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Hvorfor eiendomsskatt?
I rådmannens økonomiplan som kommunestyret skal 

behandle 13. desember foreslås eiendomsskatt innført i hele 
kommunen fra 2014. Det vil si at også boligeiendommer 
utenom Berkåk og fritidsboliger blir omfattet. Økte skatter og 
avgifter er aldri populære og mange vil sikkert spørre om det 
er nødvendig i Rennebu hvor vi har tilleggsinntekter fra kraft-
utbygginga.

Reduserte inntekter
Som følge av befolkningsnedgang og lave kraftpriser er 

det en inntektssvikt fra 2012 til 2013 på 8,3 mill. kr.  Rennebus 
viktigste inntektskilde er statlige overføringer basert på skatt 
og befolkningssammensetning, og da overføringene basert 
på folketall er relative i forhold til landets befolkningsvekst vil 
vi selv i en situasjon hvor vi har stabilt folketall få nedgang i 
inntektene. 

Kostnadsreduksjoner
I 2012 ble det gjennomført kostnadskutt på ca. 1,6 mill. 

kr. som nå blir videreført, og videre foreslås innsparinger i 
administrasjons- og lederstillinger med minst 5 stillinger. I en 
kommune er det helse-, skoler- og barnehager som er de store 
sektorene. Særlig helsesektoren vokser som følge av økende 
antall eldre, mindre privat omsorg, økte kvalitetskrav, medi-
sinsk utvikling og ulike statlige reformer. Til denne sektoren 
må det også kreves en mer effektiv ressursbruk gjennom bedre 
samordning, større fleksibilitet, mer forebygging m.v., men 
effektivitetsgevinster vil i stor grad måtte dekke nye behov. 
Den desentrale skole- og barnehagestrukturen i Rennebu 
er kostnadskrevende og med dagens lave barnetall (totalt 9 
fødsler innen utgangen av oktober) kan vi neppe i lengden 
fortsette med 4 skoler og 4 barnehager, men så langt ligger 
strukturen fast gjennom de fattede politiske vedtak.  

Eiendomsskatt
er  den  eneste inntektskilden  av betydning  som kommu-

nen selv rår over og hvor inntekten i sin helhet  tilfaller kom-
munen.  Rådmannen foreslår at det innføres eiendomsskatt 
på boliger, fritidsboliger og næringseiendommer i hele kom-
munen fra 2014. Hvis dette blir vedtatt må det utredes hvilke 

Rådmannens hjørne
skattesatser, bunnfradrag og kriterier for taksering vi skal ha. 
Rådmannen foreslår at det budsjetteres med en inntektsøk-
ning som følge av evt. omlegging med kr. 5 mill. pr. år fra 2014. 
Dette forutsetter en gjennomsnittlig eiendomsskatt på kr. 2000 
pr. bolig- og fritidseiendom.  

Fritidsboliger
Det økende antall fritidsboliger i Rennebu er en villet poli-

tikk med mange positive ringvirkninger. Samtidig stiller dette 
større krav til infrastruktur som veier, mobil- og bredbånds-
dekning. Likeså tilrettelegging for natur- og friluftsaktiviteter 
samt at den økte bruken av fritidsboligene også innebærer 
behov for kommunale helsetjenester. Skal vi over tid klare 
å ivareta disse behovene kreves mer ressurser, og jeg mener 
således at det ikke er urimelig om fritidsboligene gjennom 
eiendomsskatt bidrar til kommunens inntekter.  Rådmannen 
har foreslått økte midler til opprusting av veiene i 2014. 

Kommunen som utviklingsaktør
 Rennebu`s   hovedutfordring  med nedgang i folketall 

følger tunge sentraliseringstrender, og hvor vi er ekstra utsatt 
fordi vi mangler et sterkt kommunesenter og også har et 
næringsliv med stor vekt på primærnæringer.  Uansett er det 
ikke lett å snu eller bremse denne utviklingen, men kommu-
nen må ha en sentral rolle i arbeidet med å opprettholde og 
videreutvikle lokalsamfunnet. En liten utkantkommune som 
vår kan ikke nøye seg med å drive kun lovpålagte oppgaver 
innen oppvekst og helse. Vi må ta en sentral rolle i utvikling 
og tilrettelegging for tiltak som fremmer næring, samferdsel, 
annen infrastruktur, bolyst, lokalsamfunn m.v. Hvis vi ikke 
har ambisjoner om å fylle en slik rolle vil vi etter min mening 
måtte stille spørsmålstegn ved vår egen berettigelse. Skal vi 
fylle vår rolle i utviklinga av kommunen må vi ha ressurser til 
mer enn lovpålagte oppgaver.

Rennebu sin økonomiske situasjon er fortsatt slik at vi 
lokalt har valgmuligheter. Samtidig ser vi at det strammes til, 
og at det er nødvendig å ta noen grep. Kostnadsreduksjoner er 
nødvendig, men må balanseres opp mot hensynet til både det 
å være en god tjenesteyter og ikke minst at vi fortsatt må ha 
ambisjoner om utvikling og vekst i lokalsamfunnet Rennebu. 
Mange kommuner, blant annet store fritidsboligkommuner 
som Oppdal og Røros, bruker nå de inntektsmulighetene 
som ligger i eiendomsskatt. Dette gir muligheter til å yte de 
tjenester og den service som er nødvendig. Alternativet med 
ensidige kostnadskutt fører oss raskt inn i en sirkel hvor kun 
lovpålagte tjenester prioriteres, og hvor vi kutter i mange av de 
tiltak som bidrar til utvikling, vekst og trivsel. 

Med vennlig hilsen
Birger Hellan
rådmann

Kjenner du desse orda ? 
 Dialektord  Alternativ A Alternativ B Alternativ C
1 narill innsekt sykdom bål
2 nater verkty svolten iherdig
3 pjaks køyrety ryggsekk plugg
4 puttis plagg is på liten dam iskremtype
5 råvvå stabel jordstykkje rekkje
6 oppgjengt kvalm høgtidsam irritert
7 påk kjepp takås svigerson
8 råslåggå avfall forslag samtale
9 snale orm ende snart
10 opplått gapskratt plagg godver
11 påttåbett tidlegmat strikkemåte pottetrengande
12 ty´y tøystykkje tyde oppdage

Frist for innsending av svar er 3. januar 2013.
Rennebunytt c/o Mediaprofil as, Berkåk 7391 

Rennebu eller til dagfinn@mediaprofil.no.
To uttrekne av dei med flest rette svar får ett Flax-

lodd kvar.

Vinnere i høstnummeret:
Det kom ikke inn så mange svar denne gang, og 

dessverre var det ingen med alt rett. Magnhild Brattset 
fra Gisnåsen hadde kun en feil, og vil få tilsendt et lodd.

Løsning av konkurransen i høstnummeret:
1. Mig - urin 2. Makster - måking 3. Mørvelt - uhell 

4. Mi´ill - matrett 5. My´yld - strø 6. Måldbenk - jordvoll    
7. Mensle - sparsamt 8. Møklas - kvi seg 9. Mundur - 
påkleding 10. Motes - bortimot 11. Murru - uro 12. Met-
på - måle opp

DIALEKT-KONKURRANSE



Rennebunytt 3

Advent
Ordet advent kommer 
av det latinske begrepet 
Adventus Redemptoris, 
som betyr ”Herrens 
ankomst”. 

I dag forbinder vi ordet 
med førjulstiden. Det er en 
kristen årstid, hvor man for-
bereder seg til feiringen av 
Jesus ankomst på jorden. 
Tradisjonen tro, er det førjuls-
stemning og julegrantenning 
flere steder i bygda vår..

På Stamnan arrangerer 
grendalaget Julemarked på 
Kafe Hyggen lørdag den 1. 
desember kl. 11 - 15. Det blir 
salg av flatbrød, lemse, lefse, 
julekaker, julekranser og mye 
mer. Kaféen er åpen som van-
lig med salg av kaffe, vafler 
og kaker. Alle er velkomne til 
å stikke innom for en handel, 
eller bare for en kopp kaffe. 
Den 2. desember kl. 16.00 
er det julegrantenning ved 
Jutulstuggu.  

I tillegg er det tradisjo-
nell julemesse i Holsmoen 30. 
november og 1. desember. Det 
vil bli kaffesalg, riskrem, wie-
nerbrød, utlodning og tombo-
la. Skolekoret fra Øya kommer 
for å synge og vår nye prest i 
bygda, Anette Vognild kommer 
for å holde andakt og unger 
fra bygda vil synge. En del flit-
tige hender har også i år strik-
ket, sydd og bakt, og det vil bli 
salg av disse produktene under 
julemessa. 

På Berkåk arrangerer kvin-
negruppa julegrantenning på 
Torget søndag 2. desember 
kl. 16.00. Her vil kulturskolen 
bidra med musikk, lyd og lys. 
May Britt Svorkdal Hess vil 
komme med noen visdoms-
ord og vårt lokale sangtalent 
Alexandru Gros Grindvoll vil 
blant annet fremføre O Holy 
Night. Ellers blir det sang og 
gang rundt juletreet. I tillegg 
blir det dokkelotteri og katta i 
sekken. Overskuddet av lodd-
salget vil gå til idrettslaget og 
gavesjekken vil bli utdelt i 
forbindelse med julegranten-
ninga, og er et bidrag til sani-
tæranlegg i NM-bakken. 

Julenissen kommer selvsagt 
med hest og slede og ungene 
kan kjøre kanefart til helsesen-
teret for å ønske alle beboere 
der God Jul. Det vil bli serve-
ring av kaffe og gløgg med noe 
godt å bite i. Frivilligsentralen 
holder også åpent. 

Tekst: Lillian Toset
Foto: Dagfinn Vold

- Det vil bli noen låter fra 
min nye CD «På kne», noen 
låter fra Celines juleplate «Jul 
på Røros», noen personlige 
favoritter fra tradisjonelt jule-
repertoar, og noen låter som 
ikke nødvendigvis kommer 
inn under kategorien julemu-
sikk, forteller Tore André. Til 
konserten i Innset kirke har 
de også fått med seg et spen-
nende band bestående av Jan 
Holberg på bass, Arild Følstad 
på tangentinstrumenter og 
William Ernstsen på gitar. 

– Dette er solide musikere 
som vil være med å løfte kon-
serten, sier Tore André. 

Stas å opptre sammen med 
Celine

Datteren Celine Solems-
løkk Helgemo har også 
bestandig trivdes godt på sce-
nen, og hun slo for alvor gjen-
nom da hun vant MGP junior 
sommeren 2007 og MGP 
junior Nordic senere samme 
år. Hun har etter hvert rukket 
å bli 17 år, og både stemme og 
sceneopptreden har fått et mer 
voksent uttrykk. Tore André 
og Celine har opp gjennom 
årene gjort flere opptredener 
sammen, noe de begge synes 
er artig. 

– Tanken streifet meg vel 
den gangen vi begynte å få 
unger, at kanskje en gang i 
framtiden kunne vi gjøre noe 

Tore André og Celine til 
        Innset kirke

sammen. Plutselig har tiden 
gått og så står vi faktisk på sce-
nen sammen, og det er akku-
rat like artig som jeg forestilte 
meg, smiler Tore André. 

Vil ikke klippe håret
I høst kom Tore André med 

CD’en «På kne», som har blitt 
veldig godt mottatt både blant 
publikum og kritikere. – Jeg 
hadde en veldig god følelse 
helt fra vi startet innspilling 
i studio til CD’en var ferdig. 
Jeg ble veldig fornøyd med 
resultatet, og det er naturligvis 
kjempeartig at responsen har 
vært så god, sier Tore André. 
På den nye CD’en viser han en 
ny side av seg selv, og han syns 
det er spennende å gi publi-
kum noe annet enn det de for-
venter seg. 

– Dette er jo også meg, 
kanskje bare et litt annerledes 
uttrykk enn det folk forventer 
av en langhåret rocker, smiler 
Tore André. På spørsmål om 
han kommer til å klippe håret 
for å styrke sitt nye image, er 
imidlertid svaret blankt nei… 
- Det lange håret har vært en 
del av meg nesten så lenge jeg 
kan huske, så det vil jeg behol-
de så lenge det går an, ler Tore 
André.

Britt holder oversikt
Det har vært en travel høst 

for Tore André. I tillegg til pro-

motering av ny CD, holder 
han på med siste innspurt i 
engelskstudiene på Dragvoll 
og har en deltidsstilling som 
lærer i ungdomsskolen på 
Årlivoll i Orkdal. Enkelte peri-
oder går han også inn i det han 
selv kaller «kreativt modus», 
og da kan det være lett å glem-
me både klokkeslett og avta-
ler… Det er derfor godt å ha 
kona Britt, som holder oversikt 
og orden på det meste for de 
fleste i familien Solemsløkk / 
Helgemo. 

– Britt er suveren til å orga-
nisere og få på plass løse trå-
der, så det går som regel veldig 
bra til slutt, smiler Tore Andre. 

Feirer julen med lave skul-
dre

Etter en begivenhetsrik 
høst, som ifølge Tore André har 

Fredag 7. desember arrangerer Innset 

og Ulsberg grendalag julekonsert med 

Tore André Helgemo og datteren Celine. 

Begge gleder seg til å spille i Innset kir-

ke, og ifølge Tor André kan publikum 

glede seg til en konsert som både blir 

tradisjonell og spennende, og kanskje 

blir det også en liten overraskelse under-

veis?

gått unna i rekordfart, har han 
nå begynt å se fram i mot noen 
rolige dager med julefred. 

– I år satser jeg på julefei-
ring med usedvanlig lave skul-
dre. Det blir på helt tradisjo-
nelt vis, sammen med familien, 
og det gleder jeg meg veldig 
til, sier Tore André. Før den tid 
skal imidlertid både engelsk-
eksamen og enda litt mer pla-
tepromotering gjøres unna, og 
ikke minst gleder han seg til 
julekonsert i Innset kirke. 

– Da håper jeg julesnøen 
daler ned og bidrar til at både 
vi og publikum kommer i den 
rette julestemningen, avslutter 
Tore André.

Tekst: Mona Schjølet
Foto: Britt Helgemo

Celine blir med sin far Tore André Helgemo på julekonserten i 
Innset kirke.

Gaselle-bedrifter fra Rennebu
Berkåk Veikro og 
Hognamat er med på 
listen over Gaselle-
bedrifter, og det viser at 
de driver sine bedrifter 
meget godt.

128 bedrifter i Sør-
Trøndelag har kvalifisert seg til 
årets gaselleranking og fylket 
har hele 6 prosent av Norges 
gasellebedrifter.

For å kvalifisere seg 
til gasellelisten må aksje-
selskapene, dokumentert 
med regnskaper levert til 
Brønnøysundregisteret, over  
fireårsperioden fra 2008 til 
2011 ha doblet driftsinntek-
tene fra minimum en million 
kroner det første året i tillegg 
til at driftsresultatet samlet 
skal gå i pluss.

Hognamat as var også med 
på listen over Gasellebedrifter 
i fjor, og har for perioden 2008 
- 2011 hatt en omsetningsøk-

ning på 206%, og et overskudd 
på 4,4%. Hognamat ligger med 
det på en 48. plass på Gaselle-
listen for Sør-Trøndelag. 

Berkåk Veikro as er i år 
med på listen for første gang, 
og har for perioden hatt en 
omsetningsøkning på 120%, 
og et overskudd på 1,7%. De 
ligger på en 114. plass for Sør-
Trøndelag. 

Vi gratulerer Berkåk Veikro 
og Hognamat som Gaselle-
bedrifter!

Av Dagfinn Vold

Faksimile  
fra Dagens 
Næringsliv 
sin artikkel om 
Gaselle-bedrifter.

Sammen 
om jule-
marked

Lørdag 15., fredag 21. 
og lørdag 22. desem-
ber vil Bygdasenteret 
arrangere Julemarked 
der de også får med seg 
de andre butikkene på 
Berkåk til felles opp-
legg. 

Jan Inge Flå ved 
Bygdasenteret forteller at det 
bl.a. vil bli gratis hesteskyss 
mellom butikkene på Berkåk 
disse dagene.

— Det er viktig at vi samar-
beider og gjør felles tiltak for å 
gjøre det mest mulig attraktivt 
å handle lokalt, sier Flå - som 
har mottatt mange positive til-
bakemeldinger på tiltaket.
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ESSO Berkåk 
tlf 72 42 73 37 – mob 958 66 161

Vi ønsker våre
kunder og forbindelser
ei god jul og
et godt nytt år!

- en kraft i nærmiljøet

tlf. 72 42 83 00

Batterier 
som redder liv

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Er det ett års tid siden du sist 
byttet batteri i røykvarslerne dine? 
Eller husker du ikke helt når du sist byttet?
Da er det kanskje på tide med et bytte...

En røykvarsler
er et av de viktigste fore-
byggende tiltakene for å hindre
at liv og materielle verdier går
tapt i brann.

Ta en tur innom et av våre kontorer
- vi kan hjelpe deg med både batteri og røykvarsler!

Oppdal 72 40 49 90  – Berkåk 72 42 82 50 Tlf 480 48 100

Graving – Planering
Transport

Levering av grus og pukk
Betongarbeid
Avløpsanlegg

Nerskogen

landhandel

Telefon 72 42 55 22 – narbutikken.nerskogen@ngbutikk.net

Åpningstider i jula:

23. des.  9.30 - 17.00
Julaften  9.30 - 13.00
1. og 2. juledag  stengt
27. des 9.30 - 17.00
28. des 9.30 - 21.00 
29. des.  9.30 - 18.00
30. des.  9.30 - 17.00
Nyttårsaften  9.30 - 13.00
1. jan.  stengt
2. jan.  9.30 - 12.30

Velkommen 
til en trivelig 

handel!

Hvor lenge siden er det du sist
byttet batteri i røykvarslerne dine?
Husker du ikke helt?
Da er det kanskje på tide med et bytte!

www.GORB.no
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- Vi har ikke lagt så mange 
konkrete planer for turen. Det 
er veldig mye vi har lyst til, 
men det er vel strengt tatt bare 
flybilletter og en femdagers 
fjelltur med guide som er helt 
spikret foreløpig, sier Marit. 
Den 13. desember setter hun 
seg på flyet i Trondheim, og så 
går turen via Oslo, Amsterdam 
og New York til Sao Paulo i 
Brasil. – Det blir jo noen timer 
på fly, men dette var det bil-
ligste alternativet, så det er 
helt greit. Dessuten reiser jeg 
riktig vei i forhold til tidsso-
nene, så dermed sparer jeg litt 
tid underveis, ler Marit. Når 
hun etter hvert lander i Rio, 
omtrent midt på natta, er det 
bare å finne en buss som går til 
Rio, hvor hun så etter planen 
skal møte reisefølge Maren. 

Flerkulturell pedagogikk
Maren Jakobsen Østreng 

var ferdig utdannet barne-
vernspedagog i vår. Hun har 
for tiden base i Trondheim, 
hvor hun arbeider litt forskjel-
lige steder, både i barnehager 
og ulike barnevernsinstitusjo-
ner. I februar skal hun imid-
lertid tilbake til skolebenken, 
så når Marit setter kursen mot 
Norge igjen etter en utvidet 
juleferie, blir Maren igjen for 
å studere flerkulturell peda-
gogikk i Niqaragua. Marit har 
6 uker med ferie, og skal være 
tilbake på jobb som ungdoms-
leder i Meldal kommune den 
30. januar. – Det er litt lite med 
6 uker på en slik tur, men vi 
får gjøre det beste ut av det og 
oppleve mest mulig hver dag, 
sier Marit. 

Usikkert hvor julaften skal 
feires

Foreløpig er det ikke helt 

Eksotisk julefeiring

bestemt hvor jentene skal feire 
julaften, og siden Brasil for en 
stor del tilhører den katolske 
kirke, er heller ikke julefeirin-
gen slik vi er vant til i Norge. 
– Vi har bestemt oss for å ta 
julaften litt på sparket. Mest 
sannsynlig feires den i Rio, 
men vi har også snakket om 
muligheten for å komme oss 
ut til Ilha Grande. Dette er 
en øy som ligger 120 km ut i 
havet, rett ut for Rio, fortel-
ler Marit. Om det ikke blir så 
storstilt julefeiring, har jentene 
imidlertid tro på at det skal bli 
nyttårsfeiring med fullt trøkk. 
– Brasilianerne er jo et livlig 
folkeslag, så det regner vi med 
blir artig ja, smiler Marit. 

Machu Picchu
Et sted jentene helt sikkert 

har bestemt seg for å besøke 
i løpet av ferien, er den godt 
bevarte inkalandsbyen Machu 
Picchu i Peru. Denne står på 
UNESCO´s verdensarvliste, og 
det er strenge begrensninger 
på antall besøkende som kan 
komme hit, også når det gjel-
der guider og bærere. – Dette 
er en fem- dagers fjelltur med 
guide, og vi måtte melde oss 
på for bortimot et halvår siden 
for å få plass, forteller Marit. 

Saltørken i Bolivia
Et annet sted jentene har 

lyst å oppleve i løpet av ferien, 
er en 10.582 kvkm stor saltør-
ken i Bolivia. – Sånn som pla-
nen er foreløpig, tar vi sikte 
på å reise til Bolivia etter at vi 
har vært i Brasil en stund. Vi 
har lest om denne saltørkenen, 
og syns det hørtes spennende 
ut, så det har vi lyst å få med 
oss, sier Marit. Jentene har hatt 
noen timer med planlegging, 
og de kommer stadig over nye, 

spennende ting som de har 
lyst å legge inn i reiseplanene. 
Av erfaring vet de jo imidler-
tid at det også vil dukke opp 
ting underveis som de bare må 
ta på sparket, så derfor er det 
også greit at programmet ikke 
er for stramt. – Vi har nok en 
litt laid-back holdning begge 
to, så det passer oss godt å ta 
ting på sparket, sier Marit. 

Glad i å reise
Både Marit og Maren er 

glade i å reise og oppleve nye 
ting, og i skrivende stund er 
Maren på tur hjem etter en 
liten svipptur til Kina. Hun 
har også tidligere reist en del i 
Sør-Amerika, har studert idrett 
i Brasil, og jobbet som frivillig 
på forskjellige barnehjem der. 
Før Marit startet på jobben 
som ungdomsleder i Meldal, 
var også hun ute på en lang 
tur, der hun stort sett besøkte 
alle verdenshjørner. – Vi er 
nok typene som liker oss  godt 
når det skjer noe nytt ja, sier 
Marit, så vi gleder oss veldig 

til å få litt luft under vingene 
igjen. Maren snakker dessu-
ten spansk, så de regner med 
at det skal gå greit med kom-
munikasjon på denne turen. 
– Jeg har også store planer om 
litt kompetanseheving på dette 
feltet før vi reiser, og har lånt 
meg sju CD’er med portugisisk 
som jeg hører på når jeg kjører 
bil, forteller Marit. Skulle hun 
ikke komme helt i mål med 
språkopplæringen, ser hun vel 
i grunnen ikke på det som noe 
særlig stort problem. – Vi skal 
nok greie å gjøre oss forstått, 
så det stopper ikke opp fordi 
om vi mangler ett ord eller to, 
ler Marit. Og det tror vi i grun-
nen hun har helt rett i. ☺

Det vil bli mulighet for å 
følge Maren og Marit gjennom 
bloggen.

Av Mona Schjølset

Jule-
stemning 

på Voll
Voll grendalag invi-
terer til julegranten-
ning og åpne dører på 
Gammelbua søndag 
2.desember kl 15.00. 
Det blir juletregang, og 
det serveres kaffe og 
boller – Nissen kom-
mer også!

Torsdag 13. desember 
kl 15.00 åpner dørene på 
Gammelbua og i buret igjen, 
denne gang i regi av skolen og 
FAU. Elever vil selge varer de 
har produsert på skolen i løpet 
av november og desember, og 
vi håper flere private krem-
mere vil melde seg for å bidra 
med julevarer. Dette salget vil 
vare helt til kl 17.30. Da må 
elevene avslutte for å gjøre seg 
klar til konsert i kirka. 

Vi håper på mye god og 
kram julesnø slik at elevene 
i forkant kan lage snølykter 
og snø- og isskulpturer som 
pynter veien ned mot kirka. 
Ettersom dette arrangementet 
er på selveste Luciadagen, vil 
en del av elevene gå ”Julegata” 
ned til kirka med lys og hvite 
kapper kl 17.40. I kirka vil elev-
er fra både skolen og kultur-
skolen bidra til julestemningen 
med sang og spill fra kl 18.00.

Kom og opplev julestem-
ningen med oss!

4H-plaketten til tre Rennebu-jenter
Nylig ble 33 4H-plakettmottagere fra Sør-Trøndelag 

hedret, og tre av dem fra Rennebu. Mari Hårstad Meslo 
fra Solrenning 4H, Sigrid Jerpstad og Kristine Uv 
Lorentzen fra Arbeidsviljen 4H. 

For å få utdelt plaketten må man ha godkjent 
4H-prosjekt i sju år. Jentene har tilegnet seg mye kom-
petanse gjennom prosjekter, styreverv, kurs og leirer. 
Fylkesordfører Arne Braut foretok den høytidlige utde-
lingen på Quality Hotell i Trondheim.

F.v.: Sigrid Jerpstad, Kristine Uv Lorentzen 
og Mari Hårstad Meslo.

Mens de fleste av oss i god tid før 

advent går inn i en boble der vi er aller 

mest opptatt av å gjøre ting på nøyaktig 

samme måte som vi har gjort i alle år før, 

fins det noen som lar tradisjoner seile 

sin egen sjø og satser på en annerledes 

julefeiring. 
Marit Bjerkås og Maren Jakobsen 

Østreng skal tilbringe julen i Sør-

Amerika, og hvordan julaften skal 

feires tar de akkurat som det kommer. 

Du kan også 
holde deg 

oppdatert på 
Facebook/

Rennebunytt
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 På biblioteket finner man 
i alle fall bøker som kan være 
til nytte og hygge både når det 
gjelder forberedelser til jul, og 
som avkobling i juleferien.

Hvis man er interessert i 
tips når det gjelder julefor-
beredelser av forskjellig slag, 
har biblioteket mye å velge i. 
Både julemat, julebakst, vakre 
julehjem, julepynt og julekort 
er tema i bøkene, så her er 
det massevis av inspirasjon å 
hente. Naturlig nok er mange 
av de helt tradisjonelle julete-
maene viet stor oppmerksom-
het, men også tips til fornying 
og mindre tradisjonelle tema 
har fått sin plass. Felles for alle 
bøkene er fargerike bilder og 
illustrasjoner, som virker inspi-
rerende på leseren. 

Barnebøker
Også når det gjelder bar-

nebøker er det godt utvalg i 
hyllene. Astrid Lindgren har 
opp gjennom årene skrevet 
en mengde barnebøker, og 
som julelektyre for de minste 
anbefaler bibliotekar Bente 
Gunnesmæl både klassikeren 
”Jul i Bakkebygrenda”, og den 
noe mindre kjente ”Pippi har 
juletrefest”. Til barna anbe-
faler Gunnesmæl også ”Mia, 
Mons og Pusen Per” av Camilla 
Unger. Her fortelles historien 
om Mia og Mons som må ut 
og lete etter katten for at det 
skal bli julekveld.

Lydbøker
Det blir stadig mer popu-

lært med lydbøker, og på 
biblioteket finner du et bredt 
utvalg. Av nyhetene på denne 
fronten anbefaler bibliotekaren 
den siste Varg Veum romanen, 
”Der hvor roser aldri dør”. – 
Det har vært veldig populært 
med krim en stund nå, og det 
er slett ikke bare til påske det 
er aktuelt, sier Gunnesmæl. 
Også Tom Egeland har kom-
met med en ny roman, og 
”Nostradamus testamente” er 
nå å finne blant lydbøkene på 
biblioteket. 

Biografier
Biografier er en popu-

lær sjanger, og her er det fle-
re interessante nyutgivelser 
denne høsten. Den fargerike 
Rema – kongen, Odd Reitan, 
har fortalt sin historie i boken 
med den betegnende tittelen 
”Hvis jeg var president”, og 
her er det nok mye interessant 
lesestoff om kjøpmannen som 
har blitt en av norges mektig-
ste næringslivstopper. En helt 
annen historie fortelles i bio-
grafien om krigshelten Trond 
Bolle. Bolle var marinejeger og 
etterretningsagent, og omkom 
mens han tjenestegjorde i 
Afghanistan. Boken har fått 
undertittel ”på innsiden av 
det hemmelige Norge”, og 
leserne gis et unikt innblikk i 
norsk etterretningsvirksomhet 
gjennom fortellingen av Trond 
Bolles historie. 

 

Av Mona Schjølset

Nyheter fra biblioteket
Julen er tid for avslapning, god mat og sosialt 
samvær med venner og familie. Hvis værgudene 
er i godt slag er nok en skitur også fristende for 
mange, mens andre synes en fristund i godstolen 
med en god bok er den ultimate form for julekos. 

Julemessa er starten på førjuls-
tida for mange. Sjansen for å treffa 
gamle kjente og få smaka heimebaka 
wienerbrød eller riskrem til kaffen 
er meir enn nok freisting til å lokka 
mange oppi Holsmoen med ei ope 
lommebok og eit smil om andletet. 
Stemninga er lun og god, og medan 
småungar spring mellom tombola-
tønna og lommeboka til bestemor 
eller tante, kan dei litt eldre fordjupa 
seg i tippeglas, amerikansk auksjon, 
loddskriving eller rett og slett ein god 
prat.

Ein del flittige hender har også i 
år strikka, sydd, baka, koka eller noko 
anna fantasien tillet, for å frambringe 
fantastiske heimeprodukt som jule-

Julemesse i Hoelsmoen
I år, slik som alle år før - i alle fall dei siste 40 åra, vert det 
arrangert julemesse i Holsmoen Bedehus til inntekt  for 
drifta av huset. Kanskje ikkje noko  fenomenalt enestående 
påfunn, men veldig tradisjonsrikt og triveleg!

messa har for salg. Førstemann til 
mølla…for det er nok ikkje ubegren-
sa  med varer av alle slag. Julebakst, 
mølsgrøt, syltetøy og godis er fine 
salsvarer.

Julemessa går over 2 dagar. Fredag 
kveld startar  i 7tia med årer, kaffesalg 
og alt som høyrer med. Skulekoret frå 
Øya vidaregåande kjem og syng. Mot 
slutten av kvelden vert det trekning 
på kveldsutloddninga.

Laurdag startar med grautsalg 
i ettida, og etter kvart vert det årer,  
varesalg, nummersalg og aktivite-
ter. Nypresten Anette Vognild kjem 
og held andakt, og ungar frå bygda 
vil synga. Når ettermiddagen vert til 

fjøstid, roar det heile seg litt ned, men 
det er framleis god råd for å kjøpe seg 
mat, nummer og få ein god prat.

I  7-tida startar siste økta med jule-
messe. Da må huset fylles og lomme-
bøkene tømmes; slik at nummerbø-
kene er utsolgt, til trekninga på spa-

weekend, brodert juleduk, snowracer og 
alt anna!

Alle; både nye og gamle venner av 
Holsmoen ønskes velkommen!

Tekst: Ingrid Meslo
Foto: Tore Samuelsen
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Blomster hører med til 
jula, og valgene er som 
regel tradisjonell. Men 
det finnes flere alterna-
tiv til juleblomsten.

Mari Engen ved Å Gartneri 
forteller at det en periode nå 
har vært en trend med lys og 
landlig stil med mye sølv og 
hvitt i julepynten. Gull har 
vært fraværende en tid, men 
hun ser ikke bort fra at det kan 
være på tur inn igjen. Men, 
rødt hører alltid med når det er 
snakk om jul.

Mange alternativ
Julestjerna er hovedblom-

sten til jul, men en skal være 
obs på at julestjerna ikke tåler 
kulde. Julegleden er også en fin 
blomst, men den trenger mer 
stell samtidig med at husene 
våre nå nesten er for varme for 
julegleden. Julegleden passet 
nok mer for trekkfulle trønder-
låner. Engen forteller at tulipa-
ner også er mye brukt til jul. 

— Fordelen med tulipaner 
er at du kan legge dem kaldt, 
og da kan de stå seg lenge. En 
kan få en fin julebukett med 
tulipaner sammen med litt 
grønt – som for eksempel furu 
og edelgran. Det gir et natur-
lig preg, og plassert i en høy 
vase der de vokser oppover vil 
de stå seg lenge. Det er også 
viktig å snitte stilken så en 
åpner vannporene, anbefaler 
Mari Engen. For at tulipanene 
ikke skal vokse så raskt kan en 
være forsiktig med vanningen, 
og noen bruker også potet-
mel i vannet for at de ikke skal 
vokse så raskt. Hvis tulipanene 
begynner å henge med hodet, 
kan en snitte opp igjen og 
legge buketten i avispapir en 
halvtime for å stramme dem 
opp igjen.

Allergivennlig
— Det er aktuelt å gi bort 

blomster til kjente og kjære 
til jul. Det kan være som takk 
for god hjelp i året som er gått, 
eller en trivelig oppmerksom-
het til noen en er glad i. Da 

Blomster skaper stemning

skal en være bevisst hvilken 
blomst en velger. Den gode og 
kjente julestjerna er vakker å 
se på, men på grunn av at den 
ikke er så allergivennlig er den 
ikke å foretrekke på sykehjem 
blandt annet. Heller ikke svibel 
er å foretrekke på institusjo-
ner på grunn av lukta, forteller 
Engen. Hun prøver å ta hensyn 
til valg av blomst når kundene 
spør om råd. I slike tilfeller kan 
hun for eksempel anbefale St. 
Paulia som kan pyntes til en fin 
julesammenplantning. Orkidé 
er også en fin gaveplante med 
god holdbarhet. 

— Vi får mange spørsmål 
om hjelp og mange utfordrin-
ger før jul. Det er det trivelige 
med denne jobben at en får 

bruke kreativiteten sin, og dess 
nærmere jul vi kommer dess 
mer kreativ blir vi. Da kommer 
vi inn i stimen, sier Engen med 
et smil. 

Vær ute i god tid
Engen kan fortelle at de har 

holdt på med juleforberedelser 
siden august. Men det er først 
siste uka før jul aktiviteten tar 
seg skikkelig opp. Hun håper 
imidlertid at ikke alle venter 
med blomsterhandelen til siste 
lørdag og søndag før julaften. 

— Skal du sende en blom-
sterhilsen anbefaler jeg å 
bestille i god tid, og det kan du 
også gjøre ved å gå inn på vår 
nettside eller via Interflora, sier 
Engen.

Kurset seg før jul
Å gartneri har tre ansat-

te fra Rennebu – Ingeborg 
Grendal, Gunn Marit Jerpstad 
og Hilde Garnvik. I forrige 
uke hadde de ansatte besøk 
av norgesmester i blomsterde-
korering Åslaug Hildre. Hun 
hadde kurs for de ansatte og 
var samtidig med og pyntet 
butikken i julestemning. 

— I stedet for at noen rei-
ser på kurs ville vi få kurshol-
deren hit til oss så alle kunne 

være med. Det ga oss input og 
var en stor inspirasjon som fyl-
te oss med energi, sier Engen.

Når jula er over, vil Engen 
og de ansatte ved gartneriet 
evaluere julehandelen for å 
planlegge best mulig til neste 
jul. Men, først gleder hun seg 
til kommende jul.

Av Dagfinn Vold

Mari Engen ved Å Gartneri anbefaler både tulipaner 
og St. Paulia til advent og til jul.

Gavebutikker på Berkåk
På Berkåk finnes det flere gavebutikker, bl.a. Bygdasenteret, 
Rennebua, Birka og Spiren.

Disse butikkene kan tilby et bredt spekter av julegaver, og Spiren har kanskje 
det mest allsidige utvalget. Her kan du få kjøpt alt fra nostalgiske og kinesiskin-
spirerte serviser, Black Design til lys og blomster. Spiren har også egen barneav-
deling med leker, spill, Lego og tegnesaker. 

— Vi har nettopp fått inn to nye serviseserier - Pip og Miss Blackbirdy. Den 
éne er fargerik mens den andre går i sort. Begge har nostalgiske mønstre og er 
aktuelt i tiden, forteller Oddvar Skjerve. 

Ellers nærmer det seg høysesong for blomster, og Skjerve forteller at det de 
senere årene også har blitt stor etterspørsel etter gravlykter. 

Oddvar Skjerve ved Spiren med et utvalg av nye kaffeserviser.
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Timeplan vinteren 2012/2013
Mandag  19.30-20.30  Spinn 1 med Kenneth
Tirsdag  17.30-18.15  Spinn 45 med Liv
 18.30-19.30  Spinn 2 med Solfrid
Onsdag  20.00-21.00  Spinn 1 med Ingvild
Torsdag  19.00-20.00  Teenspinn med Marthe
Fredag  16.00-17.15  Intervall med Kjetil

Påmelding til timene er som før – telefon 938 48 849
www.oppspinn.net

Kjøp gavekortpå spinning 
i  julegave!

Salgsutstilling åpen: Hverdager 10 -15 t.o.m. 21.des
Lørdag 15.des åpent 10 -14 Fredag 21.des kl 10 -19
Tlf: 72 42 52 00 www.birka.no - www.facebook.com/birkafb

                       med Birka og månedens 
          håndverker goFORM Keramikk

Kl.17.00 Birkas salgsutstillingen åpner. 
Møt månedens håndverker goFORM 
keramikk og lokale produsenter.
Kafé i Frivillighuset: Salg av Fredriks 
suppe og kaker fra Kroken bakeri
Lokalene til Sparebank 1 SMN: 
Håndverk som varmer, barneaktivitet- 
ved Rennebu Husflidslag.

Hjertelig velkommen

Mandag 3. desember fra kl.17- 20 
          i Birkabygget og Frivillighuset i Rennebu 

Førjulskveld
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Ute på Torget: Smedarbeid v/ Ivar Fjellstad
Hest- og sledekjøring m/ Bulia
Kranseloftet og salg av julebakst v/ Bygde- 
kvinnelaget
Kl.17.30 Presentasjon av månedens håndverker  
goFORM keramikk i Birkabygget
Musikalsk innslag v/ Alexandru Gros Grindvoll
Kl.18.00 Åpning av maleriutstilling, Anne Lise Voll
Kl.18.30 Om Birka i Frivillighuset, v/ Kenneth Teigen
Kl.19.30 Minikonsert med Rennebu Mannskor i 
Birkabygget.Trekning på gratislotteri

nasjonalt senter for kunst og håndverk

Pantone 202

DET LIGGER MYE 
HARDT ARBEID BAK 
GODE RESULTATER

BDO er et revisjons- og rådgivningsselskap 
med over 900 ansatte over hele landet.

For mer informasjon, kontakt oss på:  
tlf. 72 48 15 00, orkanger@bdo.no, eller kom 
innom oss i Orkdalsveien 89, Orkanger.   

Les mer på: 
www.bdo.no

BDO_Orkanger_profil_120x75.indd   1 01.03.2012   08:56:11

Industriveien 4, 7391 Rennebu

DIN LOKALE 
RØRLEGGER

Butikk:  72 42 64 64
Vakttelefon:  464 49 272
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Anette er opprinnelig fra 
Bærum. I sin yrkeskarriere 
har hun blant annet vikariert 
som prest i Gauldal prosti, før 
hun ble tilsatt som sokneprest 
i Evje og Hornes sokn i Aust-
Agder i 2008. Høsten 2012 
var hun og familien på plass i 
Rennebu, etter at Anette tak-
ket ja til stillingen som prest i 
bygda. 

Forskjeller fra nord til sør
Anettes mann Øyvind er 

fra Oppdal, og er engasjert 
som prest der. Familien på sju 
har bodd både i Oppdal og på 
Støren tidligere, og er derfor 
relativt godt kjent i distriktet. 
Tiden på Sørlandet ser Anette 

Anette Prest
Anette Vognild går straks inn i sin femte måned 
som prest i Rennebu. Hun trives godt i bygda, og 
synes familien har fått en fin velkomst.

tilbake på med glede. Etter at 
hun kom til Rennebu, har hun 
kjent på kulturforskjellene.

— Vi hadde gode år i Evje, 
men som østlending kjenner 
jeg meg mer igjen i trønder-
lynnet enn i sørlandslynnet, 
smiler Anette.

Både på Sørlandet og i 
Rennebu har hun fått utøve 
sin prestegjerning i et aktivt 
kristent organisasjonsliv. I 
Rennebu er det fire kirker og 
relativt få innbyggere, noe som 
fører til at det nødvendigvis 
ikke vil bli så hyppige gudstje-
nester på hvert sted.

Anette opplever at folk er 
veldig glad i kirkebygget som 
de sokner til. Samtidig har hun 

et ønske om at det skal legges 
til rette for at det skal bli lettere 
for folk å krysse soknegren-
sene. På den måten kan en 
utnytte gudstjenestetilbudet i 
kommunene samlet sett på en 
bedre måte. 

— Ønsket er jo at enda 
flere folk skal komme innenfor 
dørene, konkluderer hun.

Fire år i Thailand
23 år gammel begynte 

Anette på Misjonshøyskolen 
i Stavanger. Målet var å reise 
ut som misjonær. Men også 
ønsket om å bli ordinert til 
prest modnet frem i løpet 
av studietida. I januar 1996 
ble hun ordinert til prest i 
Haltdalen kirke, av daværende 
biskop Finn Wagle.

I perioden 1998 til 2002 var 
hun og ektemannen misjonæ-
rer i Thailand. Med seg hadde 
de sitt førstefødte barn, og i 
løpet av oppholdet kom ytter-
ligere tre barn.

De fire årene i Thailand 
har satt dype spor. Den før-
ste tiden bodde familien i 
Bangkok. Andre halvdel ble til-
bragt i Ubon – en langt mindre 
by enn Bangkok, men likevel 
stor i norsk målestokk. 

— Vi har mange inntrykk 
og gode minner å se tilbake 
på, men har ingen planer om å 
reise ut igjen, forteller Anette. 

— Omstillingen ville blitt 
for stor for ungene, og mye 
av språket er blitt borte på de 
ti årene som er gått siden vi 
vendte tilbake til Norge, legger 
hun til.

Jobb og fritid
Presteyrket fortoner seg 

gjerne som en jobb der gren-
sene mellom arbeid og fritid 
blir diffuse. 

— Mine roller er først og 
fremst definert som mor og 
prest. Jeg kan ikke henge av 
meg presterollen sammen 
med prestekjolen etter endt 
arbeidsdag. Det å være prest er 
så mye mer enn å stå på preke-
stolen, sier hun.

Anette er engasjert i det 
hun gjør, og må derfor stadig 
jobbe med å verne om friti-
den. Hun er glad i å være ute 
i naturen, og i følge henne selv 
kan mye av æren for all uteti-
den tilskrives ektemannen.

— Det å være gift med en 
oppdaling innebærer visse for-
pliktelser. Det blir en god del 
skiturer i skog og mark gjen-
nom vinteren, konstaterer hun.

Nå ser hun fram til å utfor-
ske hva løypene i Rennebu kan 
by på – dersom det blir skiføre, 
da.

Av Merete Fossum

Inviterer 
til senior-

dans
Dans er både sosialt, 
artig og helsefremmen-
de, derfor er det nå tatt 
initiativ til å få i gang 
et tilbud om seniordans 
i Rennebu. 

Fysioterapeut Kari Tronds-
gård, Arnfinn Engen og Mary 
Ulvåg er tre av ildsjelene bak 
prosjektet, og 11. desember 
inviteres det til informasjons-
møte der representanter fra 
Oppdal og Meldal både vil 
demonstrere og fortelle om 
tilbudet som fins i våre nabo-
kommuner. 

Seniordans er et populært 
tilbud, og pr. i dag er faktisk 
Rennebu den eneste kommu-
nen i Sør-Trøndelag som ikke 
har dette tilbudet. 

– Det må vi selvfølge-
lig prøve å få gjort noe med, 
for dansing er både helse-
fremmende og helseforebyg-
gende, sier fysioterapeut Kari 
Trondsgård. Det er fysak, fol-
kehelsekomitéen og dagsen-
teret i Helsesenteret som har 
tatt initiativ til å starte opp 
med seniordans i Rennebu, og 
Arnfinn Engen og Mary Ulvåg 
har sagt seg villige til å bidra 
som instruktører. 

– Det er viktig å presisere at 
man ikke trenger å være spesi-
elt flink til å danse for å melde 
seg på. Det er heller ikke nød-
vendig at man stiller som par, 
for mye av dansingen foregår 
i ring eller som gruppe, så det 
er bare å komme selv om man 
er enslig, sier Ulvåg. Målet er 
at deltagerne skal bevege seg 
til fin musikk, og ha det sosi-
alt og trivelig. Det er enda ikke 
helt fastsatt hvordan opplegget 
blir eller når det skal foregå, 
men alle som er interessert 
oppfordres til å møte opp på 
Frivilligsentralen tirsdag 11. 
desember kl. 10.00

Av Mona Schjølset

Husk å skifte 
batteri i røyk-
varsleren den 
1. desember!

Hvem blir Årets 
Rennbygg 2012?
Revylaget Framtidsvon ble kåret til Årets 
Rennbygg 2011. Nå er det tid for å kåre Årets 
Rennbygg 2012, og til det trenger vi din hjelp.

Det er mange i Rennebu som gjør en stor innsats i forskjel-
lige sammenhenger. Disse fortjener en oppmerksomhet og en 
påskjønnelse. Årets Rennbygg er ment som et klapp på skuldra 
og en motivasjon, og du kan være med og bestemme hvem som 
skal bli Årets Rennbygg 2012.

Årets Rennbygg kan enten være en privat person, en per-
son fra et lag eller en organisasjon, en fra det offentlige, en fra 
næringslivet, en bonde, ei god kone, en avløser, eller en god 
nabo. Men det må være en person som har gjort seg fortjent til 
det - f.eks. en optimist, en ildsjel, en gledesspreder ...

Kom med forslag
Vi starter med at alle kan sende inn forslag på en kandidat, 

med en kort begrunnelse. En jury bestående av tre personer, 
fra Rennebunytt, Mediaprofil og Meldal Sparebank, vil plukke 
ut fem verdige kandidater blant de innsendte forslagene. Disse 
fem kandidatene blir presentert i Rennebunytt som kommer 12. 
januar, og da kan selve avstemmingen starte. Avstemmingen vil 
foregå ved hjelp av stemmeseddel i Rennebunytt eller via e-post. 
Selve prisen består av et diplom, i tillegg til et pengebeløp på kr 
5.000. Utdelingen av prisen vil skje i løpet av februar ved en egnet 
anledning.

Årets Rennbygg er et samarbeidsprosjekt mellom 
Rennebunytt, Mediaprofil og Meldal Sparebank.

Årets Rennbygg
- Deles ut i samarbeid mellom Rennebunytt, 
 Mediaprofil, Meldal Sparebank og publikum.
-  Går til en person som har gjort seg fortjent til det i 
 året som har gått – som f.eks. en optimist, en ildsjel, 
 en gledesspreder.
-  Frist for å sende inn forslag til kandidater er 
 5. januar.
-  En jury på tre personer fra Rennebunytt, Mediaprofil 
 og Meldal Sparebank plukker ut fem finalister fra 
 forslagene. Disse offentliggjøres i RN 1/2013.
-  Publikum kan stemme på sin favoritt via rennebu
 nytt.no og via stemmeseddel i Rennebunytts papir-
 utgave.
-  Årets rennbygg 2012 offentliggjøres i RN 3/2013.

Revylaget Framtidsvon ble kåret til Årets Rennbygg 2011.
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Åpningstider i jula
3. des kl 10-20
julaften kl 10-12
mellomjula kl 10-14
nyttårsaften stengt

God jul og godt nytt år!

Sesongkort kjøpt før 1. januar:
Voksen  kr 2450,-
Barn 7-15år  kr 2025,-

Voll, 7393 Rennebu  -  Tlf. 72 42 66 35  -  Mobil 976 80 819

Nyttige julegaver i år?
Vi har motorsager, skogs- og verneutstyr, snøfresere m.m.

God Jul & 
Godt Nyttår  
ønskes alle!

Kjører

Trondheim - Oppdal
daglig

Bestilling før kl 12.00 blir levert samme dag

Tidligrute mob 979 64 449

William 930 17 977
Håvard 476 58 275

Vi ønsker våre kunder 
God Jul og Godt Nyttår!

Kjører

Trondheim - Oppdal
daglig

Bestilling før kl 12.00 blir levert samme dag

Tidligrute mob 979 64 449

William 930 17 977
Håvard 476 58 275

Å jul med din glede og 
handle med lyst

Velkommen
til julehandel!

God jul!

BERKÅK
Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lør 9-14

Adventskalender
på Byggmakker

Vi trekker et gavekort på kr 200,- 
blant våre besøkende  hver dag!

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

•	 Julepynt
•	 Smykker
•	Gaver	til	
 henne og han
•	 Juleantrekk/
	 bruksklær

Rennebua AS
Skinn og husflid, Tlf  72 42 61 51

tlf 72 42 61 08 - 976 80 819
www.nerskogenskisenter.no

Vi ønsker oss mye snø og gode  forhold i bakkene og i turløypene!

Åpningstider	i	forbindelse	med	jul:	
Stengt	fom	23.12.12	tom	01.01.13

Ennå	er	det	tid	for	å	lage	julegaver	selv.	
Vi	har	mange	mønsterbøker	med	ideer.

Distriktets beste  utvalg i garn!
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Opplegget er en del av satsingen på 
entreprenørskap i skolen, og målet er 
at ungdommene skal få et lite innblikk 
i hva som kreves for å drive egen virk-
somhet. 

– Dette er selvfølgelig i veldig liten 
målestokk, og innenfor trygge ram-
mer, men vi opplever likevel at elev-
ene får mange a-ha opplevelser når de 
jobber med elevbedriftene, sier lærer 
Rune Stuen. I tillegg til egne lærerres-
surser, hentes det inn eksterne veiledere 
fra lokalt næringsliv. Næringsrådgiver 
Jan Bredeveien er med for å lære elev-
ene hvordan man på best mulig måte 
skal presentere og selge egne produkter, 
Dagfinn Vold fra Mediaprofil forteller 
om markedsføring og reklamemateriell 
og Tore Gjerstad fra Meldal Sparebank 
bidrar med økonomisk rådgivning. Det 
er også Meldal Sparebank som vurderer 
forretningsplanene elevene lager, og gir 
økonomisk tilskudd ut fra hvor god pla-
nen er. 

– Det er kjempepositivt for oss på 
skolen at elevene får råd og tips fra 
noen som jobber med slike ting til dag-
lig, og som har praktisk erfaring fra pri-
vat næringsliv. På den måten får vi gjort 
opplegget så realistisk som mulig, sier 
Stuen. 

The Black Pearl
Noe av det første elevene må gjøre, 

er å finne et navn til bedriften. Ingvill 
Reistad, Linn Bruholt og Ada Marie Aas 
Skjerve er jentene bak ”The Black Pearl”, 
og dette navnet henspeiler på at de skal 
produsere såpe med svarte perler inni. – 
Vi tror det kan være spennende for folk 
at det er en liten overraskelse inni såpa, 
og da fant vi på navnet The Black Pearl, 
ettersom det er svarte perler eller klin-
kekuler vi tenker å bruke, forteller Linn 
Bruholt. I tillegg til spennende såper 
skal de også bake kjeks med nøtter og 
sjokolade, såkalte ”gørrgokjeks”, og på 
salgsdagen for elevbedriftene vil de også 
selge kaffe. 

– Mange er nok kaffetørste når de 
kommer, og da blir de sikkert fristet til å 
kjøpe kjeks til kaffen, så det tror vi blir et 
bra salgstriks for oss, smiler de tre jen-
tene i The Black Pearl. 

MTGL
Bedriften MTGL består av Martin 

Smestu Holm, Tormod Bergsrønning, 
Gaute Smeplass Haugen og Lars 
Ingebrigt Rokkones, og de har satset 
på et bredt varespekter, som kan treffe 
en stor kundegruppe. Trebenker er det 
største produktet, og her er allerede teg-
ningene klare. 

– Vi må bare få tak i materialer, så 
kan vi starte produksjonen, forteller 
Gaute. Også guttene i MTGL har pla-
ner om å lage noen kulinariske fristelser, 
som skal lokke publikum til deres salgs-
bod. 

– Vi skal lage champagnebrus og 
peppermyntedrops, og dessuten skal 
vi steke belgiske vafler, som er litt mer 
eksklusive enn vanlige vafler, forklarer 
guttene. 

Artig med elevbedrifter!
Cupcakes, såpe, fløtekarameller, trebenker, kort, kjeks, champag-
nebrus og belgiske vafler er noe av det man kan få kjøpt når elev-
ene i 9. klasse skal ha sitt årlige julesalg på Frivilligsentralen 18. 
og 19. desember. Når Rennebunytt stikker innom er elevene i full 
gang med å registrere sine firma, og det er mange detaljer som 
skal på plass før de kan starte produksjonen. 

MSM
Også hos jentebedriften MSM blir 

det mye godt å få kjøpt. De har tenkt 
å lage fløtekarameller og cupcakes, og 
fram mot salgsmessen skal ulike smaker 
og pyntemåter testes ut. Maren Gunnes, 
Marie Ek Brattset og Sigrid Belsvik er 
alle enige om at produktene må se så 
fristende ut at det ikke går an å gå for-
bi uten å kjøpe. De har allerede fordelt 
ansvar seg imellom når det gjelder øko-
nomi, markedsføring og daglig ledelse 
av bedriften, men produksjonen skal de 
samarbeide om. 

– Vi skal prøve oss fram litt når det 
gjelder sjokolade- og vaniljesmak, og 
forskjellige måter det skal kombineres 
på i deigen og toppingen, forklarer jen-
tene, som regner med at det vil bli en 
god del prøvesmaking for å finne den 
beste kombinasjonen når det gjelder 
både smak og utseende. 

Kort og Godt
Ragnhild Eithun, Kirsti Solemsmo 

og Frida Lund Frøseth i bedriften Kort 
og Godt skal lage kort for mange anled-
ninger, og som et tilleggsprodukt skal 
de selge muffins. Forretningsidéen kom 
opp rett og slett fordi de syns det er artig 
å lage kort, og ikke minst fordi det er 
noe man har bruk for i mange forskjel-
lige anledninger. 

– Det blir ikke kjempeavansert, men 
vi kan vel kalle det litt enkel scrap-
ping, sier Kirsti og Ragnhild. I løpet av 
få dager planlegger jentene å starte opp 
kortproduksjonen, mens muffins er 
ferskvare og skal produseres så tett opp-
til salgsdagen som mulig. 

Engasjerte elever
Det er tydelig at elevene syns det er 

spennende å jobbe litt annerledes med 
skolefagene, samtidig som de får sam-
arbeide i grupper fram mot et felles mål. 

– Det er artig å få bestemme selv hva 
vi skal jobbe med, og planlegge hvordan 
vi skal jobbe for å bli ferdige, sier Sigrid 
og Maren, og får støtte fra de andre 
rundt bordet. Som for de fleste bedrifts-
eiere knytter det seg naturlig nok også 
en del spenning til hvordan det øko-
nomiske resultatet i bedriften vil bli, og 
her er det viktig å ha alternative planer 
i forhold til hvordan det utvikler seg 
underveis. Dette var tydelig noe elev-
ene hadde tenkt på, og i forretningspla-
nen til en av gruppene fant vi følgende 
geniale slagplan: ”Hvis bedriften går 
bra kan vi dele overskuddet mellom oss, 
og hvis det går dårlig må vi hente inn 
ekstra ressurser fra foreldrene våre.” For 
å unngå at foreldrene til årets niende-
klassinger skal havne i en økonomisk 
knipe før jul, oppfordrer vi derfor alle til 
å støtte elevbedriftene ved å møte opp 
på Frivilligsentralen 18. – 19. desember.  

Av Mona Schjølset

Ingvill Reistad, Ada Marie Aas Skjerve og Linn Bruholt.

Gaute Smeplass Haugen, Tormod Bergsrønning og Martin Smestu Holm.

Ragnhild Eithun og Kristi Solemsmo.

Sigrid Belsvik, Marie Ek Brattset og Maren Gunnes.



Rennebunytt12

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

- autorisert bilverksted -

Sjekk når bilen din skal på
periodisk (EU)-kontroll på

www.automester.no
Service og reparasjoner på alle bilmerker

Diagnoseutstyr til de fleste bilmerker.
PKK (EU) kontroll. Frontruteskifte/reparasjon.

Åpent fra kl 07.30 til 15.30.

ØKONOR Berkåk  -  berkak@okonor.no

For deg som vil noew
w

w
.o

ko
no

r.
no

Regnskap og rådgivning
Lønn
Fakturering
Inkasso
Etablering
Generasjonsskifte
Online regnskap

Berkåk  tlf 72 42 82 00
Soknedal  tlf 72 43 34 07

Kinamat 
Norsk mat

Ta med hjem

Berkåk, tlf 72 42 72 74

Åpent alle dager 12-21
Stengt f.o.m 22. des t.o.m 23. jan

Impex Byggevarer Stokke
Innset, 7398 Rennebu  –  Tlf 950 96 245

impex@loqal.no  –  www.impexbygg.com

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

DEKKSERVICE
Øyvind Kjeka, GUNNESGRENDA

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

Julegavetips
Utvendig lakkbehandling på bilen,

som beskytter mot salt 

kr 1500,-

Årets ritt var en suksess med over 400
deltagere og vi gleder oss allerede til neste år

Rittet arrangeres i
samarbeid med:

Søndag 16. juni 2013
Sett av dagen og bli med på en flott tur i vakker natur!

www.nerskogsrittet.no

Turløype 54 km

Trimløype 18 km

Norsk juletallerken og kinesisk julemat
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Brannforebygging - sjekkliste for egenkontroll
Som eier av boligen er du ansvarlig for brannsikkerheten. Ved 
jevnlige egenkontroller kan du gjøre mye for å redusere brann-
risikoen. Her er et enkelt skjema for egenkontroll.

Hver dag før du legger deg
•	 Sjekk	at	komfyr,	vaskemaskin	og	tørketrommel	er	slått	av
•	 Slå	av	TV-en	med	av-knappen	der	slik	finnes,	ikke	bare	med	
 fjernkontrollen
•	 Sjekk	at	levende	lys	er	slokket
•	 Sjekk	at	ingen	ovner	er	tildekket
Hver måned
•	 Test	røykvarsleren	med	røyk	eller	ved	å	bruke	testknappen
•	 Test	jordfeilbryter	i	sikringsskapet
Hvert kvartal
•	 Sjekk	at	nåla	i	trykkmåleren	på	brannslokkeapparatet	peker	på	
 det grønne feltet
•	 Vend	pulverapparatet	opp	ned	et	par	ganger,	slik	at	pulveret	
 ikke klumper seg
•	 Sjekk	at	husbrannslangen	er	tilkoblet	og	fungerer
•	 Rengjør	kjøkkenvifta	for	brannfarlig	fett
Hvert halvår
•	 Gjennomfør	brannøvelse	for	hele	familien
•	 Undersøk	om	det	er	svimerker	eller	sterk	varmgang	i	sikrings-
 skapet
•	 Stram	til	skrusikringene	i	sikringsskapet
Hvert år
•	 Bytt	batteri	i	røykvarsleren
•	 Se	etter	svimerker	i	støpsler,	kontakter,	lamper	og	lignende

I løpet av kort tid kommer en rykende fersk CD ut på markedet, der elevene 
i kulturskolen selv har stått for både produksjon, kunstnerisk innhold og 
CD-cover. 

Hjertelig HilsenKulturskolen i rennebu

Hjertelig HilsenKulturskolen i rennebu

1  Viva la vida  (Coldplay)  - Alexandru Gros Grindvoll2  Kamomilla Spiller (Thorbjørn Egner) 
 - June Gunnes/Sigrid Kjeka3  Alt jeg trenger (Oslo Ess)  - Lodi 

4  I Dovregubbens hall (Edvard Grieg) 
 - Iver Skamfer Bjerkås5 Coin Song (Final Fantasy)  - Marie Ek Brattset6  Dying Day ( Brandi Carlile)  - Yatzy

7  I’m yours (Jason Mraz)  - Karen Bakk/Lise Marie Hoseth8  Big Big World (Emilia)  - Eir Ingolfsdatter Dragset  9  Alvedans  (Edvard Grieg)  - Alexandru Gros Grindvoll10  The Edge of Glory (Lady GaGa)  - 7Up 
11  Et lidet barn så løstelig (trad. folketone) 
 - Ingrid Skjerve12  Hip to be square (Huey Lewis and The News) 
 - Mjuken BigBand

Hjertelig hilsen Kulturskolen i Rennebu

Produksjonsleder Hallvard 
Mjøen er godt fornøyd med 
elevenes innsats, og hvis alt 
går etter planen vil CD’en bli 
å få kjøpt i forbindelse  kul-
turskolens julekonsert i Innset 
kirke 4. desember. 

Idéen kom opprinnelig fra 
lyd- og lysgruppa, som så for 
seg dette som en praktisk del 
av sitt undervisningsopplegg. 
Rektor Arnstein Solem syn-
tes også det var en god idé, 
og sammen med en del av 
lærerne har han sydd sammen 
et variert program til CD’en. 
Elevene på billedfag har stått 
for utforming av omslaget, så 
det er et skikkelig kultursko-
leprodukt som presenteres for 
publikum. 

Flinke elever
Når Rennebunytt stikker 

innom, er det Alexandru Gros 

Grindvoll som er i gang med 
sitt innslag. Han skal bidra 
både med sang og piano, og 
kjører rutinert gjennom sine 
nummer til teknikerne blir for-
nøyd. Litjsalen i samfunnshu-
set er for anledningen gjort om 
til lydstudio, og i gangen uten-
for venter June Gunnes (9) og 
Sigrid Øverland Kjeka (9) på 
at det skal bli deres tur til å 
komme inn. Sammen skal de 
framføre Kamomillas sang, fra 
Torbjørn Egner-forestillingen 
de hadde på Voll skole tidligere 
i høst. 

– Det er litt lenge å vente, 
men vi kan sangen vår godt, så 
det skal nok gå bra når det blir 
vår tur, sier jentene optimis-
tisk. Hallvard Mjøen er også 
full av lovord om elevenes inn-

sats, både foran og bak mikse-
bordet. 

– Det blir jo litt venting, og 
opptakene må ofte gjøres flere 
ganger før det blir bra. Elevene 
er heldigvis flinke og tålmo-
dige, og ikke minst fokusert 
når det er deres tur, så sluttre-
sultatet tror jeg blir kjempebra, 
smiler Mjøen. 

Av Mona Schjølset

Aksjon boligbrann mandag 3. desember
Det lokale eltilsynet, det lokale brannvesenet og 
Gjensidige Oppdal-Rennebu går sammen for å øke 
brannsikkerheten. Mandag 3. desember kan de komme 
hjem til deg for å gi deg råd om hvordan du kan unngå 
boligbrann. 

Aksjon boligbrann tilret-
telegges på sentralt hold av 
Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap, 
Norsk brannvernforening og 
Gjensidige. Mandag 3. desem-
ber vil de lokale aktørene 
arrangere en lokal aksjon ved å 
gjøre hjemmebesøk rundt om 
kring i kommunen.

— Vi kommer ikke hjem 
til folk for å bruke pekefinge-
ren og gjøre pålegg, men for 
å gi praktiske råd for hvor-
dan de kan unngå boligbrann. 
Desember er vanligvis en 
måned med mange boligbran-
ner, og derfor er det også viktig 
å ha utstyret i orden. Vi vil ha 
med oss batteri til røykvars-
lerne, og hvis noen mangler 
røykvarsler vil det også bli en 
råd med det, sier Stein Bjørgen, 
stasjonsmester for Trøndelag 
brann- og redningstjeneste i 
Rennebu og Oppdal.

Knut Ingvar Havdal, tilsynsinspektør i Det Lokale Eltilsyn, Stein 
Bjørgen, stasjonsmester for Trøndelag brann- og redningstjeneste og 
Kjetil Skogrand, daglig leder i Gjensidige Oppdal-Rennebu (ikke 
tilstede på bildet) vil mandag 3. desember delta i Aksjon boligbrann.

Bilder fra innspillingen av cd´en. 
T.h.: Sigrid Øverland Kjeka og June Gunnes. 

T.h. nederst: Alexandru Gros Grindvoll. 
Under: Eivind Haugen og Fredrik Slettun Hovin.
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ennebu
snekkeri A

S
7393 Rennebu  -  Tlf. 72 42 67 30  -  Fax 72 42 67 20

post@rennebusnekkeri.no
www.rennebusnekkeri.no

Kjøkken
Bad

Spisestue
Garderobe
Soverom

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

Hos oss finner du et
stort utvalg i juleblomster.

Kom innom å se våre interiørnyheter, 
og bli inspirert!

Adventstilbud

Lilla Azalea kr 69,-

Åpningstider i desember

mandag-torsdag 09-17
fredag 09-18
lørdag 09-14

julegate lørd 8.12 09-16
man 17.- ons 19.12 09-18
tors 20. - fre 21.12 09-20
lørdag 22.12 09-18
lille julaften 14-18
julaften 09-12
romjula 10-14

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

Å Gartneri

Din drømmehytte

Sande Hus og Hytter AS – tlf 950 93 400

www.sande-hytter.no

Ønsker alle våre kunder og
forretningsforbindelser

God jul og godt nytt år!

Julegate med liv og røre i 
hele sentrum lørdag 8. des

Ny nettside?
Vi kan gjøre jobben for deg - store og små sider,

alt fra design til ferdig på nettet!

Ta kontakt - så får vi høre om dine planer! 

www.mediaprofil.no       tlf 72 42 76 66
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GPS i tråkkemaskina
Nylig fikk skigruppa montert GPS-tracking i tråkkemaskina, og dermed er det lett å oppdatere 

seg på hvor det til enhver tid er nykjørte skispor. – Dette er kjempebra for både fastboende og hyt-
tefolk, og gjør informasjonen fra løypegjengen vår rask og lett tilgjengelig, sier Kjetil Værnes, som er 
leder i skigruppa.

Ifølge Værnes har skigruppa lenge ønsket seg slikt utstyr, men det har ikke latt seg realisere på 
grunn av økonomi tidligere. – Når Berkåk veikro og gjestegård sa seg villig til å inngå et samarbeid 
om investeringen fikk vi det imidlertid til, og det er vi veldig glade for, sier Værnes.  

Ved hjelp av sporingen, kan man nå se hvor lenge det er siden tråkkemaskina har vært i de ulike 
løypene. - Til å begynne kan det nok være noe mangelfullt, men så snart vi har kjørt gjennom hele 
løypenettet med maskina vil vi korrigere og kvalitetssikre, og etterhvert vil vi kunne presentere et 
flott og oppdatert kart over løypenettet, sier Værnes.

Tråkkemaskina følger du på http://skisporet.no/sortrondelag/rennebu

Trenger 
mannfolk 

til Mamma 
Mia

Utpå nyåret blir det 
kjente toner å høre i 
Rennebuhallen, når 
lokale aktører inntar 
scenen for å fremføre 
musikalen Mamma 
Mia.  

Prosjektgruppa er i full 
gang med skriving og plan-
legging, og nylig ble det gjen-
nomført audition for å finne ut 
hvem som skal bekle de ulike 
rollene. – Det var kjempeartig 
å se hvor mange flinke aktø-
rer som allerede har meldt 
seg på, men enda trenger vi 
flere. Spesielt trenger vi en 
del mannfolk, og ikke minst 
flere statister til de ulike sce-
nene, sier regissør Siw Tanita 
Nygård. 

Hun presiserer at det vil 
være mange statister som 
overhodet ikke trenger å si 
noe på scenen, men det trengs 
en god del folk for å få det til 
å bli så realistiske som mulig. 
– Det har mye å si for helhe-
ten i stykket, så det er fortsatt 
mulig å melde seg på for dem 
som syns dette høres artig ut, 
sier Nygård. Nå før jul vil de 
fleste rollene bli fordelt, og så 
skal det gjennomføres en økt 
med leseprøver for hovedrol-
leinnehaverne. Etter jul vil det 
bli mer øving, og det vil da bli 
oppdelt i ulike bolker der man 
kjører gjennom de ulike scene-
ne. Etterhvert skal alt samkjø-
res, slik at både skuespillere og 
musikanter blir godt kjent med 
gangen i stykket. Musikalsk 
ansvarlig er Rune Skjolden, 
og erfaringsmessig må notene 
som skal brukes finjusteres 
helt fram til premieredagen. – 
Vi som sitter i prosjektgruppa 
gleder oss til å komme i gang 
for fullt, og det er bare å hol-
de av helga 16. – 17. mars, for 
dette kommer til å bli en flott 
opplevelse, avslutter Siw Tanita 
Nygård. 

Av Mona Schjølset

Tar over meieriet fra nyttår
Hofseth Biocare as tar over meieriet på Berkåk fra 
nyttår og starter produksjon av høyverdig protein 
basert på fiskeolje.

Hofseth Biocare as ble 
etablert i august 2009, da de 
overtok anlegg og konkursbo 
etter Green Earth Industries. 
Hovedkontoret med adminis-
trasjon og støttefunksjoner har 
fem ansatte og ligger i Asker. I 
Midsund ved Molde har de en 
fabrikk med 16 ansatte. 

En uutnyttet ressurs
Forretningsidéen til firmaet 

er foredling av ferskt fiske-
avskjær til høyverdige aktive 
ingredienser for mennesker. 
Råvarene de bruker er hode, 
rygg og skinn fra oppdretts-
laks. 

— Norske biprodukter her 
utgjør 800.000 tonn årlig, og 
25% av fiske- og oppdrettsvo-
lumet blir dumpet. Dette er en 
uutnyttet ressurs med et bety-
delig potensiale, sier Jannicke 
Refvem fra Hofseth Biocare as.

Hofseth har nå lagt bak 
seg 10 års utvikling av pro-
duksjonsprosessen, og de har 
sterkt fokus på utvikling og 
forskning for å få best mulig 
produkt. Nå står de klar for å 
øke produksjonen, og det mes-
te av det de produserer går til 
markeder i USA.

Tar over 1. januar
Oddvar Myrmo, nå ansatt 

ved Tine på Berkåk, er tilsatt 
som daglig leder for Hofseth 
sin avdeling på Berkåk. Han 
begynner i jobben allerede fra 
1. desember for å gjøre klart til 
overtakelsen.

— Produksjonen av mjøl-
keprotein som vi har laget ved 
anlegget her hittil og lakse-
protein er så lik at det blir som 
samme produkt ut og samme 
inn, forteller Myrmo. 

— Det som gjør anleg-
get på Berkåk så attraktivt er 
anleggets beskaffenhet, plas-
sering og muligheter for utvi-
delse. Berkåk er sentralt også 
kommunikasjonsmessig, noe 
som ledelsen i Hofseth har lagt 
vekt på, sier Myrmo. Han sier 
videre at dette er en gavepakke 
for Rennebu, for det er ikke 
hver dag at et slikt anlegg blir 
ledig og at det passer i tid for 
en annen aktør å ta over. 

I første omgang er det kun 

foredling til protein som kom-
mer til Berkåk, men på sikt kan 
det bli flere produksjonslinjer. 

20 arbeidsplasser på sikt?
Det er fire og et halvt år 

siden Tine vedtok å leggge 
ned anlegget på Berkåk. Det 
har vært en lang prosess, men 
kanskje er det bra at det har 
tatt så lang tid for at det skulle 
passe for en såpass stor aktør 
som Hofseth. 

— Nå er det bare mulighe-
ter, og jeg håper åtte ansatte fra 
Tine blir med over til Hofseth. 
Men, vi bør nok styrke sta-
ben allerede i 2013. Så får vi 
bruke 2013 til igangsetting 
og kvalitetssikre produksjo-
nen, sier Myrmo. Går det bra, 
vil de vurdere å utvide med et 
større prosjekt i 2014, og på 
sikt håper Myrmo at det kan 
bli minimum 20 arbeidsplasser 
ved anlegget på Berkåk.

Trend med protein
Myrmo forteller at det er en 

trend med høyverdig protein 
i blant annet sportsdrikker, 
sportsernæring og barnemat-
produkter.

— Fiskeprotein blir lettere 

tatt opp i kroppen enn mel-
keprotein, og dermed har det 
en raskere og bedre effekt, sier 
Myrmo. Så langt eksporteres 
alt de produserer til USA.

Gleder seg
Oddvar Myrmo gleder seg 

til å ta fatt på oppgavene, og 
han synes dette blir en meget 
god løsning både for de som 

arbeider ved anlegget og for 
Rennebu kommune.

— Jeg har allerede fått flere 
henvendelser fra personer som 
vil ha arbeid her - både fagfolk 
og andre. Det lover godt, for vi 
trenger både flere arbeidsplas-
ser og flere innbyggere, sier 
Myrmo.

Av Dagfinn Vold

Næringsrådgiver Jan Bredeveien, Jannicke Refvem (Hofseth Biocare as), ordfører Ola T. Lånke og 
rådmann Birger Hellan gleder seg alle over etableringen på Berkåk.

Jannicke Refvem (Hofseth Biocare as) og Oddvar Myrmo gleder seg 
til å ta fatt med produksjonen på Berkåk.
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Vinteren var komen, vi 
hadde sett inn alle dyra. Det 
var som livet på garden roa 
seg ned. Skjula var full av 
ved, småhoggen til stove- og 
badstuovnane, lange tun-
ne ”spildrer” til baksteved. 
Baksteveden fordelte mor nøye 
i den store rundomnen så det 
skulle bli jamn varme. Det 
skulle erfaring til for å koordi-
nere alt, kjevle ut leiven, fyre 
passeleg og passe steikinga 
attåt ho kjevla på en ny leiv. 

Det var sikkert vintrar med 
mildver eller berrfrost før óg. 
Men mest minnes eg kulde, 
snø og vind. Når karane sto 
ved kappsaga uti den ”vind-
fulle” gardtonen heime, vart 
det gjerne kjøttkoking til mid-
dags. I buret hogg mor eit pas-
seleg stykke salta sauerygg. 
Det kalla ho å ”rensk ti gryta”. 
Når dette kjøttet hadde koka 
ei stund flaut det av feitt oppi 
kjelen. Da laga mor fløttmill, 
ho braut flatbrød i store djup-
tallerkenar, tok litt av kjøttsøet, 
og godt med feitt over, toppa 
med sirup eller sukker. Dette 
var kost til å verna seg på midt 
i økta. ”N sto berrt ei ri da”, sa 
far min. 

Dei var ikkje redd for kalo-
riane før, dei trong dei når det 
var til dels hardt kroppsarbeid 
dagen lang. Så dei grein ikkje 
på nasen av feitt flesk hel-
ler. Det var berre om å gjere å 
gjø på grisen så han vart stor 
og feit til han skulle slaktast 
innunder jul. Det kravde sine 
førebuingar. 

Da eg var unge sto det ei 
gammel bastu nordom fjøset. 
Der vart det fyra og vermt vatn 
i storgryta. Så når Rikard kom, 
var varmvatnet i kok. Først var 
det åbit, så gjekk karane for å 
ta ut grisen. Dette tykte eg var 
litt hustre, grisen som eg had-
de vore ven med og klødd på 
ryggen med ein gammel lime, 
skreik no stygt når dei dro og 
skuva han ut. Rikard hadde 
noko dei kalla slaktemaske. 
Det var ei stutt røyr med ei 
patron i. Denne sette han mot 
panna til grisen og slo på ein 

utløysarmekanisme, slik vart 
grisen skoten. Så var det å 
stikke (skjære i pulsåra i hal-
sen) så blodet rann ut. Grisen 
vart lagt på slaktarknakken, og 
no tok skoldinga til. Far auste 
kokande vatn på grisen, og 
Rikard skråpa av busta med 
ein kvass kniv, helst ein ”jåpik” 
– spissen av ein ljå. Han var 
nøyen, så det var ikkje bust på 
spekeskinkene når han slakta. 
Mor ville helst ha Rikard Voll 
på Moan til å slakte ”for han 
æ skjørtin” – dvs reinsleg. Så 
opna dei grisen i buken og tok 
ut innvollane, desse vart lagt i 
eit gammelt trau og sett inn i 
fjøsvarmen. Så skullte dei gri-
sen godt innvendig med kaldt 
vatn. 

No var det tid for kaffemat, 
og stemninga brukte vere god. 
Og no, når grisen var daud, 
tykte eg at alt var berre morro. 
Artig å sjå når grisen vart lem-
ma sund til skinker og bogar. 
Mor tok på seg fjøsforkleet, ho 
skulle fli opp tarmane, det var 
enklast med dei enno var litt 
varme. Ho plukka dei reine for 
feitt, og så tok ho ein stav og 
tredde dei på med ho tømde 
dei for møkk, denne brukte ho 
til å vrenge tarmane så inn-
sida kom ut. Så skylte ho dei 
vel og tok dei ut i snøen, så 
brukte vi foten og masa dei 
i snø til dei vart kvite og fine. 
Ho skylte dei på nytt og la dei i 
kaldvatn. Tarmane fylte vi med 
kjøttdeig når vi kom så langt 
i prosessen. Mor laga og ein 
veldig god ”levermær”. Tarm 
som vart til overs bles ho opp 
med ei sykkelpumpe, knytt for 
i begge endar var denne tredd 
på ein staur og oppbevart på 
bursloftet. Når dei skulle bruke 
av denne bløytte dei han. Men 
når den hang slik oppkveila 
attmed stauren der spekepøl-
sene hang, og ein uforvarande 
kom borti den ein halvskum 
kveld ein var jaga ut for å hen-
te spikkjimær, skjøna ein kvi-
for den kallas skråppåtærm. Ilt 
med kvar gong, det kunne no 
vere spøkelse!

I første høgda i buret sto 

det eit svært trau, der vart skin-
kene, bogane og sideflesket 
lagt i mykje grovsalt. Resten av 
grisen vart oppdelt i ribbe og 
kotelettar. Da eg var lita jente 
hugsar eg dette vart hermeti-
sert i store Norgesglas. Hugsar 
den gode lukta når mor hadde 
bruna mjøl i steikepanna og så 
tok til å ha oppi den gode kraf-
ta, den var stiv som aspic.

Så vart det bygd eit fryseri 
ved Rennebu meieri, og der 
kunne folk leige seg skåp. Med 
dette vart slaktearbeidet mykje 
enklare, men mor hermeti-
serte ein del enno. Kjekt å ta 
til om ein fekk uventa gjester, 
og greitt å ha med på sætra. 
Seinare vart det frysarar i hei-
mane, vi slapp det svært salte 
kjøttet, og omgrepet furkunn-
mat fekk ei ny meining. 

Men attende åt slaktinga. 
Vi slakta ein kalv og samtidig 
med grisen, det vart mykje god 
mat til resten av året. Før om 
hausten hadde vi slakta nokre 
lam. Mor laga sylte, rull, pøl-
ser, kjøttkaker og perra, mykje 
arbeid med det sto på. Men 
så hadde vi mat lenge, og når 
potetbingen var full, gulrota 
lagt i trekasser med fuktig 
mose mellom laga. Kålrot både 
i kjellaren og litt i ei krå i nep-
dungen ute, epler, syltetøy og 
saft i glas og flasker, var det 
ikkje mykje ein trong kjøpe. I 
buret sto og ein 50 kg kveit-
mjølsekk, ein noko mindre 
sukkersekk, og så sviskekassen 
da! Etter krigen trudde ikkje 
folk på vel, så da det vart svis-
ke å få, kjøpte dei liksågodt ei 
kasse! Det sto gjerne ein liten 
kasse med sætersmør der og. 

Nærare jul baka mor flat-
brød, fiskelemse og tjukklefse. 
Ho hadde bakekjellar under 
kjøkenet, vi kunne høyre den 
jamne duren av kjevlinga oppe 
i kjøkenet. Så sto småkakene 
for tur, stripekjeks, silkeka-
rer, pletter og sirupsnipper. 
Smultringer og rosettbakels 
vart steikt i smultgryta, då laut 
den som var lita halda seg på 
avstand. Formkaker, prinses-

sekake og vannbakels, sjoko-
ladekake og sjokoladebollar. 
Tomtebrygg vart laga, det var 
søtt og godt. Skikken var at 
gjestene skulle få øl når dei 
vel hadde sett seg. Vi ungane 
likte tomtenølet godt, gløymer 
ikkje kor skuffa eg var da eg 
smakte maltøl i eit bryllup, dei 
vaksne skrytte av ølet, men da 
tenkte eg: ”ta sie om ber fær 
å vårrå høfle”. Storbrød, jule-
kake og kveitebrød vart baka 
heilt innpå jula. I julekaka og 
kveitebrøda var det gromt med 
rosiner og sukat. Sukat er laga 
av ei sitrusfrukt og koka i sterk 
sukkerlake. Det var berre føre 
jul ein fekk kjøpt sukat, den var 
som ei nevestor oval skål. Mor 
skar tynne skiver så eg fekk 
smake veldig søtt. Fordi det 
var rasjonert (av mor) og fordi 
det tydde at snart var det jul, 
var sukat det beste eg visste. 
Når eg berre vart stor skulle eg 
kjøpe meg eit sukatstykke og 
”maule”. No har eg nådd pen-
sjonsalder og har enno ikkje 
sett dette ut i livet!

Far kjøpte appelsiner i store 
gråpapirposar. Det fanst ikkje 
appelsiner i butikkane her i 
bygda utanom jul og påske. Til 
påske var dei søte og gode, til 
jul var det berre lukta som var 
god. Vi visste råd for det, skar 
toppen av og putta sukker-
bitar inni. Så saug vi ut safta, 
vi kalle det ”negerkyss”, veit 
ikkje kvifor, tenkte vel at dei 
kom frå Afrika, der skulle folk 
vere mørkhuda hadde vi høyrt. 
Men vi hadde ikkje sett nokon 
slik enno i midten av 50-åra. 

Finaste kakebordet var 
på Utstuggun hos Jodda, vi 
rekna 17 slag kaker ein gong. 
Skikken var at vi var bedne til 
alle naboane på kaffe og kaker. 
Har høyrt at i sume heimar var 
borna formana om å ta berre 
tri kaker kvar når dei var borte 
slik. Det høyrde eg ingenting 
om uti Herremsgrenda, men 
ein skulle ikkje ta to av same 
slag, og det hadde ein no ingen 
trong til heller da!

Mor var så glad i ansjos. Far 
kjøpte fine boksar med ansjos 

åt ho. Ein gong hadde han 
kjøpt noko dei kalla juleskrin, 
der var gaffelbitar, ansjos osb. 
Ein boks med krabbe vart aldri 
opna, der strakk ikkje motet til!

Juletreet skulle hentas. Før 
snøen la seg hadde vi sett oss 
ut eit høveleg tre, og merkt 
det med ei glorete tøyfille. 
Juleeftas formiddag vart treet 
teke inn og pynta, vi hadde 
vokslys feste med metallkly-
per, og det var ikkje ofte vi fekk 
brenne dei, for mor var redd alt 
skulle ta fyr. Så gleda var stor 
da bestemor Olise i Uvsløkkja 
ga oss elektriske julelys. Vi 
hadde mykje fin julepynt, ein 
del gamle julekuler frå far sin 
barndom (far født 1903), fletta 
korger og norske flagg. Mor 
putta rosiner og anna godt i ei 
slik julekorg den dagen vi tok 
ned pynten, slik vart tjugende-
dagen og ein festdag for eit lite 
menneske. 

Jula varte lenge da eg var 
barn, men ho byrja ikkje så 
tidleg som no. Far hadde eit 
uttrykk: ”bli dæ itj fær, så lyt 
dæ bli sjursmessdan firri non”. 
Sjursmesse er 23. desember, og 
non er kl 14. Da skulle alt vere 
istand. Juleneket åt småfugla-
ne var festa på låveveggen, og 
ved innboren, og på komfyren 
putra kjelen med kjøttrull. Sjøl 
om juleaften er ein av dei stut-
taste dagane i året, var det ein 
lang og prøvsam dag for den 
som var lita. Etter fjøsstellet 
skulle dei vaksne på badstu. 
Mor var van med badstu frå ho 
var ung, det var bygd badstu-
bad ved meieriet på Stamnan. 
Det huset er i dag eit nett lite 
bustadhus eit steinkast sør 
for Teian. I 1945 fekk far hjelp 
av onkel Georg Uvsløkk til å 
bygge badstu heime. Den var 
tømra, og hadde to rom. Det 
framste med ein gild svart 
ovn til å varme vatn på, og en 
kaldvasskrane. Det var lagt 
treristar på støpgolvet så det 
ikkje skulle vere så kaldt åt 
føtene. Sinkbaljar til å bade i. I 
det innset rommet sto badstu-
omnen. Eg spurde om det var 
naudsynt å bli mesta kokt for å 

Jul før i tia
Både juleforberedelsene og selve jula har forandret 
seg gjennom årene. 

Randi Olise Hoel skriver her hvordan hun opplevde 
juleforberedelsene og selve jula der hun vokste opp 
på en gård i Herremsgrenda i Rennebu.
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bli rein, og det var det!
Etter at vi fekk elektrisk 

julelys var det triveleg å sitte 
nybada og fin og kjenne på 
at nå snart, snart var det jule-
kveld. Bordet var dekka med 
kvit duk og lys, på kjøkenet sto 
mjølkesuppa og godgjorde seg. 
Ho skulle vere tjukk og litt gul. 
Det var høgtid ved julekvelds-
bordet, men eg tykte dei vakse 
åt så lenge, ingen gong i heile 
året elles la eg merke til kor 
lenge dei åt! Vi hadde lutefisk, 
lemse og smør etter mjølksup-
pa, og gjorde ”båttå”, laga små 
pakker med lutefisk og smør 
inni lemsa. Tomtebrygg vart 
drukke attåt. 

Eg må slutte med ei fortel-
jing om da eg fekk ei retteleg 
sovedokke. Eg er fødd i 1945, 
og etter krigen skulle landet 

byggjast opp att. Det var ikkje 
rom for luksusvarer. Heilt fram 
til jula eg var 9 år hadde eg 
berre sett og hatt ”filledokker” 
med celluloidhovud. Denne 
jula var det ein pakke frå onkel 
Lars, ei sovedokke med gule 
krullar, og blinkaraugo med 
lange augevipper. Noko så 
overjordisk herleg hadde eg 
aldri sett, eg gjekk med dokka i 
armane heile kvelden. Dei som 
veks opp i dag vil ikkje kun-
ne forstå kor stort eit vidun-
der denne dokka var, no som 
det bugnar av fine dokker og 
andre leiker. Med dette atter-
synet ynskjer eg alle lesarar av 
Rennebunytt ei god og signa 
jul. 

Helsing Randi Olise

Randi Olise Hoel sammen med mor og far julekvelden da hun var  
ca 10 år gammel.

Julekorta er julehelsinger som hennes far har fått.
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Skihelg i Rennebu

BURENNET - lørdag 9. mars 11.00
For 35. gang - 28 km turrenn med flott trasé i nydelige omgivelser.

Spurtpremie kr 1000,- for beste dame/herre. 
Klubben med flest fullførte deltakere i turklassen kr 3000,-

Påmelding turklassene: minidrett.no/luppi@loqal.no innen 5. mars.
Trimklasse: påmelding og start fra kl 9 – 11. 

LARSRENNET – Søndag 10. mars 12.00
Tradisjonsrikt barneskirenn for unger født i 2001 eller senere (12 år). 

Startkontingent (100 kr) ved henting av startnummer.
Påmelding: minidrett.no/eli.harstad@tele2.no innen tirsdag 5. mars.

Informasjon om arrangementene: www.rennebu-il.no

For 12. gang fyller ca 40 produsenter  bruket med 
julegaver, kunst, husflid og håndverk - og ikke minst lokal mat.

Årets juleutstiller i Galleri Småbruket er 
Turid Melby Bråthen fra Ålvundeid.

    Serverinng av kaffe, gløgg, 
    juleurtekake og smultringer.

    Småbruket er godt skiltet
    fra Rv70 ca 20 km fra Oppdal sentrum.
 

Velkommen til

Førjul på
helgene 1.-2. og 8.-9. desember kl 11-17

www.smabruket.no  –  tlf 976 80 853

Juleblomster 
julegaver – julepynt

Berkåk - tlf 72 42 74 45

Åpningstider:
man-fre 10-17
lør 10-14

Blomster som gave?
Du ringer - vi bringer! Bestill i god tid.

Mandag 3. desember åpent til kl 20.00
Kveldstilbud kl 17-20

Julestjerne kun kr 3900

Oppdal, Aunasenteret, tlf 72 42 16 37

Juleinnkjøp
gjør du i vår nye og større butikk

i Aunasenteret

Logg inn på vår julekalender på
Facebook og vinn masse fine premier!
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Rennebu Bondekvinnelag 
ble stiftet på Folkvang, 
Sandbrekka den 26. novem-
ber 1932. Det første styret 
bestod av formann Ingeborg 
Gunnes, varaformann Marie 
Olstad, sekretær Ragnhild 
Myrmo samt kasserere Ragna 
Bruholt og Marit Hårstad Voll. 
I vedtektene for laget kan vi 
sitere formålsparagrafen, som 
lyder slik: «Bondekvinnelaget 
skal ivareta bygdefolkets øko-
nomiske, sosiale og kulturelle 
interesser, og bygge på nasjo-
nal og kristen grunn».

Kurs og pengegaver
De første åra arrangerte 

laget en rekke kurs. På denne 
lista finner vi både sykurs, 
kvitsaumkurs, lampeskjerm-
kurs, bakekurs og flere typer 
demonstrasjoner, som for 
eksempel bruk av ost og 
grønnsaker i kostholdet. Laget 
hadde også fast tradisjon med 
matsalg på sau- og storfeut-
stillinger, for å skaffe inntekt til 
laget.

Bondekvinnelaget har også 
gjort en stor og viktig jobb 
med å skaffe utstyr til kirkene 
i bygda. Det begynte med bru-
destoler til Voll kirke. Senere 
kom blant annet korstoler, 
offerskåler og veggtepper, for å 
nevne noe. Laget var også med 
og støttet opp da det skulle 
skaffes nytt senkeapparat til 
hovedkirka. Nybrottsarbeidet 
på Nerskogen ble heller ikke 
glemt.

Krigsåra
Så kom de tunge krigsåra. 

På et møte i Oslo i november 
1940 ble frammøtte repre-
sentanter fra Bondelaget og 
Bondekvinnelaget tvunget til 
å ta standpunkt på hvorvidt de 
ville samarbeide med okku-
pasjonsmakta og Nasjonal 
Samling. Møtet avviste NS 
sitt forsøk på innvirkning. 1. 
desember påfølgende år ble 
laget oppløst, og kassabehold-
ningen ble gitt til kirkegårdsar-
beid i bygda.

Aktiv jubilant
Da freden kom i 1945, 

kunne arbeidet i bondekvin-
nelagene gjenopptas. Nye 
kurs kom i gang, og veldedig-
hetsarbeidet fortsatte. I 2002 
skiftet organisasjonen navn til 
Rennebu Bygdekvinnelag.

Mat og traktor
Laget har opp gjennom 

åra arrangert flere typer mat-
kurs. Det har blant annet vært 
avholdt matkurs for karer 
(og traktorkurs for kvinner), 
og mange har fått opplæ-
ring i å lage blant annet lute-
fisk, lefse, sylte og leverpostei. 
Interessen for tradisjonsmat 
har lenge vært økende, og i 
1997 kom boka «Tradisjonsmat 
i Rennebu», med Birgit Foss 
som redaktør og primus motor. 
Boka har vært, og er, en viktig 
inntektskilde for laget. Ikke 
minst er det et viktig oppslags-
verk i forhold til en matkultur 
som står i fare for å bli glemt.

Martnan
De første årene på 

Rennebumartnan var laget 
med som komitemedhjelpe-
re, på linje med andre lag og 
organisasjoner. Men det gikk 
ikke lenge før det kom spe-
sialoppdrag: Produksjon av 
graut, mellekjætt, jønnbrød, 
hyllkaku, mølsgraut og andre 
godbiter. Etter noen år med 
primitive salgsbuer tok dame-
ne saken i egne hender, og fikk 
(med litt karfolkhjelp) snekret 
sin egen salgsbu. Dermed skjøt 
både salg og inntekter i været. 
Spesialiteten er lefsene. Køen 
foran bua til Bygdekvinnelaget 
er alltid lang, og damene greier 
sjelden å bake nok lefser til å 
dekke etterspørselen. I 2010 
ble Rennebu Bygdekvinnelag 
nominert til Martnasprisen – 
noe de setter svært stor pris på.

Eget bakeri
I 2001 dro en gjeng bonde-

lagskvinner på tur til Magerøya 
i Hemne. Her besøkte de et 
gammelt bakeri med vedfyrt 
steinovn, og de fikk demon-

strert hvordan denne fungerte. 
Her ble tanken sådd om å sette 
i stand det gamle bakeriet på 
Sandbrekka. Tillatelse ble inn-
hentet fra eier, og deretter ven-
tet et stort arbeid med rydding 
og vasking. Våren 2002 ble den 
gamle bakeriovnen atter tent, 
etter over førti års hvile. Det 
ble en røykfylt opplevelse, men 
damene lærte seg fyrings-
kunsten etter hvert. Nå leier 
Bygdekvinelaget bakerikjillarn 
på Sandbrekka, til glede for 
både medlemmene og andre 
som kommer dit for å bake. 
Steinovnsbakte brød og rund-
stykker fra Sandbrekka er blitt 
en slager på martnan!

Av Merete Fossum
Foto: Dagfinn Vold

I disse dager fyller Rennebu Bygdekvinnelag 80 
år. Vi snakker om en særs oppegående jubilant 
som ikke tar seg tid til å hvile på laurbærene, til 
tross for en rik og mangfoldig kulturbakgrunn. 

Kilder:
- Foredrag skrevet av Birgit Foss i forbindelse med Norges 
 Bygdekvinnelag sitt 60-års jubileum i 2006
- Notater i forbindelse med 50-års jubileet for Rennebu 
 Bondekvinnelag i 1982 (ukjent forfatter, muligens Gerda Hoel)
- Notater i forbindelse med Rennebu Bygdekvinnelag sitt 80-års 
 jubileum nå i høst, skrevet av nåværende leder Marit 
 Gorsetbakk

Bygdekvinnelaget er aktiv 
på Rennebumartnan, og har 
to ganger blitt nominert til 
Martnasprisen.

Bakeriet på Sandbrekka er mye brukt av bygdekvinnelaget, og mangt 
et brød er bakt til glede for både store og små.

Piperøking i den senere 
tid nådde sin topp mot slut-
ten av forrige århundre, men 
mye tyder på at vi igjen ser en 
økende interesse for dette red-
skap for nytelse av god smak. 
Om man først finner gleden og 
nytelsen ved pipe, vil en kunne 
ha et livslangt kjærlighetsfor-
hold.

Å røyke pipe er som å nyte 
en god sigar, et glass vin eller 

Jon Aalbu (1965) fra Oppdal 
er en av to pipemakere i Norge. 
Foruten å lage piper er han også 
en pasjonert piperøker, med stor 
interesse rundt pipehistorie og 
bruk og stell av piper.
Nå har han skrevet boka 
”Pipe - kun for nytelsen”.

noe annet godt – alt handler 
om smaken. Her er det ikke 
om å gjøre å ta dype innha-
leringer, men å nyte øyeblik-
ket, håndverket i pipen og en 
smakfull tobakk.

Dette er en praktfull og 
fargerik håndbok, som gir 
deg kunnskap om pipens og 
tobakkens historie og utvik-
ling. Den har også detaljerte 
opplysninger om pipetyper, 
munnstykker, innrøyking, stell, 
vedlikehold osv. Boken er inn-
delt slik at den passer like godt 
for den som ønsker å prøve 
piperøyking for første gang 
eller for den pasjonerte piper-
øyker.

— Dette er den første kom-
plette boken om piperøyking i 
Norge. Gjennom boken håper 

Pipe - kun for nytelsen
Dette er den første boken om piper og piperøyk-
ing en er kjent med, som er utgitt i Norge.

og tror jeg du som leser og 
piperøyker, skal kunne få en 
større forståelse for bakgrun-
nen for dagens pipe og pipens 
utvikling gjennom tidene. Det 
er også et formål med boken at 
alle som leser den skal kunne 
få mer glede ut av sin piper-
øyking. Både de som er pasjo-
nerte piperøykere og de som 
vurderer å prøve dette nytel-
sesredskap, sier Aalbu.

Boka selges digitalt på nett-
stedet www.smabruket.no

Av Dagfinn Vold
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NERSKOGEN!

Nerskogen har unike kvaliteter for vinter-
idrett og friluftsliv. Her kan du boltre deg på 
bortoverski milevis i jomfruelig snø innover 
Trollheimen med besøk på Jøldalshytta, 
utfordre bakkene og langrennsløypene i 
Nerskogen Skisenter - eller rett og slett 
bare kose deg i sola med bål, kaffe og det 
som hører til.

Vil du ha en skikkelig utfordring har du 
muligheter for fantastiske toppturer i 
Trollheimen til Svarthetta, Trollhetta eller 
Blåhø. 

Det er også kort vei til Oppdal med f.eks. 
kino eller andre opplevelser i Kulturhuset.

Matinnkjøpene gjør du på Nerskogen 
Landhandel - en butikk med åpningstider 
tilpasset fritidsbeboerne som er på besøk i 
helgene.

Mer informasjon om Nerskogen 
  www.nerskogen.net
  www.nerskogenskisenter.no
  www.nerskogenlandhandel.no
  www.tt.no
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En perle i   
       Trollheimen

Nerskogen har alle muligheter - for hele familen!
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Nerskogsprosjektet ble 
startet opp i 2009 etter 
initiativ fra Rennebu 
kommune, og hadde 
som mål å få mer fart 
på Nerskogen. Nå er 
prosjektperioden over, 
og har de lyktes?

Prosjektet skulle gå over 
tre år, og er nå på ”overtid”, 
da prosjektperioden er forlen-
get med ett år. Prosjektet ble 
igangsatt av Rennebu kommu-
ne, som har drevet og finansi-
ert arbeidet. I tillegg har BliLyst 
og Fylkesmannen gitt tilskudd 
til prosjektet.

Målsettingen med prosjek-
tet var å styrke grunnlaget for 
økonomisk utvikling for både 
lokalt næringsliv og grunnei-
ere. Samtidig var målet å øke 
trafikken til Nerskogen gjen-
nom å forbedre attraktiviteten 
og eksisterende tilbud/opp-
levelser/servicetilbud og om 
mulig utvikle nye og andre til-
bud.

Nerskogsprosjektet har 
vært organisert i en styrings-
gruppe og to arbeidsgrupper  - 
en arbeidsgruppe for nærings-
utvikling og en for utvikling 
av opplevelser/stopp-punk-
ter/ skilting og infrastruktur. 
Siste del av prosjektperioden 
har arbeidet blitt ledet av et 
arbeidsutvalg bestående av tre 
representanter fra grendeut-
valget, kommunens nærings-
rådgiver og innleid prosjektle-
der (siden november 2011).

— I starten av prosjektet 
ble det bl.a. gjennomført flere 
grendemøter med innbyg-
gerne i grenda, grunneiere, 
noen hytteeiere og nærings-
utøvere på Nerskogen. Norsk 
Turistutvikling (NTU) ble hyret 
inn som konsulentfirma for å 
delta i oppstartingsprosessen, 
og Aktivum Midt-Norge ble 
engasjert for å utføre enkelt-
tiltak. Samtidig ble det bygd 
på undersøkelser og erfaringer 
fra andre steder og det aktive 
grendemiljøet på Nerskogen 
var viktig, forteller prosjektle-
der Arve E. Withbro.

Prioriterte arbeidsoppga-
ver

Withbro forteller at arbei-
det med å markedsføre og 
synliggjøre Nerskogen som 
attraktivt område for bo og fri-
tid var en prioritert oppgave. 
Samtidig ville de forsøke å få 
til noen arrangement, kjøre 
opp skiløyper, merke opp syk-
kelløyper og merke opp tursti-
er for ferdsel på sommers tid. 

Rennebu som hyttekom-
mune

Som bakgrunnsteppe had-
de de at på Nerskogen er det 
ca. 160 fastboende. I tillegg 

kommer mellom 900 – 1200 
hytter/fritidsboliger, antallet 
er avhengig av grensedrag-
ningen for hva en definerer 
som Nerskogen. Stordelen 
av hyttene i Rennebu ligger 
på Nerskogen, og det er her 
veksten på antall hytter skjer. 
Rennebu er nå Trøndelags 
femte største hyttekommune, 
og har tredje størst vekst i de 
siste fem årene: 237 nye hytter 
(i tillegg kommer utvidelser og 
restaurering av eldre hytter). 
I 2010 ble det bygd flere nye 
hytter i Rennebu enn i Røros 
kommune (største hyttekom-
munen i Trøndelag), og kun 5  
mindre enn Oppdal (48-53).

De fleste fritidsinnbygger-
ne kommer fra Trondheims-
området og Trøndelag for 
øvrig, og etter hvert ikke ube-
tydelig innslag fra Nordmøre.

Hva er gjennomført?
— Nerskogsprosjektet har 

vært med på å stifte Nerskogen 
grendelag, og vi har utviklet et 
godt turløype- og sykkelløype-
nett. Vi har også deltatt i reåp-
ning av butikken på Nerskogen 
(Nerskogen Landhandel 
AS) og prøvd å synliggjøre 
Nerskogen som et attrak-
tivt hytteområde i et levende 
bygdemiljø – bl.a. gjennom 
annonsering i  temautgivelser 
i lokalavisene (Rennebunytt, 
Opdalingen, Sørtrønder’n, 
Adresseavisen/SommerGlede/
Trivelige Trøndelag og andre), 
sier Withbro.

Det er også blitt merket fle-
re turløyper og sykkelløyper, og 
det er gitt ut en egen brosjyre 
for Nerskogen. Nerskogsrittet 
er også etablert og er i år blitt 
arrangert for tredje gang, med 
475 deltagere. Årlig arrangeres 
Nerskogskonferansen -  også 
denne for 3. gang

Det er bygd infotavler ved 

inngangen til Nerskogen både 
fra sør og nord, og det er fore-
tatt forbedringer på hjemme-
siden for Nerskogen - nersko-
gen.net. 

Nerskogskonserten ble 
arrangert første gang nå i 
høst, og med Vamp ble det 
suksess med ca 2.000 tilhø-
rere.  Withbro forteller at det 
også er utviklet egen logo for 
Nerskogen.

Oppgaver videre
— Selv om Nerskogs-

prosjektet er slutt, vil det være 
viktig å holde seg fortløpende 
orientert om hva hyttefolket 
”krever” for at de skal tilbringe 
flere døgn og lengre tid på hyt-
ta. Videre er det også viktig å 
drifte og utvikle Nerskogsrittet 
videre, og sikre arrangemen-
tet Nerskogskonserten, sier 

Hytte-
utbyggingens 

”bærekraftighet”
Nerskogsprosjektet har 

også gjort en del beregninger 
for hva hyttesatsingen inne-
bærer for Rennebu.

Rennebu er den femte stør-
ste hyttekommune i Trøndelag, 
og det er bygd 346 nye hyt-
ter i Rennebu perioden 1998 
– 2010. Prosjektleder Arve E. 
Withbro anslår at 90% av disse 
er bygd på Nerskogen, dvs. 
311 hytter. I perioden 1998 – 
2002 er det bygd 61 hytter i 
Rennebu, dvs. et anslag på 55 
hytter for Nerskogen.  Snitt 
pr år blir 11 hytter. I perioden 
2003 – 2010 er det bygd 285 
hytter, anslag for Nerskogen 
blir 256 hytter . Snitt pr. år 32 
hytter.

Verdibetrakninger for 
hytteutbyggingen

I perioden 1998 – 2002 var 
tomteprisen kr 300.000, og 
byggekostnader pr. hytte var kr  
1.300.000. Pr. år i denne perio-
den utgjør disse investerin-
gene kr 17.600.000, og for hele 
perioden kr 88.000.000.

I perioden 2003 - 2010 
hadde tomteprisen steget til  
kr  500.000, og byggekostnad 
pr. hytte til kr 1.800.000 – en 
samlet investering pr. hytte på 
kr 2.300.000. For året i denne 
perioden utgjør disse investe-
ringene kr 76.600.000 og for 
hele perioden kr 588.800.000.

Restaurering/utbygging
Byggenæringen mener at 

restaurering og utbygging av 
eksisterende hytter i kommu-
nen utgjør mer enn nybygging. 
Withbro har satt opp tall som 
viser at for perioden 1998- 
2002 ble det foretatt restau-
rering på 30 hytter i året med 
pris kr 80.000 pr. hytte, dvs. kr 
2.400.000 i året. For hele perio-
den blir dette kr. 12.000.000

 For perioden 2003 – 2010 
er tilsvarene tall for 30 hyt-
ter i året på kr 400.000, dvs. kr 
12.000.000, noe som for hele 
perioden utgjør kr 96.000.000.

Hva utgjør bruk av 
hyttene?

— Det er antatt at hver per-
son i gjennomsnitt legger igjen 
kr 350,- pr. bruks. Ut fra en 
spørreundersøkelse blant hyt-
teeierne i Oppdal og Rennebu 
om lokal bruk av hytter /fri-
tidsboliger kan en lese at det 
i gjennomsnitt er 3,4 personer 
pr. hytte med 50 bruksdøgn, 
forteller Withbro.

— Da en god del av lokal 
handel for Nerskogens ved-
kommende skjer i andre kom-
muner (Oppdal og Meldal), 
setter jeg her i Rennebu for-
bruket til kr 120,- pr. person 
pr. døgn. Dette gir 170 bruks-
døgn pr. hytte og et forbruk 
på kr 20.400 pr. hytte. Forbruk 
pr døgn innbefatter, mat, bruk 
til aktiviteter, strøm, kommu-
nale avgifter, brøyting, ordi-
nert vedlikehold osv.  For 1.000 
hytter blir dette kr 20.400.000, 
forteller Withbro.

Av Dagfinn Vold

Withbro – som reiser spørsmål 
om Nerskogskonferansen og 
ordførertreffet skal videreføres.

Withbro forteller videre at 
Nerskogen Skisenter sin dag-
lige leder og gründer har gitt 
uttrykk for at han ønsker å 
trappe ned. Det er viktig å sikre 
fremtidig drift, eventuelt foreta 
eierskifte ved skisenteret. 

For at hytteinnbyggerne 
skal bygge identitet om hytte-
grenda må de også ha lett og 
rask tilgang på informasjon. 
Withbro stiller spørsmål om 
hvilken informasjon de ønsker, 
og hvordan de ønsker å få 
denne informasjonen? 

Av Dagfinn Vold

Nerskogsprosjektet: 

Hva fikk de utrettet?

Nerskogsprosjektet deltok aktivt i reåpningen av Nerskogen 
Landhandel.

Nerskogsprosjektet har satt opp informasjonstavler både nord og sør 
for Nerskogen.
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Jul i bygda vår
Jula er en tid da store og små samles rundt gamle juletradisjoner. Alle har vi 
minner fra den gangen vi var barn, og gamle juletradisjoner holdes gjerne i 
hevd ved at de eldre forteller og levendegjør sine tradisjoner. Mange velger 
å lage sine egne, nye juletradisjoner, og det er hyggelig å blande gammelt og 
nytt. Alle familier har sine egne måter å både feire jul på og å forberede seg 
til julehøytiden. Noen tror ikke det kan bli jul uten ”sine egne” oppskrifter, 
aktiviteter eller vaner, og spør man folk er det tusenvis av forskjellige svar 
på hva som gir mest julestemning! Vi har møtt noen sambygdinger for å høre 
litt om juletradisjoner, juleminner og hvordan de skal tilbringe julen. 

1.  Hva betyr jula for deg og hvilke jule-

 tradisjoner setter du mest pris på?

2.  Er det noe spesielt du MÅ gjøre i julen? 

3.  Hva er ditt beste juleminne?

4.  Hva står på menyen julekvelden?

5.  Hvor skal du tilbringe julen?

6.  Hva er din vakreste julesang?

Kristin Fjærestad, 
Berkåk 

1. Jula er den beste høy-
tiden i året. Det viktigste er å 
være sammen med familien og 
det er nok helheten med både 
adventstiden og selve julefei-
ringen hun setter aller mest 
pris på. Julaften er hellig, selv 
om budskapet ikke er det vik-
tigste for henne. Hun har nok 
helst ønsket at butikkene had-
de vært stengt på julaften. 

2. Både baking og det å 
høre på julemusikk hører 
juleforberedelsene til. Etter 
at Kristin flyttet til Berkåk 
må hun også gå litt på ski. 
Ellers gjør hun det som hører 
adventsstunden til, bl.a. ser 
hun på barne-tv sammen med 
barna på hhv 4 og 6 år. 

3. Hennes beste juleminne 
fra barndommen er å våkne 
tidlig julaften morgen og føle 
på spenningen hele dagen til 
kvelden kom og julegavene 
skulle åpnes. 

4. På julaften spiser famili-
en risengrynsgrøt med mandel 
til lunsj. På julekvelden er det 
pinnekjøtt med poteter og kål-
rabistappe som står på meny-
en, en tradisjon hun har tatt 
med seg fra Balestrand i Sogn 
og Fjordane, hvor hun er født 
og oppvokst. 

5. Det er familiens tredje 
julefeiring her på Berkåk og i 
år kommer hennes foreldre, 
søster og mann for å feire jul, 
noe de gleder seg til.

6. Da Kristin var barn, var 
”Det lyser i stille grender” hen-
nes favorittsang. Nå i voksen 
alder setter hun mest pris på 
”Deilig er jorden”.

Grethe Hermine 
Gaupset Eide, Innset

1. Grethe har en førjulstra-
disjon sammen med ei vennin-
ne. De baker tynnlefse, noe de 
har gjort i nesten 20 år. Noen 
ganger har det også hendt at 
de har delt en flaske muskat-
vin. Nå som barna er store, har 
julefeiringen blitt litt annerle-
des, men hun prøver likevel å 
holde på tradisjonen når barna 
kommer hjem for å feire jul. 
Det er viktig å ikke starte jule-
forberedelsene for tidlig, men 
samtidig har det blitt en del av 
førjulskosen å tenne lys hele 
adventstiden. 

Hun synes også lille jul-
aften er veldig hyggelig, og 
Grethe har en tradisjon med 
å høre ”Lille Jensen drar til 
Mandalay” på radioen, en sang 
som forteller om Jensen som 
har forsovet seg og kommet 
for sent på kontoret for aller 
første gang, og fått grov kjeft 
av sjefen. 

2. Grethe må bake smult-
ringer og colakaker til jul, og 
etter at smultbaksten er unna-
gjort, kan vaskinga begynne. 
Hun lager også pepperkaker 
etter en spesiell oppskrift hun 
har fått fra en tidligere nabo 
fra Kapp på Toten. Denne deler 
hun gjerne med Rennebunytts 
lesere:
Pepperkaker: 

200 gram sukker
250 gram smør eller mar-

garin
100 gram skoldede og fin-

hakkede mandler
200 gram sirup
1 ts. bakepulver
1 ½ ts. kanel
1 ½ ts. nellik
¾ ts. pepper
650 gram hvetemel. 
Rør smør og sukker hvitt. 

Bland i finhakkede mandler 
og sirup. Sikt hvetemel blan-
det med bakepulver og kryd-
der og tilsett. Arbeid deigen 
raskt sammen og trill den ut i 

to litt store firkantede pølser 
som får ligge på en melet fjøl 
til neste dag. La det stå kaldt 
og legg et håndkle over. Skjær 
pølsene i tynne og jevne skiver 
med en skarp kniv. Legg ski-
vene på smurte plater, og stek 
dem pent gylden brune i cirka 
ti minutter på 175 grader. 

3. Hennes beste juleminne 
har hun fra da hun selv var 
jentunge og satt rundt jule-
treet etter middagen, hvor hele 
familien var samlet og delte ut 
julegaver til hverandre. De var 
på en måte innhyllet i noe, og 
det er denne stemningen hun 
prøver å formidle videre til 
sine egne barn og barnebarn. 
En tradisjon hun også husker 
godt fra sin egen barndom er 
at Juleevangeliet ble lest opp. 

4. Grethe er opprinnelig fra 
kysten og er oppvokst med fisk 
som hverdagsmat. Hun har 
derfor vært vant med å spise 
kjøtt julekvelden, men de siste 
årene har tradisjonen like-
vel vært lutefisk med poteter, 
lefse, melkesuppe og hjemme-
brygget øl. 

5. Julen i år skal tilbrin-
ges hjemme på Krokbekken, 
og deler av julen skal feires 
sammen med barn og barne-
barn.

6. Den vakreste julesan-
gen synes hun er ”Deilig er 
Jorden”. Ellers pleier hun å 
høre en nydelig argentinsk 
julesang på radioen som hun 
ikke kan huske navnet på, men 
som spilles i et radioprogram 
lille julaften som heter ”kvel-
den før kvelden” 

Andreas Myrmo, 
Berkåk 

1. Andreas synes jula er 
en hyggelig og fin tradisjon 
og forteller at han spiser mye 
god mat og at han blir i godt 
humør av at alle andre men-
nesker også er så glade. Det 

beste med jula er alle gavene, 
og han synes det er like mor-
somt å gi gaver som å få gaver.

2. Til jul pleier han å bake 
pepperkaker og pepperkake-
hus. Han sier at tradisjonen 
med pepperkakehuset er noe 
helt annet enn å spise det, og 
forteller med et lite smil om 
munnen at det morsomste er 
å sette en rakett i det for der-
etter å tenne på. Dette er selv-
følgelig noe de gjør utendørs 
og han vil på ingen som helst 
måte røpe hvem sin idé dette 
egentlig er. 

3. Andreas sitt beste jule-
minne har han fra lille julaften 
for et par år siden, hvor han og 
brødrene fikk en helt ny TV for 
å ha i tv-stua. Der kan de se på 
film og spille Playstation i fred 
og ro. Ellers liker han gjerne å 
ta seg en skitur.  

4. På julaften spiser han 
ribbe, medisterkake, poteter og 
grønnsaker. Maten er noe han 
setter ekstra stor pris på både 
julaften og ellers i jula.

5. Andreas flyttet fra 
Vestfold til Rennebu i 2007, og 
har siden den gang feiret jul 
her i bygda.

6. Han synes flere jule-
sanger er fine, men dersom 
han skal nevne én, må det bli 
”Glade Jul”.

Odd Ustad, Orkanger 
1. Odd synes jula er en fin 

høytid og tar seg som oftest 
litt ekstra fri. Hverdagen er 
såpass hektisk ellers at han 
nok setter ekstra stor pris på 
julehøytiden. Han bruker først 
og fremst tiden til å slappe av 
sammen med familie og gode 
venner og forteller at det er to 
høytider som er viktig for ham 
- jul og påske. Han kjenner 
julas budskap og tradisjoner 
selv om han ikke er noen ivrig 
kirkegjenger og tror likevel 
han er veldig juletradisjonell til 
mann å være. Han setter stor 
pris på hele adventstiden.  

2. I jula må han gå på ski. 
Er det ikke skiføre hjemme på 
Orkanger, drar han gjerne på 
hytta si i Jøldalen. Selv om han 
ikke har tradisjon med å feire 
jul på hytta, tar han seg gjerne 
noen dagsturer dit for å gå på 
ski. 

3. Odd har sterke minner 
fra da han selv var gutt og hus-
ker godt faren som var skips-
arbeider og ikke alltid kunne 
feire jul hjemme. Det var ikke 
alltid like lett å forstå som 
guttunge at faren noen ganger 
måtte dra til sjøs og gleden var 
desto større da han var hjem-
me sammen med familien. 

4. Da han var liten spiste 
familien alltid lutefisk jule-
kvelden, men de siste 27 årene 
har de spist pinnekjøtt. Første 
juledag er det svigermors ribbe 
som står på menyen. 

5. Jula skal tilbringes hjem-
me på Orkanger og Odd for-
teller at han nok er for tradi-
sjonell til å reise til sydligere 
strøk i julehøytiden.  

6. Når det blir snakk om 
julesanger, er han rask med 
å fortelle at han er komplett 
umusikalsk og sannsynligvis 
en dårlig og ubrukbar sanger. 
Han synes likevel det er hyg-
gelig å lytte til musikk og fort-
setter med å fortelle at i hele 
desember står det på julemu-
sikk i bakgrunnen hjemme.

Av Lillian Toset

Du kan også lese 
Rennebunytt

som pdf-utgave på 
www.rennebunytt.no
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forestillingen at dette var den 
ene rette løsningen for Berkåk.

Men gjennom arbeidet 
med planen og etter hvert som 
vi er blitt konfrontert med de 
nye standardkrav som leg-
ges til grunn for den framti-
dige stamveien, har mange av 
oss kommet til at det gamle 
vedtaket likevel er modent 
for revisjon. Prognosene som 
er lagt fram viser at trafikken 
gjennom Berkåk vil fortsette å 
stige til værs, fra en årsdøgn-
trafikk (ÅDT) på vel 4000 i 
dag, til kanskje over 8000 i 
løpet av noen få tiår, altså en 
fordobling. Og videre ifølge 
KVU-en fra vegvesenet, skal 
det ikke være standardbrudd, 
men en fartsgrense på 90 km 
pr. time, midtdeler, høye støys-
kjermer og 50 meters bygge-
grense på hver side av veien. 
Med så sterke føringer, og tatt i 
betraktning at E6 skal være en 
gjennomfartsåre mellom nord 
og sør, hvor all lokaltrafikk skal 
over på parallelle veier, tvinges 
vi til å tenke nytt også om tra-
sévalget for denne stamveien.  

Arbeidsgruppen har ved 
hjelp av Plankontoret og 
Asplan Viak også fått utredet 
alternative traséer både på 
østsiden av jernbanelinjen og 
gjennom Berkåk sentrum. Ett 
av alternativene er nettopp å 
følge dagens trasé. Dette alter-
nativet ligger med i utkastet til 
kommunedelplan. Det vil nok 
fortsatt være de som mener 
den eksisterende traséen bør 
foretrekkes framfor tunellal-
ternativet, særlig gjelder dette 
enkelte næringsdrivende. 

Hovedalternativet er 
tunell

Flertallet i arbeidsgruppen 
har imidlertid etter å ha vur-
dert de ulike sider, kommet til 
den konklusjon at alternativet 
med tunell gjennom sentrum 
er det som ivaretar helheten 
best. Selv om myndighetene 
skulle godta en noe lavere 
standard på denne streknin-
gen, med en fartsgrense på 
60 km/t og tre rundkjøringer, 
vil trafikkmengden være den 
samme og de øvrige kravene; 
til støyskjerming og 50 m byg-
gegrense følge med på kjøpet. 
Flertallet vil hevde at en slik 
løsning vil dele Berkåk i to 
langt mer enn i dag, og gjøre 
en framtidig tettstedsutvikling 
vanskeligere, i tillegg til at den 
vil gi mindre trafikksikkerhet.  

Det må samtidig tas med at 
det ikke har vært noen stem-
ning for å velge en veitrasé helt 
utenfor Berkåk, da på østsiden 
av jernbanen, slik veimyndig-
hetene tidligere har antydet. 

Kommunestyret vedtok den 22. november å 
legge ut forslag til kommunedelplan E6 Ulsberg-
Berkåk-Løklia (Garli) til offentlig ettersyn. Med 
dette nærmer vi oss slutten på første etappe i 
en lang planleggingsprosess fram mot en ny 
Europavei 6 gjennom vår kommune. 

E6 i tunnel - den beste løsningen?

Spør du så om når den nye 
veien vil komme, må jeg svare 
trolig ikke før om 8-10-12 år. 
Dette vil i første rekke avhenge 
av hvor mye penger Stortinget 
vil bevilge til veier de nærmes-
te årene.

Vi som har vært med i 
gruppen som har arbeidet med 
den nye planen, har en klar 
opplevelse av å være en liten 
bit i et stort puslespill. Her er 
det usedvanlig mye som skal 
falle på plass, og helst samti-
dig. Bare det ene; at vår par-
sell kun utgjør én av flere vik-
tige strekninger fra Jaktøya i 
Melhus til Oppland grense på 
Dovrefjell. Dette betyr at det 
er fire kommuner som driver 
planlegging i samarbeid med 
Sør-Trøndelag fylkeskommu-
ne og Statens Vegvesen. Det 
er enighet om at det er smart 
å samordne interessene mest 
mulig og se utbygging av hele 
strekningen under ett. 

Å være et ledd i en lang 
kjede betyr at vi må passe på 
å gå i takt. Det innebærer at 
vi er under et visst tidspress. 
Dersom vi skal ha håp om 
å komme med i den såkalte 
Nasjonal Transportplan (NTP) 
som behandles av Stortinget 
til våren, må vi være klar med 
vår kommunedelplan tidlig 
på vinteren 2013. NTP legger 
føringer for de statlige bevilg-
ninger i transportsektoren 
for kommende tidsperiode. 
Kommer vi ikke med i denne 
NTP-en, vil det gå minst fire 
år til vi får en ny sjanse. Da vil 
også den helhetlige strategien 
slå sprekker, og det vil få nega-
tive konsekvenser for parselle-
ne også i våre nabokommuner.   

Nye forutsetninger for 
valg av veitrasé

Før arbeidet med kom-
muneplanen kunne starte 
måtte vi avvente Vegvesenets 
rapport om strategier for 
utvikling av denne trans-
portkorridoren, den såkalte 
Konseptvalgutredningen 
(KVU), som forelå først 
på nyåret i 2012. KVU-
utredningen viste seg å leg-
ge helt nye forutsetninger 
til grunn for E6-utviklingen 
i framtida, sett i forhold til 
de forutsetninger kommu-
nestyret i Rennebu hadde å 
holde seg til forrige gang, da 
E6-utbyggingen ble behandlet 
noen år tilbake i forbindelse 
med vedtak av ny kommu-
neplan 2009-2020. Den gang 
bestemte kommunestyret at 
den framtidige E6-traséen 
måtte gå gjennom Berkåk sen-
trum. De fleste av oss, også 
undertegnede, har levd i den 

Tunellalternativet framstår 
derfor også som et slags kom-
promiss, som vil bidra til en 
viss nærkontakt med Berkåk 
sentrum ved at trafikkantene 
vil kunne se Berkåk fra vei-
en når de kjører inn og ut av 
tunellen. 

Så handler forslaget til 
kommunedelplan ikke bare 
om traséen gjennom Berkåk, 
men også om strekningene 
både nord og sør for Berkåk. 
Også på disse strekningene 
ligger det flere utfordringer 
som vi vil komme tilbake til 
senere. 

Den videre prosessen
I midten av januar vil det 

bli avholdt et informasjons-
møte om kommunedelpla-
nen. Tid og sted vil bli annon-
sert i et senere Rennebunytt. 
Planforslaget  med alle vedlegg 
ligger på kommunens nettside 
- www.rennebu.kommune.no

Når forslaget til kommu-
nedelplan har vært ute på 
høring og senere er vedtatt av 
kommunestyret, må vi avvente 
stortingets vedtak i forbindelse 
med Nasjonal Transportplan 
i juni neste år. Parallelt med 
denne planen får vi også en 
søknad om bompengefinan-
siering til behandling. Det er 
også et eget kapittel som nok 
vil få betydelig oppmerksom-
het i tiden framover. Så vi får 

bare si som på TV - ”vent, og 
se hva som skjer!”  For kom-
munen gjelder det å holde 
skjemaet, slik at prosessen ikke 
forsinkes på grunn av oss. Det 
håper vi å kunne klare, for mye 
står på spill, ikke minst når det 
gjelder finansiering. Vi konkur-
rerer med andre landsdeler om 
pengene. Nå må vi ikke tape 
igjen!

Av Ola T. Lånke
ordfører

Vedtaket i E6-saken kommunestyret 22/11-12, sak 61/12.

Forslag til kommunedelplan for E6 Ulsberg – Berkåk – Løklia sendes på høring og legges 
ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14 når utfordringene for 
myke trafikanter, og får saktegående trafikk på strekningen Ulsberg –Pynten er beskrevet.

Forslag fra Arnhild Gorsetbakk på vegne av Senterpartiet, vedtatt mot 7 stemmer.

Illustrasjonen viser de forskjellige alternativene til trasévalg av E6 ved Berkåk.
Plankartet er utarbeidet av Plankontoret.
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LEDENDE FAGHANDEL INNEN IKT

Åpningstider
Man-tors 09.00-17.00
Fredag 09.00-19.00 
Lørdag 10.00-14.00

Berkåk
tlf 72 42 77 04

Følg oss på Facebook

Adventstid

Adventskalender 
med gode tilbud
hver dag!

•	Godt	utvalg	i	klær,	
	 både	til	hverdag	og	fest
•		Gavekort
•		Julepynt
•		Julegavetips

Lørdag 1. desember åpent kl 10-17

20% rabatt på ALLE varer

Åpningstider:
Mandag - fredag  7-22
Lørdag 8-20

Tilbud fre 31.11 og lør 1.12

PepsiMax 4pk  3990 

Klementiner pr kg     790

Nora rødbeter/sylteagurk  1000

Adventstemning 1. des

+ pant

Hesteskyss fra kl 15.00
Servering

Kanskje kommer nissen!
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Jostein Aas var ikke mer 
enn tolv år gammel da han 
fikk sin første jobb som manu-
ell hogger for skogeierlaget. 
Arbeidet ga mersmak, men det 
var gårdbruker han skulle bli. 
Gårdsskogen ble vedlikeholdt 
med traktor og vinsj, frem til 
den første hogstmaskina kom 
på plass i 1991. Denne inves-
teringen åpnet for leiekjøring i 
ledige stunder, og herfra ballet 
det raskt på seg.

Ti ansatte
I dag har Jostein ti faste 

ansatte, i tillegg til mange inn-
leide i de travleste periodene. 
Til enhver tid er fire arbeidslag 
i sving. Disse arbeider både i 
Rennebu, Meldal og Oppdal, 
og Jostein bruker mye av sin 
tid til å kjøre rundt med diesel 
til maskinparken. En periode i 
sommer bestod mannskapet 
av i alt 18 mann, og det var 
travle tider. Jostein har der-
for ingen planer om å utvide 
dagens drift.

-Jeg synes vi har nådd pas-
selig nivå. Ordreboka er full, 
og jeg kunne sikkert ha enga-
sjert enda flere. Men da er 
man i grenseland for hva man 
greier å håndtere med dagens 
driftsform. Jeg tror det er farlig 
å bemanne etter toppene, sier 
Jostein.

Verdiskapning i skogen

Maskinparken rommer 
både hogstmaskiner, lastebæ-
rere og egne kjøretøy til frakt 
av doninger. Mye av jobben 
er datastyrt, men det krever 
likevel sin mann å styre mas-
kinene. Det ser alt annet enn 
enkelt ut å manøvrere de mas-
sive kjøretøyene, men Jostein 
bedyrer at førerne har full kon-
troll.

- De ansatte innehar bred 
faglig kompetanse, og de fleste 
har fagbrev som skogsmaskin-
førere. Dette er karer som vet 
hva de driver med, forteller 
han.

Mye gammelt tømmer
Med dagens teknologi 

er dårlig framkommelighet 
i terrenget ingen hindring. 
Skogsmaskinene kommer til 
nær sagt over alt. Med impo-
nerende hastighet og finslepen 
teknikk, felles, kvistes og kap-
pes trærne, for så å bli merket 
med skjebnefargene: Rødt for 
sagtømmer, blått for masse-
virke.

Når trærne slutter å vokse 
i toppen og ikke lenger set-
ter skudd, er de fellingsklare. 
Gjennomsnittstreet er omtrent 
hundre år gammelt når det er 
klart for sin siste reis.

- Riktig hogsttidspunkt er 

avgjørende for hvor mye man 
sitter igjen med i kroner og øre. 
Mange grunneiere venter for 
lenge med å felle, slik at trærne 
råtner innenfra og blir verdilø-
se. Mye tømmer i Rennebu er 
for gammelt, og store verdier 
står i skogen og råtner på rot. 
Uttak av fellingsklart tømmer 
er ikke bare ressursutnytting, 
det er også et ledd i god skog-
pleie. Skal nye trær få komme 
til, må de gamle vike plassen, 
sier Jostein.

Flere sommeroppdrag
Det er ikke bare tøm-

merdrift det dreier seg om 
i firmaet. Jostein og kom-
pani har også jevnlige opp-
drag for blant annet Mesta og 
Jernbaneverket. Som entre-
prenører leies firmaet gjerne 
inn for å rydde tomter, både 
i privat og offentlig sektor. 
Men brorparten av arbeidstida 
benyttes altså i skogen – året 
rundt.

- Tømmerdrift ses gjerne 
på som en vintergeskjeft, men 
sagbrukene betaler mer for 
råvarene sommers tid. Derfor 
har vi stadig flere oppdrag i 
den varme årstida, sier Jostein.

Prisen på tømmer har his-
torisk sett vært utsatt for store 
svingninger, men Jostein Aas 

har likevel lyktes i å skape en 
levedyktig bedrift med lokal 
forankring. 

- Enkelte år tjener man bra, 
mens andre år går det i null. 
Det er gjerne hell og uhell 
som rår over regnskapet. Vi ser 
helst at skogeierne forsetter å 

utnytte ressursene i skogen, og 
at maskinparken vår fungerer 
som den skal. Da har vi et godt 
utgangspunkt for videre drift i 
årene som kommer, konklude-
rer Jostein.

Av Merete Fossum

Helt siden guttedagene har Jostein 
Aas trivdes med arbeid i marka. 
Interessen har ikke avtatt, snarere 
tvert imot. 

Jostein valgte å gjøre skogen til 
levebrød, og administrerer i dag et 
entreprenørfirma som er blant de 
største i sitt slag i Midt-Norge.

Jostein Aas har lyktes i å skape en levedyktig bedrift med lokal for-
ankring.

Einar Sigstad har arbeidet for Jostein Aas i flere år, og trives godt 
bak spakene i hogstmaskina.
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www.torslaft.no

Tradisjonell handlaft 
Hellaft/Stavlaft
Tilbygg, 
restaurering etc

Graving – Planering – Transport sommer/vinter   

Betongarbeid – Vann/avløp – Uteplasser – Liftutleie

J. O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen, 7393 Rennebu

mob 416 54 516 – john.ovogn@loqal.no

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com
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Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu  tlf 72 42 65 50

Åpningstider jula 2012
Lørdag 22.12 kl 09-17 
Lillejulaften 23.12 kl 14-17
Julaften 24.12 kl 09-13
Romjula 27.-29.12 kl 09-15
Nyttårsaften  kl 09-14
2. januar kl 09-12

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

Ønsker alle våre forbindelser og samarbeidspartnere 
God Jul og Godt Nyttår!

Nerskoglaft as
Nerskogen, 7393 Rennebu

tlf 918 00 974 - 952 56 570 – granatun@online.no

Din lokale leverandør av
• småhus i tradisjonell handlaft etter dine tegninger og ønsker

• bygg i stavlaft og bindingsverk
• restaurering, tilbygg og grunnarbeid

• hyttetomter i Sørøyåsen på Nerskogen

Vi ønsker hyttefolk og 

våre kunder god jul og 

godt nytt år!

Vi ønsker 
alle våre kunder og 

forretningsforbindelser 
en riktig god jul 
og godt nyttår.

Ta kontakt på telefon 416 56 996 
www.rennebuhytteservice.com
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Finn Skårsmoen er født og 
oppvokst i Oppdal. Da han 
bestemte seg for å utdanne 
seg innen politiyrket, gikk 
veien sørover til Oslo. I 1987 
ble han uteksaminert fra 
Politihøyskolen. Ferden der-
fra gikk rett ut i felten, via et 
sommervikariat ved Risør og 
Arendal Politikammer.

Samme høst fikk han fast 
stilling som konstabel ved 
Grenland Politistasjon i Oslo, 
som på denne tiden var lan-
dets største politistasjon. Fra 
1990 til 2000 var han en del av 
Beredskapstroppen – landets 
bistandsorgan og spesialtrente 
innsatsstyrke i forhold til blant 
annet terrorbekjempelse. I til-
legg har han tjenestegjort i det 
tidligere Jugoslavia fra septem-
ber 1995 til september 1996 
gjennom Justisdepartementet. 
Andre periode var i Hebron 
på Vestbredden gjennom 
Utenriksdepartementet, fra 
november 1997 til februar 
1998. Dette var opplevelser 
som satte hjemlige og nære 
ting i et annet perspektiv.

Usikker framtid
Det er fremdeles høyst 

usikkert om det vil bli et eget 
lensmannskontor i Rennebu 
i framtida. I forbindelse 
med omorganiseringen av 
Fjellregionen Vaktdistrikt har 
Politimester Nils Kristian Moe 
foreslått å legge ned Rennebu 

Den nye lensmannen

og Holtålen lensmannskontor. 
Dette har som ventet skapt 
debatt blant politikere og inn-
byggere. Den nytilsatte lens-
mannen er klar over at han 
besitter et embete som kan 
forsvinne, men synes det er for 
tidlig å komme med person-
lige synspunkter rundt saken.

— I annonseteksten stod 
det svart på hvitt at omorgani-
sering må påregnes, og det er 
noe man bare må forholde seg 
til. Jeg vil gjerne ha en dialog 
med både kommune og poli-
tisk valgte organ før jeg kom-
mer med en uttalelse. Ikke 
minst synes jeg det er viktig 
å få tid til å kjenne utfordrin-
gene på kroppen, forteller 
Skårsmoen.

Kjenner seg igjen
Den pågående omstruktu-

reringsprosessen av politieta-
ten etter 22. juli vil også kunne 
ha innvirkning på lensmanns-
situasjonen i Rennebu.

— Etter terroraksjonen 
i fjor sommer har vi fått økt 
fokus på akuttberedskapen. 
Det blir spennende å se hvilke 
grep som blir foretatt i kjølvan-
net av Gjørv-kommisjonens 
arbeid, sier Skårsmoen.

Etter ti års fartstid i 
Beredskapstroppen kjen-
ner han seg igjen i mange av 
momentene som kommer 
fram i Gjørv-rapporten.

— Rapporten peker på flere 

ting som i en årrekke har vært 
godt kjent innad i politiet, men 
som vi ikke har nådd fram 
med. Kommunikasjonen har 
vært for dårlig, påpeker han.

Forskjell på by og land
Med 25 års fartstid i poli-

tiets tjeneste har Skårsmoen 
vært vitne til store forandrin-
ger, både innen politietaten 
og innen de arbeidsområdene 
han skal forvalte.

— I dag har vi en langt 
mer sammensatt kriminalitet. 
Vi har fått et relativt stort pro-
blem med mobile vinningskri-
minelle, og har utfordringer 
i forhold til hvordan vi best 
skal mobilisere oss for å imø-
tekomme dette. Dette gjelder 
både i byen og på landet, sier 
han. Det var likevel en stor 
overgang å komme fra Oslo og 
til landsbygda igjen.

— Da jeg kom tilbake til 
Oppdal opplevde jeg at jeg 

Finn Skårsmoen er nytilsatt lensmann ved 
Rennebu lensmannskontor. Skårsmoen har utøvd 
sitt yrke både på Sørlandet, i Oslo og i Oppdal. 
Funksjonen som lensmann i Rennebu tok han 
formelt over 1. november. Parallelt med over-
takelsen skal han også fullføre sin kontrakt med 
Utrykningspolitiet, som avsluttes ved årsskiftet.

måtte begynne helt på nytt 
igjen. Som politimann i Oslo 
får man bistand nærmest på 
sekundet dersom man er ute 
på et oppdrag som tilspis-
ser seg. Slik er det ikke i dis-
triktene. Samtidig får man en 
annen tilknytning til folket og 
en annen form for tilnærming 
til oppgavene, bygd på men-
neskelige relasjoner.

Går i turnus
Som lensmann i Rennebu 

har Skårsmoen et svært stort 
geografisk område å dekke. 
Foruten Rennebu omfat-
ter virkeområdet også Midtre 
Gauldal, Oppdal, Ålen og 
Røros.

— Dette er en stor utfor-
dring for etaten. Vi er nødt til å 
innse at vi må organisere dette 
på en måte som gjør at vi er 
bedre rustet til å håndtere den 
akutte beredskapen, mener 
han.

I dag jobber han skift, og 
stillingen i Rennebu inngår i 
en turnusordning. Han forsø-
ker likevel å leve så normalt 
som mulig utenfor sin regu-
lerte arbeidstid.

— Jeg er en sosial person 
som liker å være ute blant folk, 
og fritida benyttes i stor grad 
til trening og aktivitet. Jeg har 
en sønn på tretten år som dri-
ver aktivt med fotball og lang-
renn, og jeg synes det er viktig 
å følge opp disse aktivitetene. 
Barna sin arena er en viktig 
arena, avslutter Skårsmoen.

Tekst: Merete Fossum
Foto: Mona Schjølset

Kjemper for lensmannskontoret
Forrige uke var ordfører Ola T. Lånke sammen 
med ordførerne i Meldal og på Frøya til Oslo for å 
snakke med sør-trønderbenken på Stortinget om å 
opprettholde lokale lensmannskontor.

Her i Rennebu er det en 
gruppe ledet av Olav Lien som 
arbeider for å opprettholde 
lensmannskontoret. De har fått 
utarbeidet et kart over Region 
3, som omfatter kommune-
ne Oppdal, Rennebu, Midtre 
Gauldal, Holtålen og Røros - 
eller den såkalte Fjellregionen. 
Målet med kartet er å vise 
hvor sentralt Berkåk ligger 
som et trafikkalt knutepunkt i 
regionen, og at det dermed er 
meget viktig å opprettholde 
kontoret på Berkåk. 

Ordfører Lånke forteller 
at representantene fra Sør-
Trøndelag lyttet til budskapet 
de hadde, men som vanlig 
kunne de ikke gi noen signaler. 

Justisminister Grete Faremo sa 
på Politiforbundets landsmøte 
2012 at det går opplagt i ret-
ning av færre politidistrikter. 
Men hvor mange bør først dis-
kuteres politisk når det faglige 
grunnlaget er fremlagt i poli-
tianalysen. Samtidig sa hun at 
enhver plan for fremtiden må 
basere seg på et sterkt tilste-
deværende nærpoliti. Derfor 
ønsker hun at lensmanns-
kontorene skal beholdes. Det 
samme gjelder lokale politista-
sjoner og politiposter. Vi skal 
forebygge bedre, og det gjøres 
best på lokalt nivå. Derfor vil 
hun styrke nærpolitiet fordi 
det er viktig i det kriminalitets-
forebyggende arbeidet.

Kartet viser den sentrale plasseringen Berkåk har i politi-region 3 - både når det gjelder 
trafikk og kjøretider til kommunesentra i nabokommunene. Illustrasjon: Mediaprofil as

Nylig var ordfører Ola T. Lånke 
på plass for å ønske den nye 
lensmannen Finn Skårsmoen 
velkommen. Lånke benyttet 
samtidig anledningen til å takke 
Torill Rostad for innsatsen her i 
Rennebu, og ønske henne lykke 
til videre.
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Utleie av containere i 
samarbeid med

mob 971 85 666  –  retrans@loqal.no

Snøbrøyting/
Strøing

Vi påtar oss snøbrøyting med
hjullaster og traktor,

for næringsliv og privat.
Ta kontakt for avtale.

Vi	ønsker	alle	våre	forbindelser	
ei	god	jul	og	et	godt	nytt	år!

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

Åpningstider i jula
Julaften 10-12 Romjula 10-14
Nyttårsaften stengt

Lys i mørketida…

Knallpris på DeLonghi sin 
Dolce Gusto Circolo 
i hele desember!

Før 1299,-  Nå 599,-

Belysning til
advent og jul
– staker, stjerner og bjeller.

Vi vil takke følgende samarbeidspartnere 
for at vi har fått på plass en flott garasje til tråkkemaskina

Støren Treindustri
Kvikne-Rennebu Kraftlag
Gisnås Betong
Byggmakker Berkåk
Taksenteret Trondheim
Rennebu kommune

Drugudal & Sanden Maskin AS
Berkåk veikro
Kraftverkene i Orkla
LH Bygg Entrepenør
Tømrer Robert Krogstad
Euronics Berkåk

Nytt av året er også at du kan følge 
tråkkemaskina via internett: 
www.skisporet.no

Løypekjøringa foregår på dugnad, 
men maskina trenger diesel og 
service.  Vi oppfordrer alle som 
benytter løypenettet til å bidra 
med noen kroner til løypekontoen:    
4260.71.30935
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Mari bestemte seg allerede 
tidlig i barneskolen for at det 
var forfatter hun ville bli, og 
til tross for milde innsigelser 
fra foreldrene om at hun kan-
skje heller burde velge et litt 
mer forutsigbart yrke, har hun 
holdt fast på yrkesvalget. 

— Jeg har hele tiden hatt 
tro på at dette er det rette for 
meg, så derfor har jeg ikke lagt 
noen plan B, sier Mari. Hun har 
nå en bachelor i litteraturviten-
skap fra universitetet i Bergen, 
og har gått på skrivekunstaka-
demiet i Hordaland. For tiden 
jobber hun ved Bergen offent-
lige bibliotek som konsulent, 
og i februar er det altså klart 
for lansering av debutromanen 
”Nesten for alvorlig”.

Dypt original og 
velskrevet

Boken fortelles av en kvin-
nelig dirigent, som har trukket 
seg helt tilbake og bosatt seg 
på et avsidesliggende vertshus 
i alpene. Hun er langt nede, 
men holder seg gående ved å 

Ung forfatter fra Rennebu

dikte frem en annen person, 
Larsen. Og etter hvert som 
Larsens historie vokser fram, 
blir hun også bedre kjent med 
seg selv og sitt eget liv. 

— Det høres kanskje vel-
dig dystert ut, men jeg håper 
leserne finner både humor og 
lysere sider ved historien, sier 
Mari. Hun er veldig fornøyd 
med oppfølgingen og de inn-
spill hun har fått fra forlaget 
underveis i skriveprosessen. 

— Jeg hadde vel det første 
utkastet klart for halvannet år 
siden, og så har forlaget kom-
met med en del råd om små 
justeringer som forhåpent-
ligvis har vært med å gjøre 
sluttproduktet enda bedre, sier 
Mari. Det er tydelig at forlaget 
også er fornøyd med det fer-
dige resultatet, for redaktøren 
har sagt til Mari at hun skriver 
nydelig, og det er et dypt origi-
nalt manus som de liker veldig 
godt. 

Skriver best om morgenen
Mari og ektemannen 

Ifølge mor Grete, er det ingen stor overraskelse at datteren Mari Stokke-
Bakken har valgt et såpass sjeldent yrke som forfatter. – Mari har bestandig 
vært glad i å skrive, så vi har noen utkast til bøker liggende hjemme ja, 
smiler Grete. I februar nås en viktig milepæl når romanen ”Nesten for 
alvorlig” blir utgitt på Gyldendal forlag, og forfatteren selv både gleder
og gruer seg til lanseringen.  

Joachim Stokke fra Innset, er 
for tiden bosatt i Bergen, og 
her har de funnet seg godt til-
rette. Joachim jobber som ser-
vitør, og Mari jobber altså ved 
biblioteket, i tillegg til at hun 
stadig har nye historier under 
bearbeidelse. 

- Jeg er mest kreativ om 
morgenen, så jeg er som regel 
tidlig oppe og skriver litt før 
jeg går på jobb, forteller Mari. 
Hun avkrefter dermed myten 
om rødvinsdrikkende forfatte-
re, som arbeider best når andre 
har gått og lagt seg. – Jeg tror 
nok den myten er sterkt over-
drevet ja, det er nok langt flere 
som jobber på den måten jeg 
gjør, smiler Mari.

Spent på mottagelsen
Foreløpig utgivelsesdato 

for boka er satt til 12. februar, 
og det er en dato Mari ser fram 
til med skrekkblandet fryd. 

– Det er klart jeg gleder 
meg til utgivelsen, men jeg er 
samtidig veldig spent på alt 
som følger med, innrømmer 

hun. Ifølge Mari har hun ikke 
siktet mot én bestemt mål-
gruppe med denne boken, 
men håper den kan treffe flere. 

– Jeg tror vel generelt at 
dette er en bok for folk som er 
glade i å lese, og som er nys-
gjerrige og åpne for nye leser-
opplevelser, avslutter Mari 
nøkternt. Det er i alle fall ikke 
hverdagskost med forfatter-
debutanter fra Rennebu, så vi 

krysser fingrene for en stødig 
landing i februar!

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Joakim Stokke-

Bakken

Åpningstider
mandag - torsdag 10.00-16.00

fredag 10.00-20.00 – lørdag 10.00-14.00

Velkommen til

Julemarked
Stort JULETRESALG
Vi pakker treet, lettvint å transportere.

Salg av julekranser mm

Gratis hesteskyss
mellom butikkene på Berkåk

Vi spanderer gløgg og kaffe!

Inne i butikken er det mange
flotte julegavetips.

Lørdag 15. des 10-17Fredag 21. des 15-19Lørdag 22. des 10-17

Mari Stokke-Bakken debuterer 
med roman på Gyldendal forlag 
i februar.
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Motorferdsel i utmark:
SONER FOR LEIEKJØRING I RENNEBU KOMMUNE 2009-2014

Grindal

Voll

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com  Navn Telefon Adresse Soner
1 Arne Egil Botnan 72 42 75 05 /  905 07 746 Innset, 7398 Rennebu 4,6,7
2 Asbjørn Stavne/Olav Stavne 908 80 986 / 482 83 580 Stamnan, 7392 Rennebu 2,3,4
3 Bjørn Berntsen 72 42 59 48 / 997 03 320 Nordskogen, 7391 Rennebu 6
4 Bjørn Eithun 414 15 147 Innset, 7398 Rennebu 6,7,8
5 Bjørn Tore Dullum 970 79 005 Stamnan, 7392 Rennebu 1,2,3,4,5
6 Bård Tore Berntsen 901 62 935  Nordskogen, 7391 Rennebu 5
7 Einar Holden - Jan Eirik Holden 72 42 56 57 / 975 08 544 Ulsberg, 7398 Rennebu 4
8 Erling Nygård 72 42 58 26 / 997 42 551 Innset, 7398 Rennebu 6,8
9 Grindal Transp. & Hytteservice v/H. Reitås og A. Stene 909 15 413 / 906 04 207 Ramlo, 
7393 Rennebu 1,2,3,4,5
10 Gunnar Nyberg/Bjørn Nyberg 72 42 77 63 / 916 32 084 Berkåk, 7391 Rennebu 6
11 Harald Kvam 997 42 552 Nerskogen, 7393 Rennebu 1,2
12 Ivar Næverdal 72 42 52 28 / 926 12 899 Innset, 7398 Rennebu 6,8
13 Ivar T. Hoel 907 21 336 Stamnan, 7392 Rennebu 1,2,3,4,5
14 Jan Eirik Holden 918 15 047 Ulsberg, 7398 Rennebu 4
15 John Arve Nybro 918 37 209 Bergslia 23, 7336 Meldal 5
16 John Olav Halgunset 72 42 58 66 / 995 80 775 Innset, 7398 Rennebu 7
17 John Olav Vognild/Arne Vognild 72 42 64 21 / 416 54 516 Nerskogen, 7393 Rennebu 1,2,4
18 Jon Austberg/Odd Bjarne Havdal 415 33 967 / 909 15 448 Ulsberg, 7398 Rennebu 6,8
19 Kjell Lund/Henrik Lund 72 42 64 14 Nerskogen, 7393 Rennebu 1,2
20 Kjell Sæther 906 37 293 Grindal, 7393 Rennebu 1,2,3,5
21 Knut E. Sponaas 72 42 61 38 / 951 50 145 Grindal, 7393 Rennebu 1,2,3
22 Knut Haugen /Arnt Haugen 926 61 100 / 988 15 525 Stamnan, 7392 Rennebu 1,2,3,4
23 Kristian Aasbakk 982 32 644 Berkåk, 7391 Rennebu 6
24 Kåre Inge Nygård 928 15 475 Ulsberg, 7398 Rennebu 6,7
25 Kåre Jan Flotten 72 42 56 69 / 481 07 217 Ulsberg, 7398 Rennebu 6
26 Lars Stokke/Hallgeir Stokke 72 42 58 92 / 72 42 52 25 Innset, 7398 Rennebu 6,7
27 Magne Havdal 72 42 54 16 / 976 80 803 Gisnadalen, 7397 Rennebu 4
28 Morten E. Eggan 72 42 56 60 / 482 92 857 Ulsberg, 7398 Rennebu 6
29 Nils Flå/Martin Grendal 72 42 61 63 / 415 53 904 Grindal, 7393 Rennebu 1,2
30 Oddvar Bjerkås 916 39 558 Berkåk, 7391 Rennebu 6
31 Ola Bruholt 72 42 67 42 / 416 09 610 Stamnan, 7392 Rennebu 1,2,4
32 Ole Kristian Olsen 72 42 62 68 / 970 34 726 Gisnadalen, 7397 Rennebu 4
33 Ove Einar Drugudal 951 85 362 Voll, 7393 Rennebu 1,5
34 Ove Roger Rømo 918 56 323 Grindal, 7393 Rennebu 5
35 Rennebu Grus v/Torstein Engen 72 42 74 57 / 944 87 876 Berkåk, 7391 Rennebu 6,8
36 Terje Frøseth 72 42 62 25 / 901 91 579 Grindal, 7393 Rennebu 1,2,3,4,5
37 Torbjørn Sanden 72 42 62 50 / 906 23 507 Grindal, 7393 Rennebu 1,2,3
38 Torleif Kristiansen/Stig Kristiansen 72 42 66 35 / 976 80 819 Stamnan, 7393 Rennebu 1,2,3,4
39 Arnulf Toresen 909 56 041 Ulsberg 7397 Rennebu 4
40 Torstein Aaland 72 42 62 16 / 917 33 447 Grindal, 7393 Rennebu 1,2
41 Nils Skamfer/Tommy Skamfer 917 93 082 / 971 68 564 Berkåk, 7391 Rennebu 6
42 John Håkon Hoset 481 15 515 Grindal, 7393 Rennebu 1,2
43 Even Aaland 995 72 990 Grindal, 7393 Rennebu 1,2
44 Rune Hilstad  993 07 823  Grindal, 7393 Rennebu 2,3,4
45 Karl Magnus Holberg 412 72 597 Nerskogen, 7393 Rennebu 1,2,3,4

Oversikt over leiekjørere snøscooter 
for vintersesongen 2012/2013

Motorferdsel i utmark – bruk av leiekjørere snøscooter.
Bestemmelsen om leiekjøring er en sentral bestemmelse i 
motorferdselloven. Det er fra sentrale miljøvernmyndigheter 
et ønske at ved motorferdsel i utmark  skal 
leiekjørere i størst mulig utstrekning benyttes. 
For å redusere kjøringen, bør nødvendig 
transport med snøscooter i størst mulig 
utstrekning skje som leiekjøring. 

Rennebu kommune er oppdelt i 8 soner 
for leiekjøring. 
Det er for perioden 2009 – 2014 godkjent 
45 leiekjørere, alle sonene har god dekning. 

En leiekjører kan ta på seg oppdrag som: 
•  transport mellom bilveg og hytte. (Det er her ikke stilt nærmere detaljkrav 
 med hensyn til avstand mellom bilveg og hytte, eller hva slags type transport 
 det må gjelde.) 
•  tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag 
•  transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse
•  transport for massemedia på reportasjeoppdrag 
•  transport av funksjonshemmede 
•  transport av ved 
•  transport etter dispensasjon gitt av kommunen.

Ved spørsmål kan Rennebu kommune, Enhet for landbruk og miljø kontaktes på tlf 72 42 81 00

Kunngjøringer

Rehabilitering i en ny tid i Rennebu! 
Bent Indredavik kommer! Kommer du?

Hvor: Mjuklia
Når: 3. desember  kl 16.00-18.00
Mat: Gulasj suppe m/ foccacia brød fra 
kl 15.45. Kaffe og lefse i pausen.
Foredragsholder: Bent Indredavik

OBS: Bindende påmelding 
innen mandag 26. november til
kommunefysioterapeut Kari B.Tronsgård via 
mail: kari.tronsgard@rennebu.kommune.no, 
dersom man ikke har tilgang på mail kan man 
sende melding el ringe 913 81 511.
Husk å skriv om du skal ha middag og kaffe og 
lefse , el kun kaffe og lefse. Betales kontant ved 
oppmøte: 150 kr for middag, kaffe og lefse eller 
50 kr for kun kaffe og lefse. Send gjerne samlet 
påmelding!

Bent Indredavik: Spesialist i indremedisin og 
rehabilitering, avdelingsoverlege ved Avdeling 
for hjerneslag, St Olavs Hospital. Professor ved 
Institutt for nevromedisin ved NTNU. Bent er en 
spydspiss innen forskning om og for slagpasient-
er både nasjonalt og internasjonalt.

Bent	vil	snakke	om:	
- Slagrehabilitering innen spesialisthelsetjenes-
ten og kommunehelsetjenesten
- Hva kreves av kommunene når pasientene 
skrives ut?
- Økonomiske konsekvenser

Utgifter ved leie av konferansesalen i Mjuklia 
dekkes av internundervisningsgruppa innen 
helse og omsorg i Rennebu kommune.

Mvh 
Rehabiliteringsteamet  i Rennebu kommune 

Er du interessert i DANS? 
Kom på åpent møte om Seniordans
11. desember kl 10.00 på Frivilligsentralen.
 
Det kommer representanter fra Oppdal og 
Meldal Seniordans. De vil fortelle oss litt 
om hvordan dansen fungerer og vise frem 
dansemåten.
Kaffe og diskusjon. 
Er dette noe for oss her i Rennebu?
Velkommen!

Treningsrommet blir åpent 
torsdag og fredag kl 10-16 i mellomjula.	

Lag og organisasjoner
Frivilligsentralen og Rennebu kommune 
oppdaterer lister over lag og organisasjoner i 
Rennebu. Vi ønsker navn, tlf nr og epostadresse 
på kontaktperson.
Ber om at endringer sendes 
janne.havdal@rennebu.kommune.no  innen 
5. desember.  Vi ønsker også fortløpende 
oppdateringer ved endringer i løpet av året.
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Kunngjøringer
JULEKONSERT
 
med Mannskoret, 
Songkoret, Musikkorpset, 
Kulturskolen m.fl.
i Rennebu kyrkje fredag 
21. desember kl 19.30
 
Billettpris kr 150 for vaksne, 
under 16 år gratis.
VEL MØTT TIL EIN 
STEMNINGSFULL 
FIRRIJULSKVELD
                                                          

arr:	Rennebu	Songkor

Vi deler ut strøsand
gratis når det blir glatt, 
men vi må ha tilbake bøttene 
som vi delte ut i vinter hvis vi 
skal få dette til.
 
Ta kontakt med
Frivilligsentralen sånn at vi får 
henta disse. Takk!
Tlf 72 42 62 64 / 917 31174

Enebolig kommer for salg 
over nyttår!
Vasslivn 36. Praktisk hus med 
4 soverom.
Mob 901 30 660

Rennebu Pensjonist-
forening inviterer 
sine medlemmer og andre i 
kommunen som er over 70 år, 
til julebord i samfunnshuset 
15. desember 2012 kl 13.00. 
Kr 100.
Påmelding innen 6. des 2012 
til John Myran tlf 72 42 73 89 
eller 482 26 353

Julegrantenning
på Torget i Rennebu
søndag 2. desember kl 16.00

• Tenning av lys og noen vise 
   ord av Maj-Britt S. Hess
• Musikk av kulturskolen
• Sang av 
   Alexandru Gross Grindvoll
• Gang rundt juletreet
• Salg av Katta i sekken
• Salg av kaffe, gløgg og 
   noko attåt
• Trekning av Dokkelotteriet
• Overrekkelse av pengene 
   fra Lotteriet
• Nissen kommer i hest og 
   slede
• Kanefart til helsesenteret 
    for barna

Hjertelig velkommen til 
store og små, til ei hyggelig 
adventsstund!

Siste Rennebunytt 
før jul kommer 

torsdag 
13. desember. 

Frist for stoff er 
onsdag 5. desember.

Oppstart av
reguleringsplanarbeid
I henhold til PBL § 12-8 varsles oppstart av 
detaljregulering på fem eiendommer i Rennebu.

Gnr/Bnr 143/1 Rise, planområde vest
for Hestvatnet, ca. 175 daa.

Gnr/Bnr 139/1 Sågåstad, planområde
i Ånegga, ca. 112 daa.

Gnr/Bnr 32/1 Stavnan, planområde i
Ånegga, ca. 265 daa.

Gnr/Bnr 107/2 Slette, planområde i
Gisnadalen, ca. 22 daa.

Gnr/Bnr 23/3 Sørøisæter-Uv, planområde
ved Nerskogen Skisenter, ca. 100 daa.

Reguleringsformål er fritidsbebyggelse, fortetting 
og tilhørende infrastruktur. Alle planområdene ligger 
innenfor byggeområder for fritidsbebyggelse i 
Kommuneplan for Rennebu 2009-2020.
 
Nærmere opplysninger:

Ing. Fridar Skjerve
7391 RENNEBU - tlf 72 42 70 95         

20% stilling ledig
Vi ønsker en person i ca 20% stilling som 
kontormedarbeider.
Arbeidsoppgaver: fakturering, regnskapsarbeid.
Tiltredelse/arbeidstid etter avtale.

For mer informasjon ring Rune 971 85 666.

Førjulsfrokost for 
næringslivet 
Onsdag 12.12.12. kl 08.00 - 10.00. 
i KRK sine lokaler på Berkåk

Tema: 
- God mat med noe attåt
- Presentasjon av Blilyst, og hva de kan tilby 
 næringslivet v/ Unni Myklevoll og Eva Grendahl 
- Ny E6 ved Trond Jære 
- Rennebu Næringsforening ønsker å få
 innspill på hva din bedrift ønsker av 
 temadager/aktiviteter i 2013

Påmelding til ann@krk.no innen 10.12.12

Arrangør:

SLUTTSALG på
RIL`s overtrekksdress
Restlager av overtrekksdressen selges med 
20% rabatt på Bygdasenteret,  Berkåk - 
lite igjen av de fleste størrelser.

Annonsen sponses av

Alle frivillige inviteres med dette til 

julebrunsj på Frivillighuset
Onsdag 5. desember kl 11.00 – 13.00
 
Vi viser frem den nye filmen fra Norges
frivilligsentraler, ellers blir det et uformelt treff som vi håper 
mange tar seg tid til å være med på i førjulstida. 
Ta med deg venner og kjente, som er frivillig eller som kanskje 
har lyst til å bli det.
 
ALLE er hjertelig velkommen!
Med vennlig hilsen styret & daglig leder

Tradisjonell julemesse i Holsmoen
fredag 30. november og lørdag 1. desember 

Utlodning – Årer –Julebakst – Godis 
Handarbeid – Tombola – Førjulsstemning

fredag 30. november
kl 18 Julemessa åpner 
kl 20    Kveldssamling og Øyakoret syng 
 Trekning på kveldsutlodninga
 
lørdag  1. desember
kl 13 Julemessedagen starter med grøtsalg
kl 14 Familiesamling med andakt av 
 nypresten Anette. Vi ønsker spesielt alle 
 unger velkommen til tombola og 
 åresalg spesielt for den yngre garde
kl 19 Lørdagskvelden starter med nye åreomganger, 
 amerikansk auksjon,tipping, rimeleg og god 
 mat og mye mer
kl 20 Gjermund Kvam held andakt 
                     
Trekning av hovedutlodning og barneutlodning

Stilling ved Nerskogen skole 2012/ 2013
En av våre faste lærere går f.o.m. januar 2013 over i et 
to-årig vikariat ved Rennebu ungdomsskole. 

Vi søker derfor etter:  
Lærer i 100 % stilling
Dette er et vikariat som i første omgang gjelder ut skoleåret, 
men med mulighet for videre engasjement kommende 
skoleår.
Skolen er i år todelt med 15 elever. Det er 8 elever i 
1. – 3. klasse og 7 elever i 4. – 7. klasse. 
Den som tilsettes må ta kontaktlæreransvar for den ene av
gruppene. Vi har mulighet for å gjøre noen interne 
endringer dersom det vil bli behov for det. 

Kompetansebehov: Begynneropplæring i norsk og 
matematikk, gjerne med spesialundervisning.

Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.

Vi	tilbyr: Lønn utover tariff kan påregnes.
Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder 
Nerskogen skole, Heidi Reitås Sæther, mob 402 28 590 
eller e-post heidi.sether@rennebu.kommune.no
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk 
søknadsskjema som du finner på www.rennebu.kommune.
no under ”Stilling ledig” - ”Rennebu kommune” - 
”Selvbetjening” innen 5. desember 2012.

Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om 
søknadsskjemaet, tlf 72 42 81 00 eller 
postmottak@rennebu.kommune.no
        Rådmannen
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RETURADRESSE: Rennebu Nytt c/o Mediaprofil as, Berkåk, 7391 RENNEBU

Den 3. desember ønsker 
Birka velkommen til 
sin årlige Førjulskveld 
på Berkåk. goFORM 
keramikk er kåret til 
månedens håndverker i 
desember, og blir kvel-
dens hovedattraksjon. 
I tillegg blir det under-
holdning, matservering, 
salg av lokale produk-
ter og mye mer!

goFORM keramikk drives 
av Beate Lund Kristiansen, 
som har verksted og utsalg på 
Ranheim. 

Hun liker å jobbe med gro-
ve og røffe materialer, og har 
en spesiell forkjærlighet for 
jordfargene. 

- Jeg er også glad i kontras-
ter, og setter ofte det grove opp 
mot det glatte, og matte flater 
opp mot blanke. Jeg jobber 
stort sett bare med høybrente 
leiretyper. Da får jeg den styr-
ken og kvaliteten i produktene 
som jeg setter veldig høyt, for-
teller Beate.

Blant bestselgerne hennes 
finner du hjerte-dørskilt, og de 
høye, elegante krusene som nå 
finnes i tallrike varianter, og har 
blitt et samleobjekt for man-
ge. På krusene har hun blant 
annet brukt Trondheimsrosa 
som dekor, etter et samarbeid 
med Birka. 

Førjulskveld med Birka og goFORM keramikk

Førjulshygge
På Førjulskvelden blir det 

også salg av lokale produk-
ter, og presentasjon av Birka 
og månedens håndverker, 
nevnte goFORM keramikk. 
Aleksandru Gros Grindvoll vil 
by på musikalsk innslag i den 
forbindelse. 

Birkas salgsutstilling er 
selvsagt åpen, og her presen-
teres nå produkter fra over 
hundre Birka-håndverkere fra 
hele landet, i et stort spekter 
av teknikker og materialer. 
I tillegg kan du kjøpe gave-
kort til Rennebumartnan. 
Butikkene på Torget holder 

kveldsåpent. Kranseloftet, 
Bygdekvinnelaget og smed 
Ivar Fjellstad selger også sine 
produkter, og smeden vil 
endatil demonstrere håndver-
ket sitt ute på Torget. Bulia til-
byr kanefart med hest og slede. 
Og ikke minst – i Sparebank1 
SMNs lokaler blir det mulighet 

for de yngste til å utøve “hånd-
verksglede” under veiledning 
av Rennebu Husflidslag. 

Har du etter alt dette ennå 
ikke kommet i julestemning, 
så sørger Rennebu Mannskor 
for den når de stemmer i og 
byr på vakker julesang som 
avslutning på det hele. 

Dette skjer i Rennebu!
29.11 Formiddagstreff Staure 11.00
30.11 Kveldmatkveld  Fredheim, Grindal 19.30
30.11-01.12  Julemesse Hoelsmoen
01.12 Julemarked Kafé Hyggen 11-15
02.12 Julegrantenning Jutulstuggu 16.00
02.12 Julegrantenning  Gammelbua Voll 15.00
02.12 Julegrantenning Torget i Rennebu 16.00
03.12 Blåveisen Kor og hobby Innset bedehus 17.30
03.12 Rennebu Soulchildren Mjuklia 17.30
04.12 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
04.12 Adventskonsert Innset kirke
 Kulturskolen
05.12 Julebrunsj for alle frivillige Frivillighuset 11-13
07.12 Julekonsert med Helgemo Innset kirke 19.00
08.12 Adventslystenning Herremssætra 12.00
06.12 Adventsmøte Menighetshuset  20.00
06.12 Mottak av klær Refshus skole 16-18
07.12 LHL`s julemiddag Samf.huset 19.30
13.12 Formiddagstreff Staure 11.00
13.12 Julemarked Gammelbua Voll 15.00

13.12 Julestemning Rennebu kirke 18.00
15.12 Julebord, R.Pensjonistforening Samf.huset 13.00
16.12 Gapahuk-formiddag  12.00
21.12 Julekonsert Rennebu kirke 19.30
27.12 Juletrefest Misjonshuset 19.30

Frisktrim i Rennebuhallen onsdager kl 10.45-11.45
Motorklubb hver onsdag kl 18-22
Håndball: Følg håndballen på www.rennebu-il.no
Yoga hver tirsdag på Voll skole kl 20.00
Spinning: se timeplan på www.oppspinn.net
Berkåk Bridgeklubb spiller hver tirs i Frivillighuset kl 18.20
Gjeterhundtrening 
hver tirsdag hos Magne Hyttebakk kl 18
og hver torsdag oppi Tjønndolpa kl 18
Småbarnstreff i Frivillighuset hver torsdag kl 11.00 - 13.00
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 20-01
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

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


