har nå koblet 
seg på Selberg Arkitekter i 
Trondheim. Dette arkitektkon-
toret med over 20 ansatte er et 
av de mest innovative kontor-
ene i byen, og kompetansen i 
selskapet skal videreutvikles 
sammen med dem. 

- Sande skal utvikle nye 
signaturbygg både over og 
under 50 kvadratmeter med 
rot i kunnskapen som sitter i 
selskapet. Samtidig er det eta-
blert en ledergruppe på fire 
personer internt i organisasjo-
nen. Jeg vil ha med meg pro-
duksjonen i alle beslutninger 
som tas, sier Putz.

I tillegg har det blitt eta-
blert prosjektledere som skal 
følge kunden fra kontrakt-
skriving, gjennom hele bygge-
prosessen og til ferdigbefaring 
på byggeplass. Kunden skal 
kun forholde seg til en person 
fra kontrakt til ferdig hytte. 

Tradisjon og kvalitet
 Når det gjelder det visuelle, 

så viser det seg at store deler av 
markedet fremdeles vil ha det 
tradisjonelle. Dette vil Sande 
bygge videre på. Samtidig vil 
de utfordre det etablerte med 
nye moderne løsninger, med 
rot i den kompetansen som er 
bygget opp i organisasjonen 
over snart 60 år.

 - Se bare på Ålhytta! Femti 
år gammel arkitektur fungerer 
fremdeles og er etterspurt. Vi 
skal jobbe med et godt, tidløst 
uttrykk, samtidig som vi ivare-
tar det tradisjonelle, sier Putz.

Han trives foreløpig veldig 
godt i Rennebu og på Sande, 
og ser fram til å jobbe videre 
med den tradisjonsrike bedrif-
ten på Berkåk.

- Jeg gleder meg til å bli 
enda bedre kjent med både 
Sande, menneskene bak og 
menneskene i bygda. Bedriften 
skal videreutvikles - med stor 
respekt for det den er i dag. 
Her finnes det mange krefter 
som vil mye godt, og det liker 
jeg, avslutter Andreas Putz.

Av Merete Fossum

Andreas Putz har mye ledererfaring fra selskaper i både inn- og utland. De siste årene har han brukt 
tiden sin på å skape sunn vekst og konkurransedyktige forhold i små og mellomstore bedrifter. 
Han ser fram til å videreutvikle Sande, med utgangspunkt i kompetansen selskapet besitter i dag.

En tredve lang meter hytte er 
ikke hverdagskost, heller ikke 
på Sande. Like fullt er man nå 
godt i gang med dette noe uvan-
lige oppdraget, som forøvrig er 
bestilt fra en kunde i Danmark. 
Jo Erik Aune viser fram tegnin-
gene, mens Øyvind Ree Carlsen 
kontrollerer at oppmålingen er 
korrekt.
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Lokal julehandel
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året går det også mange grav-
kranser og dekorasjoner. 

De fleste av oss er inn-
om frisøren en tur før jul, og 
da kan man jo godt benytte 
anledningen til litt julehan-
del også der. Både hos Tones 
Frisørsalong, Rogers Hårstudio 
og Astrid Frisør finnes mange 
nyttige og fristende produkter 
i hyllene. Shampo, balsam, sty-
lingprodukter, oljer, hårbørster 
i forskjellige varianter, smin-
keprodukter og delikate gave-
pakker er noe av det man kan 
finne her. 

Hos Byggmakker er det 
også mulighet for en god jule-
gavehandel. Her finnes det 
meste en handymann eller 
kvinne kan ønske seg. Skal 
man kjøpe noe til huset er 
utvalget godt hos Byggmakker, 
og her fins mye som er både 
nyttig, fint og praktisk. 

Litt lenger borte i gata 
finner man lokalene til 
Rennebusmia, og her kan man 
kjøpe lokalprodusert smedar-
beid av beste kvalitet. 

I tillegg til disse butikkene 
og utsalgsstedene, er det jo 
også slik at dagligvarebutik-

kene etter hvert har fått et 
forbløffende vareutvalg litt på 
siden av de tradisjonelle mat-
varene. Sokker, undertøy, hår- 
og hudpleieprodukter, bøker, 
konfektesker og mye annet 
står lettvint plassert blant vas-
kepulver og suppeposer. Dette 
gjør at man kan ta det helt 
med ro selv om man våkner 
opp på julaften og oppdager at 
man har glemt en gave eller to. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Lillian Toset

Handle 

  loka
lt

- velg nærbutikken 
til jul!

Det er ingen grunn til 
å stresse i travle byga-
ter nå før jul, for det 
fins gode muligheter 
til lokal julehandel, 
og utvalget er det slett 
ikke noe å si på.

Kortreist mat er i vinden 
som aldri før, og både hos 
Bakerikafeen og Bygdasenteret 
finner du bra utvalg. Produkter 
fra Kroken Bakeri, Hognamat, 
Grindal Ysteri, Trollheim og 
Trollheimen Kjøtt er lokal mat 
som mange vil sette stor pris 
på å finne under juletreet. 

På Torget er det gode 
muligheter for julegavehandel 
både hos Snertne Sneller og 
Spiren. Førstnevnte må vel i 
veldig stor grad sies å være for 
damene, med klær, skjerf, ves-
ker og smykker. I samme loka-
ler fins imidlertid Birkas salgs-
utstilling, og her finner man 
kunst- og håndverksprodukter 
som kan falle i smak hos både 
kvinner og menn. Hos Spiren 
er vareutvalget tilpasset de 
fleste kundegrupper, også de 
aller yngste. Leker, pynt, blom-
ster, sjokolade, kaffe og mye 
annet er å finne i butikkhyl-
lene her, og på denne tiden av 
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Jeg vil fortelle din historie
Historien om den fem dager gamle babyen 
som på mirakuløst vis har overlevd den 
farefulle ferden over havet, og blir tatt imot 
av hjelpende hender på stranden i Lesvos. 
Historien om den ti år gamle jenta som har 
mistet både mor, far og to brødre i krigen, 
og kjemper tappert for å være modig og stor 
etter å ha kommet seg i trygghet i en pro-
visorisk camp. Historien om alt for mange 
kvinner og menn som gråter hjelpeløst for 
sitt land, sitt folk og en virkelighet så brutal 
og meningsløs at desperat flukt til slutt er 
eneste utvei.

I oktober reiste Kine Berg 
som frivillig til den greske øya 
Lesvos, for å bidra i det pågå-
ende hjelpearbeidet gjennom 
organisasjonen «en dråpe i 
havet». I løpet av ti dager opp-
levde hun på nært hold disse 
historiene og mange flere. 

- Jeg sitter igjen med utro-
lig mange inntrykk etter dage-
ne på Lesvos, og selv om det 
var utrolig tøft håper jeg å 
kunne reise nedover igjen alle-
rede i januar, sier Kine. 

Klassevenninne
Kine er født og oppvokst 

på Berkåk, men har nå vært 
etablert med egen familie på 
Oppdal i mange år. Også en 
klassevenninne fra Berkåk, 
Eirin Holm Rise, har vært fri-
villig på Lesvos denne høsten. 

- Vi var ikke der samtidig, 
men jeg snakket litt med Eirin 
før jeg dro for å få gode råd og 
tips, forteller Kine. Eirin reiser 
gjennom hjelpeorganisasjonen 
«Amadia», og er nå på Lesvos 
for tredje gang. Hun er også 
blitt nominert til årets trønder 
for sin innsats blant flyktnin-
gene på den greske øya. 

100 kilo bagasje
Før Kine dro nedover orga-

niserte hun, i likhet med de 
fleste frivillige som reiser, en 
privat innsamlingsaksjon av 
klær og utstyr. Til sammen ble 
det 100 kilo bagasje, og ifølge 
Kine er det bruk for absolutt 
alt som kommer.

- De fleste som kom-
mer med båt over fra Tyrkia 
har ingenting med seg, og de 
er klissvåte fra topp til tå. Nå 
begynner det også å bli kaldt 
der, så behovet for varmere 
klær, sko, tepper og soveposer 
er stort, forteller Kine.

Et engelsk ektepar som 
har bodd på Lesvos i mange 
år har helt frivillig tatt på seg 
oppgaven med å sortere og 
oppbevare det som kommer 
inn av klær og utstyr. De har 
bygd opp et provisorisk lager 
i hagen, slik at de som jobber 
ute i felten kan innom å hente 
med seg det de trenger. 

- Både dette ekteparet, og 

mange andre fastboende, gjør 
en fantastisk jobb for å hjelpe 
flyktningene som kommer til 
øya, sier Kine. 

Fra Syria og Afghanistan
Denne sommeren og høs-

ten har vi gjennom utallige 
nyhetssendinger kunnet følge 
den stadig økende flyktninge-
strømmen inn i Europa. Noen 
av de mest hjerteskjærende 
bildene kommer nettopp fra 
det området Kine har vært. 
På Lesvos er det i all hoved-
sak flyktninger fra Afghanistan 
og Syria som kommer inn 
med båter fra Tyrkia. Noen av 
flyktningene har bodd i skjul 
flere måneder før de har fått 
båtskyss, mens andre kom-
mer direkte fra krigsherjinger 
i hjemlandet. Oppgaven til de 
frivillige hjelpearbeiderne er å 
få flyktningene inn på stran-
den og få på dem tørre klær i 
de provisoriske teltene som er 
satt opp. Etter hvert skal de 
fraktes videre til nok en pro-
visorisk camp lenger inne på 
øya. 

- Mange av flyktningene 
som kommer i land her ønsker 
å søke opphold i Tyskland, 
men som alle andre må de 
gjennom noen runder med 
papirarbeid og registreringer 
før de kommer så langt. Dette 
er ikke noe jeg og de andre fri-
villige på stranda tar oss av, vi 
bidrar med tørre klær, en mat-
bit, et pledd å varme seg under, 
og ikke minst trøst og omsorg 
til dem som trenger det, sier 
Kine. 

Hun forteller også om 
stor takknemlighet blant dem 
som blir berget i land, og som 
mamma selv er det naturlig 
nok ekstra rørende å se at også 
disse ungene lyser opp når de 
frivillige tar hånd om dem.

- Det er virkelig verdt turen 
når jeg ser at mitt bidrag utgjør 
en forskjell for noen. Selv om 
det blir som en dråpe i havet, 
føler alle vi som er der at det er 
et viktig bidrag i hjelpearbei-
det, forteller Kine. 

Spre budskapet
Som så mange andre ble 

også Kine sterkt berørt da hun 
fikk se bildet av den lille syris-
ke gutten som lå død på stran-
da, og det var da hun bestemte 
seg for å bidra i hjelpearbeidet. 

- Jeg hadde tenkt på det 
lenge, men det var dette som 
fikk meg til å gjøre alvor av 
planene. Gjennom facebook 
kom jeg i kontakt med orga-
nisasjonen «en dråpe i havet», 
og deretter gikk det forholds-
vis fort til jeg reiste, forteller 
Kine. 

Selv om opplevelsene var 
sterke angrer hun ikke, og nå 
jobber hun altså med å få til 
en ny tur i januar. Hun er også 
opptatt av at flyktningenes 
historie blir fortalt videre, og at 
budskapet om den situasjonen 
de opplever blir spredt videre.

- Vi hører stadig at den 
økende flyktningestrømmen 

inn til Europa blir debattert 
og diskutert, men vi må aldri 
glemme at dette handler om 
enkeltmennesker. Mennesker 
med hver sin historie som for-
tjener å bli fortalt videre, og 
mennesker som trenger vår 
hjelp, avslutter Kine.

Av Mona Schjølset

Kine har berget i land en baby 
fra Syria.

Redningsvestene ligger langs 
sjøkanten og vitner om alle 
flyktnigene som har tatt seg 
over fra Tyrkia.
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Jeg vil fortelle din historie ”Den mystiske 
fotballkampen”

Dette er den underfundige tittelen på en av 
kortfilmene som ble laget da femte trinn på 
Berkåk og mellomtrinnet på Innset nylig 
hadde filmprosjekt i regi av Den Kulturelle 
Skolesekken. 

I denne spenningsfilmen treffer vi både fotballspillere, ett 

blått fjes, en jålete fotballdommer og andre mystiske skik-
kelser.

Profesjonelle regissører
Elevene brukte to hele skoledager på prosjektet, og til å 

hjelpe seg hadde de fått besøk av en filmprodusent og en 
regissør. I løpet av de to dagene fikk elevene lære litt både 
om filming, klipping, liming, regi og opplegg rundt et film-
prosjekt. De ble delt inn i tre grupper, og  alle gruppene 
skulle komme opp med ide, manus og regi til sin egen film. 
Så måtte de være skuespillere og filme handlingen. Etterpå 
ble det hele klippet sammen til en kortfilm. 

Gruppen bak ”Den mystiske fotballkampen” besto 
av Jesper Vaagen, Simen Breen, Sara Eggan, Lena Marie 
Storslett Hansen, Konrad Kleffelgård Stuen, Ola Katvik 
Løkslett og Amund Loktu Bremnes. Alle syntes opplegget 
hadde vært kjempespennende, og gleder seg stort til å se det 
ferdige resultatet. 

- Vi håper filmen blir både spennende, mystisk og litt 
morsom, avsluttet de unge filmskaperne.

Av Mona Schjølset

BlimE!
BlimE! er en landsomfattende kampanje, som 
ble lansert av NRK høsten 2010. Målet er å gi 
barn økt bevissthet på det å være venner og 
vise omsorg. 
Slagordet er ”Si hei! Vær en venn! BlimE!”

I år ble aksjonen markert 13. november med at 325.000 
skoleelever danset BlimE! dansen sammen. På Innset dan-
set elevene også, samtidig som de viste sendingen fra NRK 
Super på storskjerm i gymsalen. Fungerende rektor på 
Innset skole, Oddveig Uv Værnes, syns aksjonen er positiv 
på flere måter.

- For det første var det jo naturligvis artig for elevene å 
være med på selve markeringen. I tillegg er det også en fin 
måte å sette fokus på dette med vennskap og omtanke, noe 
som er viktige arbeidsområder for oss på skolen, sier Uv 
Værnes.
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krk.no     72 42 80 20 

Med vår markedspris kutter du kraftkostnadene.

I oktober var kraftprisen 30,80 øre/kWh
 

Bestill på krk.no

GOD ENERGI TIL FOLK

Berkåk,
tlf 979 94 840

Vi ønsker alle våre kunder
en fredelig jul og et godt nyttår!

Søndagsåpent 
13. og 20. des

kl 14-20
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Tilbudene gjelder uke 49 og 50
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KOMPETANSEHUSET BDO
Revisjon  |  Skatt og avgift  |  Rådgivning  |  Regnskap bdo.no

BDO_annonse_helside_365x246mm.indd   6 10.11.15   15.10

Ny nettside?
- vi skreddersyr siden 
til ditt formål!

Ta kontakt på 72 42 76 66 for 
å høre hva vi kan gjøre for deg!
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Gjør din bolig bedre
- Det er både viktig og tri-

velig å møte kunder på denne 
måten, og det er  selvfølgelig 
ekstra artig at så mange bedrif-
ter fra Rennebu er representert, 
sier Ingrid Tørset i Joramo & 
Tørset Bygg.

Klapper hverandre på 
skulderen

Ifølge Tørset er det særdeles 
godt klima mellom bedriftene 
som jobber i noenlunde sam-
me bransje her i Rennebu, og 
de er flinke til å anbefale hver-
andre ovenfor kunder. 

- Vi har god kommunika-
sjon og utfyller hverandre. 

Markedet er stort, og skulle vi 
konkurrere om ett og annet 
oppdrag er det også helt greit. 
På messer ser vi jo også at det 
er trivelig å treffes når vi har 
kaffepauser, eller vi stikker 
innom hverandres stand for å 
slå av en prat, forteller Tørset. 

Mange følelser
På Næringskonferansen 

nylig var digital markeds-
føring et tema som ble disku-
tert. I dagens samfunn er det 
både viktig og nødvendig å 
beherske denne typen mar-
kedskommunikasjon, men 
ifølge Tørset er det langt fram 

til det erstatter den direkte 
kommunikasjonen med kun-
dene. 

- Tar vi husbygging for 
eksempel er det mye følel-
ser involvert, og kunden liker 
å bli kjent med oss som skal 
utføre arbeidet. Det må være 
tillit og forståelse begge veier 
for at resultatet skal bli bra. Å 
bygge hus er jo et eventyr, og 
det er fantastisk å være med 
på en slik reise, sier en alltid 
like entusiastisk Ingrid Tørset i 
Joramo & Tørset Bygg. 

Tekst: Mona Schjølset

Den 13. - 15. november ble bolig- 
og hyttemessen ”Gjør din bolig 
bedre” arrangert i Trondheim 
Spektrum, og bortimot 13.000 
besøkende var innom i løpet 
av helga. Fra Rennebu deltok 
Joramo & Tørset Bygg, Rennebu 
Dører, Sande Hus og Hytter, Lund 
Hyttebygg, Mjuken Hyttegrend og 
Hyttetomta.no 

Mange bedrifter og prosjekt fra Rennebu presenterte seg under bolig- og hyttemessen ”Gjør din bolig bedre”.  
Hyttetomta.no er et samarbeidsprosjekt mellom Rennebu og Oppdal.
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Vi tilbyr rådgivning innenfor finansiering, 
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Populært med slektsforskning

Veldig mange er opptatt av å finne røttene sine, og slektsforskning med 
moderne dataverktøy er i vinden som aldri før. Data i Slektsforskning (DIS) 
har over 10.000 medlemmer på landsbasis, fordelt på 18 distriktslag.

DIS Trollheimen ble stif-
tet for 11 år siden, og samler 
medlemmer fra Rennebu og 
Meldal. Magne Granhaug har 
vært leder helt siden oppstar-
ten, og han har tilbrakt uttal-
lige timer foran datamaskinen 
på jakt etter både egne og 
andres slektninger.

Registrering av gravstøtter 
og kirkebøker

Ifølge Granhaug er kirke-
bøker et av de aller viktigste 
hjelpemidlene i slektsforsknin-
gen. I kirkebøkene har presten 
notert opplysninger om fødsel, 
dåp, konfirmasjon, bryllup og 
begravelser. De fleste av lan-
dets prestegjeld finnes kirke-
bøker tilbake til omkring 1700, 
men noen steder er det også 
godt bevarte kirkebøker fra 
1600-tallet. De aller fleste av 
landets kirkebøker er nå regis-
trert inn på data slik at opplys-
ningene er lettere tilgjengelig.

- For noe år siden ble også 
alle gravstøtter rundt om i lan-
det fotografert og lagt inn i en 
base, så da går det også an å 
søke her etter avdøde slekt-
ninger. Denne skal oppdate-
res til våren, med avfotografe-
ring av nyere graver, forteller 
Granhaug. 

Ikke alltid like nøyaktig
Fra dagens samfunn kjen-

ner vi til at skrivemåter for 
navn, fødselsdato og andre 
viktige datoer blir behandlet 
med aller største nøyaktig-
het når vi er i befatning med 
offentlige instanser. Ifølge 
Granhaug var dette slett ikke 
tilfellet overalt for noen gene-
rasjoner tilbake. Både prester 
og andre embetsmenn kunne 
av og til utvise litt skjønn hvis 
det passet slik.

- Vi har funnet tilfeller der 
en person er døpt, konfirmert 
og gift av samme prest, men 
har fått skrevet navnet på tre 
forskjellige måter. Likedan har 
vi sett med fødselsdatoer, som 
ikke alltid er hundre prosent 
korrekt. Dette handler nok 
ikke først og fremst om slurv, 
men om hvordan samfunnet 
var på den tiden. Hvis det for 
eksempel var moderne med 
en bestemt skrivemåte kunne 
man tillate seg det. Man skal 
jo også huske på at ikke alle 
var like skrivekyndige, sier 
Granhaug. 

Bra å forske sammen
Slektsforskning er en 

omfattende hobby, og det er 
slett ikke alt man kommer 
borti som er allmennkunn-
skap. Lokalkunnskap og histo-
risk kunnskap om skriftspråk, 
geografi, geistlig og verdslig 
inndeling o.l. er tema det kan 

være greit å ha kjennskap til. 
- Gamle rettsprotokoller og 

kirkebøker kan være skrevet 
med gotisk skrift, så dette har 
vi jevnlig kurs og gjennom-
gang av, forteller Granhaug. 

Det samme gjelder natur-
ligvis datakunnskap, og opp-
læring på de program som 
brukes i slektsforskning. 

- Det er jo slike ting som 
gjør at det er greit å være flere 
sammen når vi holder på. Vi 
kan jo ikke være spesialister på 
alt, og kanskje er det noen av 
de andre som vet litt mer om 
akkurat det man selv har pro-
blemer med. Dessuten er det 
jo selvfølgelig sosialt og trivelig 
å samles, sier Granhaug. 

Emigrantbok
DIS Trollheimen sine med-

lemmer treffes jevnlig for å 
utøve hobbyen sin, og ofte har 
de ulike tema på dagsorden 
for å oppdatere seg på aktu-
elt fagstoff. Akkurat nå er de 
i gang med et stort prosjekt, 
med registrering av emigranter 
fra Rennebu. Dette skal etter 
hvert bli til en bok.

- Det viser seg at det var 
mye mer arbeid enn vi hadde 
forestilt oss, men vi håper det 
skal være ferdig om ikke alt for 
lenge, sier Granhaug. 

Det arbeides også med 
å registrere alle gamle hus-

mannsplasser, og disse skal så 
stedfestes med GPS. Kartene 
som viser plasseringen av disse 
husmannsplassene skal etter 
planen legges ut på nett fra 
våren 2016.

Snakk med eldre 
slektninger

Årsakene til at folk star-
ter med slektsforskning kan 
være så mange, men ifølge 
Granhaug er det jo ofte at man 
ønsker å finne ut mer om sine 
egne røtter. 

- Dette er jo utgangspunk-
tet, og så ser vi veldig ofte at 
folk blir bitt av basillen etter 
hvert som de finner spennen-
de slektshistorier og tilhørende 
lokalhistorie, sier Granhaug.

Selv om det fins mange 

hjelpemidler i slektsforsknin-
gen, er det fortsatt slik at det 
viktigste hjelpemiddelet er de 
historiene eldre slektninger 
kan fortelle oss.

- Før i tiden var det ikke 
sjelden at man tok med seg 
dystre familiehemmeligheter 
i graven, men nå er det hel-
digvis mer toleranse og åpen-
het. Jeg vil derfor råde folk til 
å snakke med eldre slektnin-
ger mens de er i live. Svært 
ofte vet de en del om tidligere 
generasjoner, og jeg kan nes-
ten garantere at det vil dukke 
opp interessante historier som 
er verdt å formidle videre til 
kommende generasjoner, 
avslutter Granhaug. 

Tekst: Mona Schjølset

DIS Trollheimen på stand under Rennebumartnan.
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vi setter spor

Lokal drivkraft

oxygen.no

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

Din lokale leverandør av: •Småhus i tradisjonell handlaft etter dine ønsker
	 •	bygg	i	stavlaft	og	bindingsverk
	 •	restaurering,	tilbygg	og	grunnarbeid
	 •	hyttetomter	i	Sørøyåsen	på	Nerskogen
	 •	Lokale	håndverkere

Vi ønsker hyttefolk og våre kunder god jul og godt nytt år!

Skirenn i Rennebu

BURENNET - søndag 21. februar 11.00
For 37. gang - 28 km turrenn med flott trasé i nydelige omgivelser.

Trimklasse 18 km: påmelding og start fra kl 9 – 11.

LARSRENNET – søndag 6. mars 13.00
Tradisjonsrikt arrangement for unger født i 2004 eller senere (12 år).

Barneskirenn for alle som liker å ha ski på beina, 
ingen nedre aldersgrense.

Informasjon om arrangementene: www.rennebu-il.no

Velkommen til en trivelig julehandel!
Telefon 72 42 55 22  –  nerskogenlandhandel.no

Nystekte brød
Aviser – Gass – Lokale produkter

Søn. 20. des. 12.00 – 17.00
Man. 21. des. 9.30 – 17.00
Tirs. 22. des. 9.30 – 17.00
Ons. 23. des. 9.30 – 17.00
Julaften 9.30 – 14.00
1. og 2. juledag stengt
Søn. 27. des. 11.00 – 17.00     
Man. 28. des. 9.30 – 17.00   
Tir. 29. des. 9.30 – 17.00 
Ons. 30. des. 9.30 – 17.00
Nyttårsaften 9.30 – 15.00
1. nyttårsdag stengt
Lør. 2. jan. 9.30 –18.00
Søn. 3. jan.                    stengt
Man. 4.jan 9.00 – 11.00 (varetelling)

Åpningstider i julen
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Nasjonale prøver:

Et godt arbeids-
redskap

For noen år tilbake ble nasjonale prøver inn-
ført i norsk grunnskole, og målet er å vurdere 
og utvikle elevenes ferdigheter i lesing, reg-
ning og deler av engelskfaget. Prøvene gjen-
nomføres på femte, åttende og niende klasse-
trinn.

Lærere i dyp konsentrasjon for å løse nasjonale prøver.

Nylig hadde lærerne i Rennebuskolen kurs- og planleg-
gingsdag, og da var det nettopp de nasjonale prøvene som 
var tema. 

Lesing
I Rennebuskolen har man valgt lesing som satsnings-

område. Tanken bak dette er at gode leseferdigheter og god 
leseforståelse gir et fortrinn i alle fag. 

- Ut fra tidligere resultater har vi også sett at det kan-
skje er her vi har de største utfordringene, så i vårt prosjekt 
”Ungdomstrinn i utvikling” er det lesing som er fokusom-
råde, forteller Kari Haukdal, som er rektor på Berkåk skole / 
Rennebu ungdomsskole.

Den nasjonale prøven i lesing måler elevenes ferdigheter 
både når det gjelder å finne svar i teksten, om man forstår 
innholdet og om man har evne til å trekke slutninger ut fra 
det man har lest. 

- Det er utviklet gode analyseverktøy slik at vi kan se på 
hvilket område våre elever trenger mer oppfølging. Denne 
analysen kan vi se både for en klasse generelt og for hver 
enkelt elev, og det gir oss en god pekepinn på hvordan 
undervisningen bør legges opp, sier Haukdal. 

Praktisk erfaring
På kursdagen gjennomførte også lærerne leseprøven 

som elevene tok tidligere i høst, og ifølge Haukdal er denne 
praktiske gjennomføringen et godt utgangspunkt for å forstå 
elevenes utfordringer. 

- Det er nyttig å diskutere hvorfor enkelte av oppgavene 
bød på større problemer enn andre, hva som gjør at enkel-
te utsagn er vanskelige å tolke osv. Alt dette blir diskutert 
i team etter at lærerne har gått gjennom prøven, forteller 
Haukdal. 

Når det  gjelder lærernes testresultat er rektoren imid-
lertid litt mer hemmelighetsfull, men vi forstår at opptil flere 
kan få seg en a-ha opplevelse i løpet av dagen. 

- Jeg kan vel røpe at resultatene bruker å være relativt 
greie, så jeg syns staben har et godt utgangspunkt for den 
jobben de skal gjøre, smiler Haukdal. 

Av Mona Schjølset

Nye oster fra 
Grindal Ysteri
Grindal Ysteri har helt siden oppstarten for ett og et halvt år siden opplevd 
stor suksess med sine oster, og det er etter hvert mange som har fått øynene 
opp for produsentene fra Grindal. Også osteblogger Jan Peter Aursnes, 
som driver nettsiden osteperler.no, har latt seg imponere av produktene fra 
Grinsal Ysteri, og både ”Råblå” og ”Myrull” er nå inne på ostebloggerens 
topp 10-liste. 

I slutten av november 
utvidet de dyktige osteprodu-
sentene varesortimentet med 
enda tre oster, som alle blir å få 
kjøpt hos Bakerikafeen nå før 
jul. Turid Nordbø hos Grindal 
Ysteri beskriver de tre nykom-
merne på følgende måte:

”Seterost” har vi lagd i 

mange år. Den består av en 
tredel geitemelk og to tredeler 
kumelk. Den lanseres nå for 
året, og har fått ny innpakning.

”Åskeladd” har vi så vidt 
prøvd ut tidligere, og det er 
mange som har gitt gode til-
bakemeldinger på den. Den 
ligner på Myrullosten, bare at 

den er laget av kumelk. Osten 
er rullet i aske, slik som er van-
lig å gjøre i Frankrike.

”Rim” er en ferskost av 
kumelk, mild og fin, kan bru-
kes litt på samme måte som 
rømme. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Grindal Ysteri

Satte hånda ned for Paris
Terroraksjonene i Paris har gjort stort inntrykk på mange – også medlem-
mene i Rennebu AUF. 

Helga 13. - 14. november 
var Rennebu AUF på fylkes-
samling i Knyken i Orkdal. 
— Der møtte vi flere AUF-ere 
fra Sør-Trøndelag. Vi lærte om 
miljø og skolepolitikk, og på 
lørdagen var alle ute på Amfiet 
på Orkanger og aksjonerte 
mot massedrapet i Paris. Der 
fikk vi mange til å vise sympati 
for det som skjedde i Paris ved 
å sette avtrykket av handa si 
på et banner. Det var mange 
som brydde seg, forteller leder 
i Rennebu AUF Anne Kathrine 
Solberg Berntsen.
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Vi ønsker deg 
en hvit jul...

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no

Åpningstider: man-fre 8-16  –  tors 8-19

for hele huset

Det hvite kjøkken er fortsatt en bestselger!

Kom å se vårt store utvalg
i kjøkkenbutikken på Å!

PÅFYLL I HELE 2016

299,-

Ny Statoilkopp i salg nå.

STATOIL ABILDSØ
Lambertseterveien 70
1187 Oslo
Tlf. 22282290

SFRN0052_K9_Statoilkoppen_A5_lokalann_02_liggende.indd   1 10.11.15   13.53

Statoil Berkåk
7391 Rennebu
Følg oss på Facebook

Alle typer
el-installasjon!

Nyhet!
Vi har nå også utstyr for 

termofotografering
av el-anlegg og bygg  

Ta kontakt!
Bjørn 909 10 913 – Lars 965 14 088 

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

Kaffekrok  –  Medisinutsalg   –  Post i butikk  –  Online tipping

– helt i nærheten

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

Åpningstider
Mandag-fredag  9-18  
Lørdag		 9-17

Søndag 20.12 14-17
Julaften 9-13
Mellomjula 28.12-31.12 9-15

Vareutkjøring!
Ring og bestill varer torsdager kl 9-12
og vi kjører det ut til deg samme dag!

Tlf 72 42 65 50
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God stemning på Motorklubben

Hver onsdagskveld møtes 
en gjeng ivrige gutter på 
Motorklubben for å mekke på 
mopeder, plenklippertraktorer, 
firhjulinger, og ellers alt mulig 
annet som drives av en motor.

Stein Havdal er leder på 
Motorklubben, og han trives 
godt sammen med ungdom-
mene.

- Det er en trivelig gjeng, 
og her er det god plass så vi 
tåler at det blir litt høyt støy-
nivå innimellom også, smiler 
Stein. 

Sosialt og lærerikt
I tillegg til at guttene 

har det sosialt og trivelig på 
Motorklubben, bedyrer de 
også at de får med seg litt 
nyttig lærdom. To av guttene 
har planene klare og er rime-
lig sikre på at de skal bli trai-
lersjåfører begge to. En annen 
har bestemt seg for at han vil 
begynne å jobbe på anlegg, og 
uansett regner de fleste med 
at det å ha en viss peiling på 
motorer vil komme godt med. 

På spørsmål om de får 
brukt denne kompetansen på 
praktisk arbeid hjemme, for-

står vi at det kanskje ikke er 
helt samsvar mellom det de 
faktisk kan  og det foreldrene 
tror de kan...

- Nei, hjemme hos oss leier 
de heller inn hjelp i stedet for 
at jeg får prøve å fikse noe, for-
teller en av guttene. En beskri-
velse flere ser ut til å gjenkjen-
ne...

Medlemmer fra nabokom-
munen

I tillegg til ungdomsskolee-
lever fra Rennebu, kommer det 
stort sett hver gang tre gutter 
fra Meldal. Jakob Wiggen Glein 
er  oppvokst på Berkåk, og selv 
om han flyttet til Å for noen år 
siden og går på skole der, har 
han fortsatt mange kjente her 
i bygda. Da han fikk høre at 
det var motorklubb i Rennebu, 
tok han med seg to kompiser 
oppover for å se om dette var 
noe de kunne trives med.

- Vi syns det var kjempe-

artig, så vi har vel nesten vært 
her hver eneste onsdag siden 
den gangen, forteller Jakob. 

Lite damer
Helt siden starten i 1984 

har Motorklubben i all hoved-
sak vært et guttedominert akti-
vitetstilbud, og slik er det også 
fortsatt. Ifølge Stein har det 
vært noen jenter innom, men 
stort sett er det bare gutter. 

- Hvis det hadde vært flere 
jenter med samme interesse 
ville det sikkert vært annerle-
des, men det blir kanskje litt 
kjedelig hvis de er bare for seg 
selv med guttene. Uansett er 
jentene hjertelig velkomne, de 
skal bli godt tatt imot, lover 
Stein. 

Guttegjengen er ikke vel-
dig bekymret over mangelen 
på damer, for det går jo an å 

omgås dem de andre kveldene 
i uka. Onsdagskveldene er det 
tross alt mekking som står i 
fokus, og da spiller det visst 
ikke så stor rolle hvem som er 
tilstede.

- Nei, det spiller ikke så stor 
rolle, det er jo trivelig å være 
her uansett, avslutter gutte-
gjengen på Motorklubben. 

Av Mona Schjølset

Jakob Wiggen Glein og Einar Sem Karlsen trives på motorklubben.

Full fart i motorklubben - f.v. Kenneth Bøe, Jakob Wiggen Glein, Ole Øie, Henning Aftreth, 
Einar Sem Karlsen, Terje Brandås, Lars Skjølset og Steinar Havdal.
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Midt i flokken
For Olav Strand fra Innset har villrein og reinsjakt vært en naturlig del 
av oppveksten, og noe han har interessert seg for så lenge han kan 
huske. Nå jobber han som forsker hos NINA, og har i samarbeid med 
Frid Kvalskarpmo Hansen nylig gitt ut boka ”Midt i flokken”.

- Villrein er på alle måter et 
fascinerende dyr. Jeg har vokst 
opp med bildet av et mytisk 
dyr som lever på et stort fjell. 
Nå kan og vet jeg mye mer, og 
fjellet er ikke lenger så stort 
eller dyret så mytisk, men rei-
nens historie er like spennen-
de, sier Olav. 

Pendler
Selv om Strand har bosted-

sadresse i Hardanger, har 
han i mange år hatt sitt dag-
lige virke hos Norsk Institutt 
for Naturforskning (NINA) i 
Trondheim. Han innrømmer at 
pendlerveien er i lengste laget, 
men han får i alle fall anled-
ning til å stikke innom hjem-
bygda og hilse på foreldrene 
Liv og Knut når han kjører 
forbi. 

- Jeg prøver å dele opp slik 
at jeg jobber litt mer intenst 
noen perioder, og så er litt len-
ger hjemme i Hardanger inni-
mellom, sier Olav.

På gården dyrker han 
moreller sammen med kona 
Helga, og da er det en intens 
innhøstingsperiode midt på 
sommeren.

- Vi har ikke dyr siden vi 

har full jobb utenom begge to, 
men morellene er en trivelig 
bigesjeft for oss, sier Olav. 

Kulturhistorie
I 50 000 år har mennes-

ker og villrein levd i tett rela-
sjon med hverandre. De første 
europeerne var reinsjegere, og 
bortimot 80-90% av kosthol-
det besto av rein. Noen av de 
eldste og mest kjente hulema-
leriene i Frankrike er fra denne 
perioden. Også her til lands 
har villrein spilt en viktig rolle 
i vår historie, og det er antatt at 
reinen kom til landet sammen 
med oss. Til tross for dette er 
det først gjennom nyere fors-
kningsmetoder vi har fått 
anledning til å bli virkelig kjent 
med dette dyret.

- Det å forske på villrein er 
jo heller ikke en statisk ting, 
det er jo forhold som endrer 
seg hele tiden. Hvordan rein 
påvirkes av våre liv gjennom 
hyttebygging, veibygging  og 
kraftlinjer er jo sentrale spørs-
mål i arbeidet vårt. Nå er 
Norge også det eneste landet 
i Europa som fortsatt har vill-
rein i fjellene, så arten er en 
levende kilde til kunnskap om 

både klimaendringer og men-
neskets utviklingshistorie,  sier 
Olav.

Unike bilder
Boka ”Midt i flokken” gir 

en unik innsikt i villreinens 
liv i den norske fjellheimen. I 
perioden fra 2011 til 2015 ble 
ni villreinsimler utstyrt med 
GPS halsbånd påmontert et 
høyoppløselig kamera. På 
denne måten fikk forskerne en 
unik mulighet til å studere livet 
på innsiden av flokken. Totalt 
har forskerne gått gjennom 
140.000 bilder fra denne perio-
den, og blant ulike varianter 
av pels fant de blinkskudd av 
nyfødte kalver, kongeørn som 
sveiper over flokken, reinsdyr 
så nediset at øynene er som 
svarte hull i en maske av snø.

- Det er ikke mulig for oss 
mennesker å få tatt bilder som 
dette. Her får vi se dyra når de 
føler seg helt uforstyrret, og 
dessuten har vi fått bilder fra 
situasjoner der været ville gjort 
det helt umulig for oss å foto-
grafere, forteller Olav. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: NINA

Olav Strand og Frid Kvalpskarmo Hansen

Midt i flokken
216 sider, stort format, rikt illustrert
Isbn 978 82 93 191 346

Samarbeid 
og byggesjau

Da har alle brukere av Rennebuhallen fått erfare at nå er 
det unntakstilstand. Men man kan ikke lage omelett uten å 
knuse egg som det heter. Man kan heller ikke foreta en så 
stor ombygging uten at det vil skape visse hindringer. Vi som 
styrer med hallen prøver å legge til rette som best vi kan for 
at brukerne innen rimelighetens grenser skal kunne drive 
sine aktiviteter. Når det er sagt må vi bare slå fast at det så 
langt har gått forbausende bra! Selv om det er kommunen 
som betjener og står for drifta av hallen, så er det jo egentlig 
slik at hallen er noe vi eier sammen alle som bor i Rennebu. 
Derfor må vi også hjelpe hverandre selv om det kan knirke 
litt innimellom. Med det mener vi at dere som brukere må 
bære litt over med oss selv om ikke alt er så optimalt som vi 
skulle ønske det var.

Da må det sies at vi synes dere er vennlige og tålmodige. 
Ikke minst tror vi dette kan bero på våre fantastiske tilsyns-
vakter; Jon og Lars, som de siste ukene har hatt en kjem-
pejobb med å stå til tjeneste på så mange vis. En velfortjent 
takk også til vaktmestrene Jøran og Bjørn Gunnar og ikke 
minst til Marita som skal prøve å holde det mest mulig rent 
i alt rotet.

Vi oppfordrer brukerne til å følge med på kommunens 
hjemmesider, så skal vi prøve å holde dere fortløpende ori-
entert om eventuelle endringer under byggeprosessen.

Da takker vi for all positivitet så langt og gleder oss til 
nye lokaler på sensommeren i 2016.

Hilsen Janne og Astri på kommunehuset

Illustrasjon: PKA arkitekter
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www.jt-bygg.no

Forhandler av

Sveinung Kosberg
Industriområdet Berkåk, 7391 Rennebu

Epost: kunde@rennebusag.no

Brentkledning
og material i spesialdimensjoner

Vi ønsker 
alle våre kunder og 

forretningsforbindelser 
en riktig god jul 
og godt nyttår.

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

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

J.O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen, 7393 Rennebu – mob 416 54 516

john.ovogn@getmail.no – www.jovognild.no

Se flere bilder på brentkledning.no

Hyttetomter i nye felt og ferdige prosjekter.

Det viktigste er følelsen du sitter igjen med.

NerskogenHytte-     spesialisten på

Tlf 72 42 64 90 - www.lundhyttebygg.no

Nyttige julegaver i år?
Automovere – Plenklippere  – Motorsager – Ryddesager

Jonsered – Husqvarna

Rennebu Skog & Hage
7393 Rennebu

mobil 976 80 819 — torleif@rokkones.no

Vi ønsker alle 
ei riktig god jul og godt nytt år!
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God jul og 
godt nytt år til 
alle kjente!
Hilsen Jenny og Martin

Ønsker å leie 
hus /leilighet med minimum 
2 soverom, nær butikk da jeg 
ikke har førerkort.
Tlf 469 33 332

Takk til alle som gledde meg 
på 70-årsdagen, og 
takk for gaven til Røde kors 
flyktningehjelpen.

Gunnar Gunnes

Julekonsert
i Rennebu kirke 

fredag 18. desember kl. 19.30
Rennebu Skolekorps  –  Rennebu Songkor

Soul Children – Rennebu Mannskor

Velkommen!
Arrangør: Rennebu Mannskor

Treningskort for hund
Ramsfjell Grunneierlag selger kort for trening av fuglehund. 
Det selges 10 sesongkort som varer frem til 15. mars 2016. 
Pris kr 1000,- pr sesongkort.
Kontakt Jakob Gunnes på tlf 91 34 74 35

Vedr. tiltenkt julebord 
i LHL Rennebu

Tiltenkt Julebord i desember avlyses, og flyttes til slutten av 
januar	2016.	Nærmere	invitasjon	kommer!

Hilsen styret

Kunngjøringer

Økonomiplan 2016-2019

Formannskapets forslag til økonomiplan for perioden 
2016-2019, budsjett og skattevedtak for 2016 og forslag 
til nye gebyrregulativer legges ut til offentlig ettersyn 
ved servicetorget og biblioteket på Berkåk fra torsdag 
3. desember 2015. Kommunestyret behandler sakene i 
møte den 17. desember.

Rådmannen

Biblioteket
Siste åpningsdag før jul er 
mandag 21. desember kl 16-19, 
vi åpner igjen mandag 4. januar kl 16-19.
Biblioteket har mange fine julebøker for store og små.

Vi ønsker alle en riktig god jul!

Dirigenter Hege Merethe Gorseth & Ann-Kristin Haugerud
Pianist: Sølvi Dons Tronvoll Uv

Soknedal kirke 
4.12 kl.2000

Innset kirke  
5.12 kl. 2000

Gammelgruva
Løkken 6.12 kl. 1800

Hauka Mannskor
Rennebu Mannskor

Reserver billetter på www.haukamannskor.no eller telefon 41008383
Billettpriser: Voksen 250,-  /  Barn u.15 år 150,-

Et lys i mørketia
Hauka Mannskor

Rennebu Mannskor

Et lys i mørketia

Hyttetomter til salgs
Leverandør av grus

Berkåk, 7391 Rennebu
Mob 926 46 626 
www.grusirennebu.no

tlf 926 46 626 - www.grusirennebu.no

w w w . s k i f e r h o t e l . n o

Førjulstiden på Skifer hotel!

Julebordsweekend
4 - 6/12 og 11 - 13/12
- Servering av 3 - retters middag fredag, turbadur i lobbybaren.
- Stort julebord lørdag, trubadur i lobbybaren, band i Skifersal

Familiejulelunsj
Søndag 6. og 13. desember
- La julestria ligge noen timer og ta med deg gode venner eller familie  på
en velsmakende julelunsjbuffet!

Skifer Hotel holder åpent i hele jula!

Følg oss: facebook/skiferhotel - www.skiferhotel.no
T: 73 60 50 80
E: post@skiferhotel.no

Velkommen inn i varmen!

Vi inviterer deg til å besøke

Rennebu.com 
- nettportalen for Rennebu, og her kan du finne det meste av det 

du er ute etter av informasjon om Rennebu.
Nettportalen har bl.a. en egen kulturkalender 

der du kan holde deg orientert om det som foregår i bygda.

Er det noe du savner - send oss en epost: dagfinn@mediaprofil.no

Rennebunytt
vil ønske alle leserne 

en god førjulstid!

Neste nummer av 
Rennebunytt kommer 
torsdag 17. desember, 

og frist for stoff er 
tirsdag 4. desember.
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RETURADRESSE: Rennebu Nytt c/o Mediaprofil as, Myrveien 4, 7391 RENNEBU

Vi inviterer deg til å besøke

Rennebu.com 
- en ny nettportal for Rennebu, 

og her kan du finne det meste av det 
du er ute etter av informasjon om Rennebu.

Nettportalen har bl.a. en egen kulturkalender 
der du kan holde deg orientert om det som foregår i bygda.

Er det noe du savner - send oss en epost:
dagfinn@mediaprofil.no

Dette skjer i Rennebu!
03.12 Småbarnstreff Frivillighuset 11-13
 Babysang med juleavslutning
03.12 Mottak av klær Refshus skole 16-18
03.12 Strikkekaffe Vangsengan 18-21
03.12 Normisjonsmøte/adventsmøte Menighetshuset 20.00
04.12 Mottak av klær Refshus skole 16-18
05.12 Julekonsert Hauka og Rennebu mannskor Innset krk 20.00
06.12 ”Når vi kommer sammen” Hoelsmoen 20.00
07.12 Søndagsskole og Yngres Misjonshuset 17.30
09.12 Formiddagstreff Berkåk menighetshus 11.00
10.12 Strikkekaffe Vangsengan 18-21
12.12 Julemiddag, R.Pensjonistforening Mjuklia 13.00
14.12 Soul Children Berkåk skole 14.45
15.12  Salgsdag elevbedrifter Frivilligsentralen 9.15-11.30
15.12 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
15.12  Salgsdag elevbedrifter Frivilligsentralen 12.00-14.20
17.12 Formiddagstreff Staure 11.00
18.12 Julekonsert Rennebu kirke 19.30
27.12 Juletrefest Misjonshuset 19.30
29.12 Barnejuletrefest Hoelsmoen 11.00

Spinning: Se timeplan på www.oppspinn.net og facebook
Gjeterhundtrening hver torsdag kl 18, Kjøinndolpa hos Sissel Ulvin 
Seniordans hver tirsdag på Voll skole kl 14-16.
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21 i Sanitetshuset, 
Gml.Kongevei 24 (i sokkelen)
Bridge hver tirsdag kl 18.30 på Rennebu Arbeidssenter
Yoga hver tirsdag kl 20 i Åshuset
Kondis-styrketrening hver tors kl 19.30 i Rennebuhallen
Volleyball hver tirsdag kl 20-21.30
Idrettsskole hver torsdag i Rennebuhallen. 
4-6 sport kl 17.30-18.30 og 7-10 sport kl 18.30-19.30
Oldboys i Rennebuhallen hver torsdag kl 20.30-22
Rennebu skolekorps torsdager kl 18-20 på Berkåk skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 19.30-22, Berkåk skole
Hørselhjelp på Frivilligsentralen første torsdag i hver måned kl 10-12

Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller 
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

Gratis innrykk i kalenderen
- kontakt Rennebunytt på tlf 72 42 76 66
eller send epost til mari@mediaprofil.no

Samme oppdaterte kalender finner du også på
Rennebu.com

Din lokale
rørlegger

Vi hjelper deg med alt fra tett sluk til
bygging av drømmebadet og mer

miljøvennlig oppvarming av boligen din.

Telefon  72 42 64 64/464 49 272
post@arhelgemo.no – www.bademiljo.no

Industriveien 4, 7391 Rennebu

man-fre 08.00 - 16.00
lør 10.00 - 13.00

God jul og godt nytt år
ønskes våre kunder og forbindelser

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


