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Velkommen til
Rennebu

- også

Kvikne..

Denne
sommerutgaven
av Rennebu Nytt
går som vanlig ut
til alle som har
hytte i Rennebu.
I tillegg sendes den
også ut til alle som
har hytte på Kvikne,
og det er egen
Kvikne-informasjon
på side 22 og 23!

I denne
sommerutgaven
kan du lese mer
om
✓ Laksefiske i Orkla
✓ Hyttekommunen
Rennebu
✓ Rennebumartnan
✓ Barnas Naturverden
✓ «Ny» og større veikro
✓ Fjelltopptrim og
annen trim
✓ Pilegrimsleden

Velkommen innom Turistkontoret
Etter en temmelig kald siste halvdel av mai, ser det nå ut
til at sommeren er kommet for å bli her. Laksesesongen er
allerede i gang, og vi merker stor interesse både fra turister
og fastboende. Turistkontoret har også i år et godt utvalg i
fiskeutstyr, og annet sports / turutstyr fra G-Sport. I tillegg
selger vi også årets martnas T-skjorte, kart fra Statens
Kartverk, en lite utvalg bøker,kal tilknytning, samt en del
andre produkter med lokal tilknytning.

Annen info på Turistkontoret
Vi på Turistkontoret prøver å holde oss oppdatert om alle
lokale arrangement og aktiviteter, og tar inn aktuelle brosjyrer
der det er mulig. Vi får også inn en del eksemplar av brosjyrer
og kataloger fra andre deler av landet, så det kan være vel
verdt å ta turen innom når dere planlegger ferieturen.
Vi selger fiskekort både for laksefiske og fjellfiske, og når
den tid kommer selger vi også jaktkort for en del grunneierlag.

NSB Billetter
Turistkontoret på Berkåk selger også alle typer NSB
Billetter, både Interrail og andre kombinasjonsturer som NSB
tilbyr. Her er det mange spennende tilbud i sommerhalvåret,
enten man ønsker en utfordrende sykkeltur langs
Rallarvegen, eller vil ha med familien til Hunderfossen.
Det vil også i sommerferien være mulig å kjøpe seg billige
togbilletter, såkalte Miniprisbilletter. Dette gjelder kun et
begrenset antall plasser på grønne avganger, så det gjelder å
bestille i god tid.

Turistkontoret kan også i sommer tilby omvisninger i
Brattset Kraftverk. Større eller mindre grupper kan bare ta
kontakt, så skal vi forsøke å ordne et opplegg som passer.

Laksesesongen
er i full gang,
og vi har bra utvalg i sluker og annet fiskeutstyr.

Turistkontorets åpningstider i sommer
Mandag – Fredag
Lørdag

09.00-16.00
11.00-16.00

Sigmar´s
Elektroservice
- alltid billigst for kunden, og faglig høy kvalitet!

Rennebu Turistkontor
tlf 72 42 77 05 e-post: rennebu@bygdakontor.no
VF side 1 — Svart Cyan Magenta Gul

Nyanlegg, Kontroll av elektriske anlegg
Vedlikeholdsavtaler/internkontroll
Konsulenttjenester/prosjektering

Kosbergveien 4, Berkåk - tlf. 72 42 70 70
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Velkommen til Rennebu!
Innlandsambassaden offisielt åpnet

Kommuneadministrasjon
Adresse:
Berkåk, 7391 Rennebu
Telefon: 72 42 71 00
Telefax: 72 42 73 25
Åpningstid: 08.00-15.30

Rennebu Nytt
Informasjonsblad

utgitt av Rennebu kommune
og
Volds FotoGrafiske AS
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Dagfinn Vold

Redaksjonskomite

rådmann Arve E. Withbro
Olav Dombu
Nelly Svedahl

Adresse

Rennebu Nytt, c/o Volds
FotoGr., Berkåk, 7391 Rennebu,
tlf. 72 42 76 66
volds@online.no
www.rennebunytt.no

Bidragsytere dette
nummer:
Mari Haugset
Sunniva Vold Huus
Mona Schjølseth
Kenneth Teigen
Dagfinn Vold
Arve E. Withbro

Opplag dette nummer:

5.500,
Sendes ut til alle hytteeiere i
Rennebu og på Kvikne i
tillegg til vanlig distribusjon.

Rennebu
Legekontor
Rennebu Legekontor har
fra 15.06.04 følgende
telefonåpningstider:
Tlf. 72 40 25 40
Mandag – fredag
08-11.30 og 12.00 –14.00
Telefontider leger
Dr. Ambroise Eloundou
Ombga
11.00 –11.30
- Ikke onsdag
Erik K. Hansen
08.30 – 09.00
- Mand.og onsdag
Turnuslege
11.30 - 12.00
- Ikke tirsdag
Vi ber om at disse tider
overholdes for å unngå
store forsinkelser.

Ved akutt sykdom ring
72 42 77 00 eller 113 !
Legevakt kveld/natt
72 48 01 00.

1. juni ble det åpnet ambassade for innlandet i Trondheim.
Ambassaden har fått navnet blilyst:-) huset. Åpningen ble
foretatt av fylkesordfører Tore Sandvik, og det var et
arrangement med fokus på kultur og mat fra innlandet. Fra
Rennebu deltok bla. Heidi Skjerve med vakker sang, mens
representanter fra Rennebumartnan var tilstede og kokte kaffe
på svartkjel.
Ambisjonene til ambassaden, som ligger i Schultzgate 8 ved
Vår Frues kirke, er at huset skal være en kreativ

utviklingsarena og en møteplass for alle som er
involvert i blilyst:-)
- blilyst:-)huset har kontor, møterom og
lokalaviser fra alle blilyst:-)kommunene
- blilyst:-)huset skal synliggjøre og markedsføre reiseliv og
næringsliv i de åtte kommunene i blilyst:-)
- blilyst:-)huset skal profilere store begivenheter og
kulturarrangement i blilyst:-) kommunene
Så her har alle kreative mennesker i Innlandsregionen fått et
eget hus som kan benyttes i forskjellige sammenhenger.
Hjertelig velkomme!

Rennebu - vi ligger sentralt!
I ulike sammenhenger peker vi på at Rennebu
ligger meget sentralt, spesielt i forhold til
landsdelshovedstaden Trondheim, men også
kommunikasjonsmessig for øvrig.
Det er selvsagt meget
viktig for oss innbyggere og
næringslivet for å nå tjenester
vi ikke har lokalt, og med
tanke
på
å
benytte
kulturtilbud i by’n. Også for
våre hytteinnbyggere og
andre besøkende, må dette
være et fortrinn vi bør få fram
mye bedre. I forbindelse med
pågående
kommuneplanarbeid bør vi komme fram til
klare strategier for å utvikle
dette som et "produkt" for
Rennebu.
E-6’n utbedres for tiden
betraktelig og i løpet av ett
års tid vil vi se store
forandringer. Jeg sikter da til
LøkliaVindalsliene
og
Melhus sentrum. Og med
senere etapper som Soknedal
sentrum og Heimdalsmyrene,
er
vel
kjøretiden
til
Trondheim på et meget
akseptabelt nivå uansett
hvilket reisemål en har - vi til
by’n og dere til hytta og
andre fritidsopphold
Reising til våre 3 nabokommuner gjør vi også stort
sett unna på en halvtimes tid.
Dette tilsier at om vi bor i
Rennebu har en arbeidsmarkedsmessig fire kommuner og næringslivet der som
karrieremulighet på en overkommelig måte.
Videre har vi jernbanen og
Dovresprinten som gjør at vi
kan nå hele Østlandet på en
rask og
behagelig reisemåte. Alle tog på Dovrebanen
stopper på Berkåk, men jeg er

ikke helt sikker på at dette er
godt nok kjent. Av og til
møter en spørsmålet om toget
stopper på Berkåk – og ut fra
at NSB stadig gjør kjøre- og
ruteendringer, blir dette ikke
alltid like oversiktlig.
Ellers har vi etter hvert
fine veier - E-6’n og Rv 3,
også sørover. Og skal en
vestover må en også kunne si
at det ligger sentralt til rette.
Ved siden av våre togtilbud
skal en heller ikke glemme
busstilbudet. Både regionale
ruter og ekspressrutene er
etter hvert meget godt
utbygd i alle retninger.
Den nyeste kommunikasjonsmåten er bredbånd. Her
har Rennebu i samarbeid satt
seg i førersetet og tilbudet
vårt er absolutt konkurransedyktig. Dette gjør at det er
muligheter for å kommunisere raskt både hjemmefra og
fra hytta. Så vidt en erfarer
har vi etter hvert flere
hytteinnbyggere som "server"
sine arbeidsplasser og jobber
fra hytta. Hytta kan da
sjølsagt benyttes langt flere
dager gjennom året .
Som innbygger, hytteinnbygger
og
for
øvrig
besøkende, kommune og
næringsliv må dette være
fortrinn vi bør flagge i langt
sterkere grad!
- rådmann
Arve E. Withbro -

WWW - Nettsteder i Rennebu - WWW
LH Bygg AS - www.lhbygg.no
Lund Handlaft - www.lundhandlaft.no
Sande Hus og Hytter - www.sande-hytter.no
Torslaft - www.torslaft.no
Berkåk Veikro og Gjestegård as
www.berkaak-veikro.no
Mjuklia Ungdomssenter - www.mjuklia.no
Beo Byggvare as - www.byggmakker.no
Kvikne-Rennebu Kraftlag - www.krk.no
Kraftverkene i Orkla - www.tronderenergi.no
Gjensidige Oppdal-Rennebu - www.gjensidigenor.htm
Sparebank 1 Rennebu - www.smn.no
Berkåk Bilservice - www.statoil.no
Rennebu Snekkeri - www.rennebusnekkeri.no
Rennebu Dør og Vindu - www.rennebudorogvindu.no
Opdalingen - www.opdalingen.no
Rennebu Avløserlag - www.avloserlaget.no
Rennebu kommune - www.rennebu.kommune.no
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Rennebu skog & Hage - www.rokkones.no
Rennebu-Nytt - www.rennebunytt.no
Rennebu-siden - www.rennebu.com
Rennebu Bygdearrangement - www.rennebumartnan.no
Birka - www.birka.net
Laksefiske i Orkla - www.orklaguiden.no
Langklopp Fjellgård - www.langklopp.com
Jøldalsveien - www.joldalsveien.no
Ymse MC - www.ymsemc.com

Epost katalog for Rennebu

Det er utarbeidet en epostkatalog med adresser for private
og andre her i Rennebu. Denne kan du finne på adressen
www.
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Orkla - folkefiskets elv
Laksefiske i Orkla fra 01.06-31.08.
Orkla er en av Norges beste lakseelver, med ca. 88 km
lakseførende elv, med ca 35 km elvebredd ligger i Rennebu. I
2003 ble det fisket hele 32 tonn laks, noe som var tredje beste i
landet.
Flere steder er det tilrettelagt for økt tilgjengelighet og trivsel
på fiskeplassene.
Kort kan kjøpes både hos Turistkontoret og hos enkelte
grunneiere.

Vil du se mer om mulighetene for laksefiske i Rennebu, kan
du gå inn på nettadressene www.orklaguiden.no Her kan du selv
bestille både fiske og overnatting for sommeren.
Oversikt over elva og steder for kortkjøp får du ved
henvendelse Turistkontoret - tlf 72 42 77 05

Laber start på
fisket, men …

Bildet viser FLÅ VALD - hentet fra www.orklaguiden.no
Vi har nå gleden av å presentere et for oss nytt tilbud for 2003. Flå vald ligger ca. 5 km fra
Berkåk og E-6 og like ved RV-700. Her tilbys laksefiske på en ca. 1 km lang strekning, samt
overnatting i 2 hus - ett på hver på de to gårdene som til sammen utgjør "Bortstuggu Flå".

… det er fortsatt ”von i hengande
snøre”, som det så fint heter. — Nå ser
det ut til at vi i alle fall har fått et lite, og
sårt tiltrengt væromslag. Våknet i dag
tidlig til gråvær, lavt skydekke og lett
duskregn. Vi får bare håpe det nå
fortsetter. Vi kan i alle fall rapportere
om fisk i elva, både i Meldal og
Rennebu, men den er slett ikke av den
mest bitevillige typen. Vi har også fått
til dels svært lovende rapporter i
forhold til den mengden laks som
befinner seg i munningen av elva, samt
i forhold til det antall fisk som har
passert Bjørsetdammen. forteller Karl
Olav Mærk i www.orklaguiden.no
Så det er nok bare å smøre seg med
tålmodighet, og vente på positive
utspill fra oven – da helst i form av
regn. Nå har turistene fått sitt i lang tid!
Da bør også laksefiskerne bli
tilgodesett med litt ”godvær”.

Husk å melda fram om fangsten!

Rapporter gjerne på epost «Post@orklaguiden.no»
eller på sms 90 67 35 30

Tilsynskorps i Orkla på plass!

Etter lengre tids planlegging har nå Orkla
Fellesforvaltning, i samarbeid med dalførets 3 jeger og
fiskerforeninger, "uteskaminert" et tilsynskorps på ca. 30
personer. "Korpset", som består av medlemmer fra de 3 JFFforeningene, vil gjennom hele sesongen 2004 patruljere
elvestrengen fra munningen og opp til Stoin, og påse at
lokale forskrifter blir fulgt - da med særlig vekt på at
desinfeksjon av utstyr - se til at fiskekort forefinnes, samt
svare på spørsmål, komme med tips, veilede og etter beste
evne sørge for at alle som gjester Orkla får et så trivelig
opphold som mulig.

Fjellfiske

Rennebu har mange
flotte fjellområder, med
rike muligheter for
fiske
i
idylliske
fjellvann. Det er utgitt
et eget kart med
oversikt
og
beskrivelse av de
ulike fiskeplassene i
Rennebu. Dette kan
kjøpes hos Rennebu
kommune
eller
Rennebu
Turistkontor.

Laksefiske i Orkla 2004
Laksefisket er godt igang, og alt de første døgnene ble det
tatt stor- og mellomstorlaks i Orkla. Så dette kan love godt
for sesongen!
Dersom du ønsker å følge med hva som skjer i Orkla, kan
og
vi
anbefale
nettstedene
www.orklaguiden.no
www.orklaguide.com hvor du kan finne nesten alt om
laksefiske i Orkla. Her kan du klikke deg inn og få siste nytt
fra elva; - laksebørsen ajourføres hver dag.
Fiskeregler/-forskrifter for Orkla er også lagt ut på disse
sidene, og ellers mye, mye mer om fiske og elv!
Desinfisering av fiskeutstyr o.l. for å unngå
sykdomssmitte på laksen i Orkla
All fiskeredskap, håver, vadere, båter og lignende som er
brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal
desinfiseres før bruk i Orkla. Attest på at dette er utført skal
kunne vises fram ved kjøp av fiskekort.
I praksis vil dette si at alt eller deler av utstyret ikke skal
desinfiseres hvis:
- det er nytt,
- det ikke er brukt siden i fjor,
- det var i Orkla det sist ble brukt.

VF side 3 — Svart Cyan Magenta Gul

For utenlandske fiskere gjelder fortsatt forskrift fra
Statens Dyrehelsetilsyn om at all fiskeredskap skal
desinfiseres uansett og at de skal ha attest på at dette er
utført.
Desinfeksjonsstasjoner i Orkla
Rettighetshavere og andre kortselgere vil spørre etter
denne attesten ved salg av fiskekort. Oppsynet vil
kontrollere om de fiskerne forskriften gjelder for har den
nødvendige attesten.
Desinfiseringsstasjonene i 2004 blir føgende:
Orkdal kommune:
Vertshuset Fannarheimr 72 48 53 89
Vormstad Camping 72 48 94 30
Meldal kommune:
Oddbjørn Halsetrønning 72 49 81 98
Jon Syrstad (NY) 909 11 335
Rennebu kommune:
Liens Laksecamp 901 64 232
Rennebu Landbruksservice 72 42 79 70

Museene
i Rennebu
Rennebu Bygdetun /
Haugen Gård
En gammel gård med 6
hus i et tun. Husene står på
sin opprinnelige plass, og
innbo og redskaper er ennå
på sine vanlige plasser. Det
er litt usikkerhet omkring
hvor gammel gården er,
men den er første gang
nevnt i forbindelse med
Svartedauen (ca. 1350).
Åpningstid: 1/7– 15/8:
Søndager kl. 12.00 – 17.00 –
ellers etter avtale.
Bestilling:
Asbjørn Skamfer,
tlf. 72 42 73 67.
Arrangement på Haugen
24.06. Bygdatundag
04.07. Middagssalg
Gammelbua
Gammelbua var i drift
fra 1871 og helt fram til
1970. Det gamle interiøret,
og et stort vareutvalg er
godt bevart. Det finnes
regnskap og arkiv fra
hundre års drift, og en
utstilling som viser hvilken
rolle
”bua”
spilte
i
lokalsamfunnet.
Åpningstid: 1/7– 15/8:
fredag-søndag kl. 12.00 –
17.00 – ellers etter avtale.
Skolemuseet
Like ved Gammelbua
ligger gammelskolen på
Voll. Her kan du se
utviklingen
fra
bygdeskolens start og fram
til i dag gjennom en
utstilling av forskjellige
hjelpemidler og utstyr.
Åpent etter avtale –
kontakt Asbjørn Skamfer,
tlf. 72 42 73 67.
Nerskogsmuseet
Museet består av ei
gammel
seterstue,
seterfjøs, slåttestue og
høyløe. Alt med en del
innbo og utstyr på plass.
Her finnes også ei nybygd
jordgamme, bygd etter
samme
modell
som
samene
i
Trollheimen
brukte.
Åpent etter avtale –
kontakt Magnar Vognild,
tlf.: 72 42 64 72.

Middag på
Fjellheim
Også i år vil Fjellheim
på Nerskogen ha åpen kafe
lørdag og søndag fra
lørdag 19. juni. Søndager
vil det bli anledning til å
kjøpe seg middag der.
Fjellheim har også tilbud
om overnatting og dette er
faktisk åpent hele året.
Første søndag det blir
åpent
for
middagsservering blir søndag 20.
juni. Ellers er det åpent
hver helg utover hele
sommeren.
Hjertelig velkommen!
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Bli med på tur - i fellesskap!
Trimposter

RIL sine trimposter står
ute hele året. Velg ut den eller
de poster du liker best å gå til.
Turen kan bli hyggeligere om
du slår lag med en nabo eller

andre venner. La det bli en
vane "å gå en tur".
Rundt omkring i bygda
finner du følgende trimposter:
Jønnåa,
Aunrøa,
Mjuken,
Ila,
Bredalen,
Røåsen, Buvatnet, Tovlia,
Bjerklislettet, Ryphøa, Bystvaet, Grajelan, Kølbotnan,
Mælsetra,
Jakobshaugen,
Voraløypa, Skaumsjøen og
Slette.

Turforeningas turer som gjenstår i år
20.06. Topptur Brennfjellet
Oppmøte kl 11.00 RIMI Berkåk
11.07. Topptrim Digerhøa.
Oppmøte kl 11.00 Rennebu Nedre Handel
01.08. Dovrefjellmarsjen.
Oppmøte kl 10.00 RIMI Berkåk
05.09. Resfjellet.
Oppmøte kl 10.00 Grindal

Fjelltopptrim 2004
Tur-O

Rennebu IL byr også i år
på Tur-o fordelt på kart over
store deler av Rennebu. Noen
av postene kan også kombineres med topptrimmen.
Materiell til Tur-o får du
kjøpt ved Turistkontoret på
Berkåk og ved Rennebu
Nedre Handel på Voll.
Et eget opplegg med tur-o
for barn og ungdom (u. 16 år)
kjøpes
på
de
samme
utsalgsstedene. Postene blir i
det nærmeste området av
Mjukenkartet
mellom
Mjuklia og Mjuken. Følg
gjerne med barna på turen,
men de kan godt få prøve seg
på egen hånd. Her er det
umulig å komme på avveie,
en hører og ser ned til Berkåk.
De aller fleste postene i
"Barnas tur-o" er også med i
tur-o. Ta gjerne med begge
klippe-kortene på turen, så er
du i gang med tur-o rett
etterpå.

Sykkel løp

Oppslutninga rundt topptrimmen de to siste åra, har vært
overraskende god. Det er særlig
mange voksne som har tatt
utfordringen. Ta gjerne med
noen fra den yngre garde når
årets topper skal bestiges. På
den måten kan flere få oppleve
gleden av en fjelltur.
Ved oppnådde 8 poeng, kan
merke for 2004 kjøpes på
Turistkontoret. Alle under 11 år
får dessuten Topptrimpremier.
I jubileumsåret 2005 blir det
sølvmerke, dersom det er
interesse for det.

2004

Husk kart og kompass og studer kartet på
forhånd. Ta med klippekortet og registrer
ditt besøk!
Lykke til og god tur til topps!

2004

TOPP

Høyde

Kart

Utgangspunkt

Brennfjellet

742

Rennebu

Ilbogen

Røraknipen

832

Rennebu

Berkåk/Skjervsætran

1p

Sørlifjellet

932

Rennebu

Gunneshøgda/
Ramssjøen

1p

Pikfjellet

999

Trollhetta

Heldalen/
Minillkroken

Næringhøa

1160

Innset

Innerdalen

Leverkinna

1188

Trollhetta

Leverdalen

Digerhøa

1254

Rennebu

Olsmedalen/
Leverdalen

Langfjellet

1264

Trollhetta

Jølhaugen

Navn:
Alder:
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2p
2p
2p
2p

Sum

Adresse:
Sett x

1p

1p

KLIPP HER!

Postene er utlagt fra 01.06 til 15.10.04.

Poeng

KLIPP HER!

FYSAK i Rennebu er
iverksatt som et tiltak i regi
av fylkeskommunen. Det
primære med prosjektet,
som for øvrig skal gå over
tre år, er å få flere i fysisk
aktivitet over tid.
Vi har allerede satt i
gang med sykkel løp, og det
første gikk av stabelen på
Stamnan lørdag 22. mai.
Alle som eier sykkel
oppfordres til å delta – tid
eller fysisk prestasjon vil
ikke bli målt, det er kun
oppmøte og deltakelse som
er viktig. Alle som har
deltatt på i alt tre av fire
løp vil bli med i trekningen
av en flott sykkel til en
verdi på over kr. 5000,-, som
blant annet er sponset av
Intersport Oppdal.
Neste løp blir på Berkåk
søndag den 13. juni kl.16.00
– oppmøte ved KRK.
Sykkel løp rundt Slette,
søndag 22. august kl.16.00 –
Oppmøte KRK
Sykkel løp
Nerskogen,
søndag 13. september kl.
16.00 – Oppmøte Fjellheim.
Arr. Rennebu Idrettslag,
trimavd. /FYSAK

Vi håper årets åtte
fjelltopper kan inspirere til
mange
turog
naturopplevelser denne sesongen
også. Ikke minst håper vi
familier på denne måten kan
finne
nye
mål
for
søndagsturen. Vi har valgt ut
ulike typer fjelltopper og
fjelltopper som vi nok tror vil
være nye bekjentskaper for
mange.
Toppene ligger spredt
rundt i kommunen. Noen
ligger nært bilveg og egner
seg som mål for lette
kveldsturer, andre krever at
en gjerne setter av sommerdagen til et besøk
på toppen.
Brennfjellet, Næringhøa og Langfjellet
ligger
i
grenseområdene
til
våre
nabokommuner, mens Røraknipen, Sørli-fjellet, Pikfjellet, Leverkinna og Digerhøa
ligger godt innenfor Rennebus grenser.

Jeg ønsker merket

p

Pilegrimsleden

Pilegrimsleden i Rennebu byr på mange turmuligheter. Leden kan
naturligvis gåes i sin helhet,
men den kan med fordel
deles opp i forskjellige
turmål som passer hele
familien.
Gjennom Rennebu går
pilegrimsleden utenfor allfarvei, gjennom et spennende kulturlandskap hvor
pilegrimene får oppleve en
del av de norske bygdene.
Det er mye vakker natur å
oppleve langs denne leden,
noe som spesielt trekker
utenlandske turister, men
også mange naturglade
nordmenn og rennbygg.
Jevnlig rydding
Leden gjennom skog og
over eng må ryddes vært år.
Her er det faste områder
som ryddes. Det har vært
mottat
fylkeskommunale
midler til dette helt fram til i
år.
Små justeringer
Leden er også blitt litt
forandret på Havdal ved
Sundset. Der leden kommer
fra Oppdal ned til Sundset
følger den nå veien når den
kommer til krysset i stedet
for over jordet. Leden ble
også i fjor merket med
mange nye merkestikker så
det er ikke vanskelig å finne
fram.
Plassering av sti var det
som sto i fokus da leden ble
ryddet i 1997. Muligheten
for overnatting langs leden i
Rennebu er derfor et
problem. Så her er det opp
til lokale å vise sin
gjestfrihet for langveisfarende, som kanskje har
Nidarosdomen som mål.
Økt bruk
Bruken av leden har tatt
seg opp de siste årene, og
for å få en liten oversikt er
det nå satt opp en post med
ei bok mellom Slipbrann og
Eggan. Her anbefales det
derfor at pilegrimmene
skriver navnet sitt. Det er
sterkt ønskelig at også
lokalbefolkningen bruker
leden i større grad. Leden
fra Sundset ned til Berkåk
er
for
eksempel
en
kjempefin trase som er lite
brukt. Det samme gjelder
traseen Stamnan-Voll. Vi
håper på en flott sommer
med mange opplevelsesrike
turer langs pilegrimsleden
gjennom
Rennebus
kulturlandskap. Ønsker du
flere
opplysninger
om
området du ferdes i, så er
det utarbeidet en guide som
selges på Turistkontoret.
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Hyttekommunen Rennebu
Arbeidet med å godkjenne
nye hyttetomter i Rennebu
foregår kontinuerlig. Det er
utarbeidet en oversikt over
ledige tomter som er klare for
utbygging, og denne oversikten er å få ved henvendelse
Rennebu Turistkontor. Foruten
ledige
hyttetomter

Rennebu
Tre- og
Laftesenter

inneholder denne oversikten
også andre tilbud overfor
hyttemarkedet.
Ønsker du å få tilsendt
oversikten
over
ledige
hyttetomter og tjenester rettet
mot hyttemarkedet kan du
kontakte Rennebu Turistkontor på tlf. 72 42 77 05, eller
sende
en
epost
til
rennebu@bygdakontor.no

Rennebu Kommune har
som uttalt mål at det skal
satses på hytteutbygging,
og det er nylig vedtatt å
legge ut 200 nye hyttetomter på Nerskogen.
Rennebu er Norges største
hytteprodusent-kommune
med fire store hytteprodusenter,
som
til

Hytte i Rennebu
- eller hytte fra Rennebu?
Rennebu satser hardt på hytter. Det er nylig vedtatt å legge
ut 200 nye hyttetomter på Nerskogen. Denne satsinga gir
mange verdifulle ringvirkninger for kommunen, og de som
bygger hytte kan få en totalpakke med alt til hytta levert av
firma i kommunen. Flere «hytteservice-firma» kan også ta seg
av tilsyn og vedlikehold av hytta.
Fra før av er Rennebu Norges største hytteprodusentkommune med fire store hytteprodusenter som tilsammen
produserer alt innen hytter - handlaft, stavlaft, bindingsverk,
maskinlaft.
Rennebu Tre og Laftesenter - MidtNorges største
permanente hytteutstilling – midt i Berkåk sentrum ved E6.
Hytter:
Sande Hus og Hytter
LH-Bygg AS
Lund Handlaft
Tors-laft ANS

www.sande-hytter.no
www.lhbygg.no
www.lundhandlaft.no
www.torslaft.no

Hyttemøbler og andre møbler i heltre:
Rennebu Snekkeri AS
www.rennebusnekkeri.no
Dører og vinduer i spesielt solide dimensjoner:
Rennebu Dør og Vindu AS www.rennebudorogvindu.no

Rennebu Snekkeri AS:

Nominert til Trøndersk Etablererpris
Rennebu Snekkeri AS er nominert til Trøndersk
Etablererpris. Prisen deles ut til aktuelle kandidater som har gjennomført en fagmessig god
etablererjobb og gjort en banebrytende innsats
hva angår produktutvikling, produksjonsprosesser eller salg/markedsføring.
Trøndersk Etablererpris
skal i år deles ut for 9. gang.
Prisen
har
fokus
på
bedriftsetablering og den
tilhørende
prosessen.
I
begrunnelsen for prisen heter
det at Rennebu Snekkeri AS
har lykkes med å videreføre
solid
norsk
håndverktradisjon
i
forbindelse
med
sin
produksjon av møbler med
hovedvekt på kjøkken, bad,
stoler, skap med mer.
Produktene bærer preg av
høy
håndverksmessig
standard basert utelukkende
på heltre.
Tilpasser etter kunden
Suksessfaktoren har vært
og er, kvaliteten og selskapets
evne til å tilpasse seg
kundenes krav og personlige
ønsker. Man har greid å
kombinere serieproduksjon
med
"skreddersøm".
Selskapet har en tiltalende
profil i sin markedsføring og
salgs-personellet
har
et
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Nærmere opplysninger
kan fås ved henvendelse til
Sande Hus og Hytter,
tlf 72 40 24 00
LH Bygg, tlf 72 40 22 00

Kraftige
innerdører

Rennebu Dør og Vindu
AS produserer dører i
solide og grove dimensjoner som gir god kvalitet
og skikkelig stabilitet.
Furudørene
produseres på fagmessig måte
med splittet og limt ramtre
og furufylling. Fyllingsdørene leveres med 2, 3
eller 4 speil og med 2 speils
buet ramtre.
De kan lage innvendig
dører etter dine ønsker, og
de kan også kopiere dører.

informativt og fint brosjyremateriell
til
disposisjon.
Forståelsen for nødvendigheten av en aktiv markedsføring har gitt selskapet et
godt fotfeste innenfor et
marked med store krav til
kvalitet
og
fleksible
interiørløsninger. Selskapet
kan vise til gode økonomiske
resultater
med
jevn
omsetningsøkning gjennom
de senere år.
Kjøkken og bad
Produktene det går mest
av er kjøkken og bad, og da til
kjøpere i hele Norge. De fleste
kjøperene befinner seg på
hyttemarkedet og ca 70
prosent av varene selges her.
Daglig leder Kjell Gunnes har
mest følelser for å produsere
de gamle modellene, men
dette
blir
mer
et
tilleggsprodukt til det det går
mest av. Bjønn-stampen er
mer populær enn noensinne
og den er i stadig utvikling.
Noen forandringer er gjort

sammen produserer alt
innen hytter – handlaft,
stavlaft, bindingsverk og
maskinlaft.
Som en naturlig følge
av dette er Rennebu Treog
Laftesenter
blitt
etablert. Dette er Midt
Norges største permanente
hytteutstilling – midt i
Berkåk sentrum, like ved
E6.
Hytteprodusentene
som samarbeider om dette
prosjektet vil også i
sommer organisere et
opplegg med omvisning,
slik at publikum får
anledning til å se inn i
hyttene, og få litt mer
informasjon.

slik at den er mere salgbar.
Bunnen i stampen er nå dreiet
slik at den får fall mot avløp,
noe som fører til at den er
mer brukervennlig.
Stolt av nominasjonen
Kjell Gunnes er stolt av at
Rennebu Snekkeri AS er blitt
nominert
til
Trøndersk

Etablererpris, og ser dette
som en anerkjennelse av
firmaet. Nominasjonen og
eventuelt prisen har stor
betydning for oss, og det
viser at vi har greid å få til en
bedrift som har et økonomisk
fundament, og en arbeidsstokk som holder et høyt
håndverksmessig nivå.
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Rennebu jeger og fiskerforening - informerer
Styret i år består av:
Formann: Endre Kosberg
Nestformann og sekretær: Rune Fjellstad
Leder jaktutvalget: Hilmar Withbro
Kasserer: Erlend Bjerkås
Studieansvarlig: Endre Kosberg
Leder fiskeutvalget: Morten Rødningen
Leder hundeutvalget: Ola Øie
Styremedlem: Roger Skamfer og Tron Sturle Aune
Tilbud om laksefiske sesongen 2004
Rennebu Jeger – og Fiskerforening (RJFF) satser på en ny god sesong i
Orkla med god oppgang av laks slik en har hatt i tre sesonger på rad nå.
Sesongen 2002 var et rekordår i Orkla, med en totalfangst på 36 tonn, men
fjoråret var nesten like bra og endte på 33 tonn.
RJFF tilbyr i år laksefiske på 3 forskjellige vald på til sammen ca 2 km
elvestrekning:
1. Kommunevaldet på Berkåksmoen
2. Førreshølen Øst rett sør for Stamnan
3. Herremsvaldet rett nord for Voll
Fiskekort selges til en meget rimelig pris for alle vald samlet:
Døgnkort
Sesong

Medlem
100,800,-

Ikke medlem
200,1500,-

For alle fiskekort skal det innbetales et depositum på kr 100,- som fåes
tilbake ved innlevering av kort med utfylt fangstrapport til ett av
salgsstedene våre eller ved innsending til RJFF. Fiskeutvalget etter endt
sesong. Dette er gjort for å bedre fangstrapportering vår som vi er pålagt
av sentrale myndigheter.
Fiskekort selges på følgende steder
Turistkontoret på Berkåk
Statoil Berkåk
Nedre Voll Handel (Joker)
Karl Olav Mærk, 7393 RENNEBU, tlf. 72426205 / 90673530
Tron Sturle Aune, 7393 RENNEBU, tlf. 93008372
Morten Rødningen, Ulsberg, 7397 RENNEBU, tlf. 91841626

Dersom en har fisket i andre vassdrag enn Orkla, eller kommer fra
utlandet er det påbudt å desinfisere all fiskeredskap før fisket starter, og
desinfisjonsattest må fremvises ved kjøp av fiskekort. Det er 6
desinfeksjonsstasjoner i dalføret, i Rennebu kommune er det to stasjoner:
Liens Laksecamp, tlf.: 90164232 og Rennebu Landbruksservice, tlf.:
72427970.
Vi minner også om Fiskeravgiften på kr 180 som må betales ved fiske
etter laks og sjø-ørret.
For mer detaljert informasjon, vises til vår hjemmeside
www.rennebujff.no, eller du kan kontakte Fiskeutvalget v/Morten
Rødningen, tlf. 91841626.
Søknads frister Jakt
Rypejakt: Søknad sendes til Roger Skamfer, 7391 Berkåk innen15 juni
Reinsjakt: Søknad sendes til Endre Kosberg, 7391 Berkåk, innen 15 juni.
Kvoten er også i år redusert, så det trekkes om 3- 4 rein.
Hvis noen er interessert så finnes det noen eksemplarer av bladet
Hognareinen å få kjøpt hos Torfinn Fossum, tlf 72427316.
Saurenhetskurs blir avholdt den 15 juni klokken 18. Sted: Randi Inger
Bjerkås.
Er du interessert i dressurkurs for hund,
så ta kontakt med Ola Øie, tlf 926 01 0098
RJFF driver aktivt med ungdomsarbeid
Vi oppfordrer alle ungdommer i Rennebu til å delta på våre
klubbkvelder med leirdueskyting. Datoer for disse kveldene blir å finne på
baksiden av Rennebu Nytt under. Dette skjer i Rennebu. Vel møtt!
Er din bedrift interessert i å komme og skyte så ta kontakt med Endre
Kosberg, tlf 41657905. Det er også anledning til å ta med seg grillmat.
Leirdue skyting er sosialt og gir god trening til fugljakta.
Vi arrangerer jaktfelt skyting den 23 juni og 7 juli. Det skytes mot
dyrefigurer. Ingen hold over 100 meter. Dette er en god anledning til å få
godkjent 30 skuddene på. Påmelding mellom 18 og 19. Sted feltbanen
oppe ved Gammelstødalen.

SKITT FISKE OG GOD JAKT!

Gassgrill

Vi tilbyr:

Almennpraksis
HD/AD Røntgen
Tannpleie
ID merking

Primus PRIMO 422000

Pleieartikler
Specific dyrefôr

Førstehjelpskrin til dyr 224,Vi forhandler nå Oliver

hundefôr

est
Best i t 2
på TV

Åpningstider

Mand - fred 9.00 - 9.30 etter avtale, mand og onsd 18-19
Ellers etter avtale med vakthavende dyrlege

Vaktnummer 72 42 74 99

• Solid grill med to brennere i rustfritt stål
• Porselensbelagt grillkasse/lokk og grillrist
• Svingbar varmehylle og hel front med kurv

Velkommen til en trivelig
handel i Soknedal!
Åpningstider:
man - fre 09 - 20 / lør 09 - 18

Post i butikk

Fossum AS

7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52
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Allsidige aktiviteter
Omvisning i kraftverk
På slutten av 1970-tallet
ble det satt i gang en storstilt
kraftutbygging i Orkla og
Grana. I alt ble det bygd fem
kraftverk med en samlet
årsproduksjon
på
1.250
millioner kilowattimer. To av
kraftverkene,
Grana
og

Brattset, ligger i Rennebu
kommune. Brattset er det
største
av
de
fem
kraftverkene som utbyggingen omfatter, med en årlig
produksjon på 400 mill. kwh.
Rennebu Turistkontor tilbyr, i
samarbeid med Kraftverkene
i Orkla, omvisning i Brattset

Jutulstuggu
på Uv

kraftverk. En slik
omvisningsrunde gir
et levende inntrykk
av moderne kraftutbygging
og
kraftproduksjon.

«Nordafor Dovrefjell og østenfor Trollheimen»
- i Jutulriket, ligger Barnas Naturverden
Fjellområdet heter Ramsfjell og dette er et flott turområde både sommer og
vinter. I området er det bygd tre sælehus, ved Ramssjøen, Damtjønna og
Hevertjønna. Det er oppmerkede turstier mellom sælehusene. Sælehusene er basert
på selvhushold med enkel standard og er åpne både for dagsbesøk og overnatting.
Det er overnattingsplass til ca. 20 personer. Fiskemulighetene i området er gode, og
det selges ett fiskekort for området som omfatter over 50 fjellvann, samt flere elver
og bekker. Barnas Naturverden er en del av Trondhjems Turistforening. Det er
utarbeidet eget turkart over området, samt to illustrerte eventyrbøker og
morsomme prospektkort.
Barnas Naturverden ble kåret til
«Årets Friluftsområde» i Sør-Trøndelag
i 1999.

Jutulstuggu på Uv er
en historisk severdighet og
en
kulturskatt
med
nasjonal verdi. Dimensjonene
på
tømmeret,
lafteteknikken og inngangsportalens ornamentikk gir dette bygget et
særpreg
som
er
enestående
i
Norge.
Nøyaktig byggeår for den
orginale Jutulstuggu er
ukjent, men den er trolig
reist omkring år 1250 i
Håkon Håkonssøns tid.
Det er mye mystikk rundt
Jutulstuggu og de fire
"jutulene"
som
reiste
bygget, bodde der og døde
i nærheten av heimen sin.
Jutulstuggu er rekonstruert på 1990–tallet, og et
andelslag
i
grenda
(Jutulstuggu på Uv BA)
står bak finansiering og
drift.
Jutulstuggu brukes til
forskjellige arrangement,
og fremkaller en unik
stemning.

Starter
du
turen
ved
Heverfallsætra kan du også ha
mulighet til å kjøpe deg kaffe og noe
å bite.
For bestilling av plass
i sælehusene,
kontakt Rennebu Turistkontor
- tlf 72 42 77 05
Trondhjems Turistforening
har integrert sælehusene i
Barnas Naturverden i sin
virksomhet og de har status
som ubetjent turisthytte. Rutene blir
koblet mot foreningens rutenett mot
Trollheimen. Dette kommer til å utgjøre en sentral del
av de barnevennlige turmulighetene i Midt-Norge.
Her finner du 3 sælehus som gir ly for natta og som også
åpner for innlevelse i en spennende del av norsk historie.
Sælehusene er rekonstruksjoner av tømmerhus fra tidlig
middelalder. Pilegrimene overnattet ofte i slike hus på sin
vei til Nidaros. De ligger ved Damtjønna, Hevertjønna og
Ramsjøen. Dagsetappene mellom hyttene er tilpasset
barneføtter og er 4-8 km.
Hvis du skal på tur, bør du ha med mat, liggeunderlag,
sovepose, bestikk og kokeutstyr. Det er kokekar og mulighet

for å fyre på vedovn i sælehusene. Sælehusene har ikke
proviantlager og står ulåst.
Området har et mangfoldig planteliv og er attraktivt for
bærplukkere på høsten. Fugle- og dyrelivet er variert med
gaupe, hjort, rovfugler mm i området. Fiskemulighetene er
mange og gode. Det er mulig å kjøpe fiskekort på hyttene.
Fjellområdet brukes i dag aktivt til skogsdrift og til beite for
sau, storfe og rein. I Barnas Naturverden kan familien ferdes
sammen i et naturområde som er opplevelsesrikt for både
barn og voksne.
Det er utgitt et eget kart for området som heter: Barnas
Naturverden 1:50 000.
Turkartet Barnas Naturverden 1:50 000 fås kjøpt på
Turistkontoret på Berkåk og hos Trondhjems Turistforening.

En vannperle i Berkåk sentrum
Buvatnet er et lite vann som ligger langs E6, ca. 2 km nord
for Berkåk sentrum. Området er opparbeidet ved hjelp av
fylkeskommunale friluftsmidler med badeplass, storgrill og
toalett på østsiden av vannet. Det er også opparbeidet en fin
tursti rundt hele vannet, og det er mulighet for leie av kano og
kajakk ved å kontakte Turistkontoret. Gratis fiske.
Kjøleskap for Trønderfisken
I perioden 1925 til 1951 foregikk det skjæring av is på
Buvatnet. Isen ble brukt i forbindelse med nedfrysing av fersk
fisk og sild for eksport. Det var Nekolai Dahl, forretningsmann i
Trondheim som «oppdaget» Buvatnet da han var på utkikk etter
et vann som hadde sikker is gjennom vinteren og som lå lettvint
til i forhold til transport - nærheten til jernbanen ble her
avgjørende.
Området er nå tilrettelagt for publikum og har fått egen
info-tavle om isproduksjonen.
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Gokartbanen
Gokartbanen i Flåmoen
byr på spennende opplevelser, i trygge omgivelser.
Den 19. juni og frem til
12. september er banen
banen
for
helgautleie.
Banen
åpner
for
heldagsutleie kl 12 - 18 i
tidsrommet 21. juli - 20.
august.
Utleie
stengt
ved
regnvær, og lørdagh 7.
august er det ikke utleie
pga. løp.

PÅSKE-X

Vinnere av Påske-X
som får tilsendt Rennebu
kommunes eksklusive pins
er
- Magli Dahlseng, Tydal
- Bergljot Kristoffersen,
Berkåk
- Aud Marie Skjevdal,
Jerpstad.
Gratulerer!

VF side 12 — Svart Cyan Magenta Gul

Buvatnet - en vannperle i Berkåk sentrum

Nerskogen er et fint utgangspunkt for turer både i Trollheimen og Barnas Naturverden.

har nettopp flyttet inn i ny laftehall, og med hyttesatsinga i Rennebu er optimismen stor når det gjelder fremtiden for
laftenæringa i kommunen.

Lund Handlaft

Her får du kjøpt spekemat og kokmorr av storfé laget etter tradisjonsrike oppskrifter fra Rennebu. Tlf 72 42 64 73

Gardsbutikken Buret - spekemat fra fjellet

På Nerskogen finner du Granasjøen, som er vannmagasin for Grana Kraftverk. Det ble oppdemt i forbindelse med utbyggingen av
Orkla og Grana på 1980-tallet. Her er det fin fisk å få, og båt kan leies ved Granasjøen Kiosk, der de også tilbyr kaffe, nystekte
vafler og andre kioskvarer, samt enkel camping og annen overnatting. Det er også gode vilkår for seilbrett på sjøen.
Granasjøen Kiosk - tlf 72 42 64 45

Nerskogen - fjellfolkets rike

Oversikt over elva og steder for kortkjøp får du ved
henvendelse Turistkontoret - tlf 72 42 77 05

Vil du se mer om mulighetene for laksefiske i Rennebu, kan du gå inn på nettadressene www.orklaguiden.no Her kan du selv
bestille både fiske og overnatting for sommeren.

Orkla er en av Norges beste lakseelver, med ca. 88 km lakseførende elv, med ca 35 km elvebredd ligger i Rennebu. I 2003 ble
det fisket hele 32 tonn laks, noe som var tredje beste i landet.
Flere steder er det tilrettelagt for økt tilgjengelighet og trivsel på fiskeplassene.
Kort kan kjøpes både hos Turistkontoret og hos enkelte grunneiere.

Orkla - folkefiskets elv

En trivelig og optimistisk innlandskommune…
med lyst til å skape noe sammen, og med stor tro på framtida!

Rennebu
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Rennebu kommune tlf. 72 42 81 00 - www.rennebu.kommunee.no
Rennebu Turistkontor tlf. 72 42 77 05 - www.rennebu.net

Hold deg orientert om Rennebumartnan på www.rennebumartnan.no

I forbindelse med martnan arrangeres det konserter, martnasfest og kulturkveld, både med lokale kulturkrefter og norgeskjente
artister.
Rennebumartnan ble i 2002 tildelt Sør-Trøndelag Fylkeskommune sin Kulturpris.

Rennebumartnan har blitt Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk. Rennebu har sterke håndverks-tradisjoner, og
martnan ønsker å føre disse tradisjonene videre. Rennebumartnan er etterhvert blitt en av de få salgsmesser i landet der en virkelig
har greid å ta vare på tradisjon og kvalitet.
Det er hvert år utstillere, kunstnere og publikum fra store deler av landet.

Rennebumartnan - en annerledes martna!

For bestilling av plass i sælehusene, kontakt Rennebu Turistkontor - tlf 72 42 77 05

Fjellområdet heter Ramsfjell og dette er et flott turområde både sommer og vinter. I området er det bygd tre sælehus, ved
Ramssjøen, Damtjønna og Hevertjønna. Det er oppmerkede turstier mellom sælehusene. Sælehusene er basert på selvhushold med
enkel standard og er åpne både for dagsbesøk og overnatting. Det er overnattingsplass til ca. 20 personer. Fiskemulighetene i
området er gode, og det selges ett fiskekort for området som omfatter over 50 fjellvann, samt flere elver og bekker. Barnas
Naturverden er en del av Trondhjems Turistforening. Det er utarbeidet eget turkart over området, samt to illustrerte eventyrbøker og
morsomme prospektkort.
Starter du turen ved Heverfallsætra kan du også ha mulighet til å kjøpe deg kaffe og noe å bite.

«Nordafor Dovrefjell og østenfor Trollheimen»
- i Jutulriket, ligger Barnas Naturverden

I perioden 1925 til 1951 foregikk det skjæring av is på Buvatnet. Isen ble brukt i forbindelse med nedfrysing av fersk fisk og sild for
eksport. Det var Nekolai Dahl, forretningsmann i Trondheim som «oppdaget» Buvatnet da han var på utkikk etter et vatn som
hadde sikker is gjennom vinteren og som låg lettvint til i forhold til transport - nærheten til jernbanen ble her avgjørende.
Området er nå tilrettelagt for publikum og har fått egen info-tavle om isproduksjonen.

Kjøleskap for Trønderfisken

fylkeskommunale friluftsmidler med badeplass, storgrill og toalett på østsiden av vannet. Det er også opparbeidet en fin tursti rundt
hele vannet, og det er mulighet for leie av kano og kajakk ved å kontakte Turistkontoret. Gratis fiske.

Buvatnet er et lite vann som ligger langs E6, ca. 2 km nord for Berkåk sentrum. Området er opparbeidet ved hjelp av

Rennebu Nytt
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Rennebumartnan
- en annerledes martna med sjel
og atmosfære
Helga 13. – 15. august arrangeres Norges ledende
salgsutstilling for husflid og håndverk med 150
utstillere fra hele landet for 19. gang.
Dette har blitt en av
Norges viktigste arenaer for
salg og markedsføring av
husflid og håndverk. I løpet
av tre dager har vi tall på at
det omsettes norsk husflid og
håndverk og norsk gårdsmat
for nærmere 12 millioner,
altså av meget stor betydning
for næringsutøverne!!
Til årets salgsutstilling var
det nærmere 270 søkere til de
150 plassene. Av de 150 er det
nærmere 30 nye utstillere bla.
innen
glass,
keramikk,
sølvsmykker og klær i egen
design. I år har vi også
utvidet
opplegget
innen
norsk gårdsmat, hvor vi bla.
har med Rørosmat og
Bortistu Gjestegård.
I forbindelse med årets
tema har vi flere utfordringer
til våre utstillere, som vil
bidra til at martnan også i år

skal bli en opplevelse for
publikum. Vi har bla. to
produktkonkurranser
med
fokus på godt håndverk.
Produktene
i
disse
konkurransene vil bli ustilt
og juryering og premiering
blir det også.
Vi har også en nyhet som
vi har kalt: «Håndverkeren
forteller». Her håper vi å
kunne få flere av våre
utstillere til å formidle noe
om godt håndverk. Dette er
blitt mulig fordi at det i
nybygget på skolen er en flott
kantine hvor en slik aktivitet
vil passe perfekt.
Og nærmest som vanlig så
skal både voksne og barn og
unge få prøve ut forskjellige
håndverksteknikker, og da
sammen med folk som kan
det.

Randi Drognes - en av martnans 150 kvalitetsutstillere.
I 2003 var hun blant de fem nominerte til Martnasprisen.

Øl og ornamentikk
Under årets Rennebumartna blir det en interessant
utstilling
om
øl
og
ornamentikk i tre. Prosjektet
ØL & ORNAMENTIKK I TRE
i trøndersk drikkekultur i regi
av husflidskonsulenten i SørTrøndelag og Sør-Trøndelag
Husflidslag, har som hovedmål å registrere skjenke og
drikkekar i Trøndelag, samt
gjenstander
brukt
til
ølbryggingen.
Startskudd for prosjektet
går under Rennebumartnan
med en utstilling arrangert i
et
samarbeid
mellom
Rennebumartnan, Birka AS,
Husflidskonsulenten i SørTrøndelag,
samt
gode
hjelpere fra Rennebu og
Meldal.
Utstillingen
vil
vise
gjenstander og utstyr fra
Rennebu og regionen. I
tillegg blir det kåseri og
foredrag.
Det er en viktig del av
kulturarven som holder på å
gå tapt, og nå ønskes det å
blåse liv i denne arven.

En av ca 30 nye utstillere - Asnæs Glasværk ved Anne og Tor Altin, fra Namdalseid.
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Martnasgjesten
Årets Martnasgjest, som
får æren av å åpne årets
Rennebumartna er Fylkesmannen i Sør–Trøndelag
Kåre Gjønnes. Han vil
sammen med andre få en
spesiell rolle i åpningsseremonien som foregår på
martnas-området fredag 13.
august kl. 11.00. Til åpninga
jobbes det med en helt
spesiell presentasjon som
passer til årets tema: Godt
håndverk – er det noen kunst
da...

Rennebu Nytt
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Rennebumartnan - kultur for alle

Mari Boine i Innset kirke
Onsdag 11. august
kommer verdensartisten Mari Boine
med band for å holde
konsert i Innset kirke.
Mari sier at hun gleder
seg til denne konserten,
og det gjør vi også. I
den nye kirka og det
spesielle miljøet som er
der tror vi at de som
kommer vil få en helt
spesiell opplevelse som
de sent vil glemme.
Mari ble født i 1956, og
vokste opp i ei lita bygd
utenfor Karasjok. Som barn
og ung ble Mari stadig fortalt
at den samiske kulturen og
det samiske språket var
ingenting verdt. Både skolen
og stor-samfunnet for øvrig,
for-midlet stadig hvor dårlig
det samiske var. Det var ikke
til å unngå at Mari fikk
beskjed om at joiking var
synd. Bakgrunnen for dette
var blant annet at kristendommen hadde fått sterkt
fotfeste i samiske områder.
Salmesang ble etterhvert
både viktig og vanlig. Maris
barndomshjem
var
intet
unntak i så måte, og derfor
ble salmesang vanlig også for
henne. Salmesang har faktisk
fulgt
Mari
helt
siden
barndommen, og i 1991 lagde
hun, Kari Bremnes og Ole
Paus en CD med salmer
(Salmer på veien hjem).
Maris nære forhold til salmer
ble synlig for nær sagt hele
verden da hun i 2001 sang
salmen "Mu váibmu vádjol
doppe" under vielsen av det
norske
kronprinsparet.

Martnasfesten

Den årlige martnasfesten som har vært
avholdt
i
teltet
på
martnasområdet
på
åpningsdagen av selve
martnan er i år flyttet frem
ei uke - til fredag 6. august.

Da blir det forhåpentligvis stor stemning og
kjempeliv i Rennebuhallen
med Sie Gubba.

Kulturkveld

Søndag 8. august blir
det
en
variert
og
spennende Kulturkveld i
Rennebuhallen

Kirkekonsert

Nettopp denne opptredenen
vakte en del debatt fordi
enkelte hevdet at Maris
salmesang minnet om joiking.
Mari har selv sagt at på
mange måter er det gjennom
salmesangen hun har fått sin
musikkunnskap. Da er det
kanskje ikke så rart at hun på
den nye CD-en har viet plass
til en salme, nettopp den hun
sang i kronprinsbryllupet.
Det at hun vier plass til en
salme på CD-en, er bare et
eksempel på at hele Maris
lange
musikkarriere
gjenspeiles på den nye CDen.
Mari startet sin musikk-

karriere på slutten av 70tallet, og hun sier selv at hun
antagelig
begynte
med
musikk som egenterapi. Hun
bar nemlig på mye sinne på
grunn av fornorskningen.
Hennes første sanger bar da
også preg av å være
protestsanger, fordi hun
ønsket å vise motstand mot
fornorskingen. På den tiden
hadde hun stort sett bare
gitaren til hjelp, og også på
den nye CD-en som nettopp

har kommet finner vi sanger
der hun går tilbake til den
stilen hun startet med, nemlig
gitarakkomp-agnement.
Det siste halvannet året
har Mari samarbeidet med de
musikerne hun nå har med
seg. Unntakene er Roger
Ludvigsen og Carlos Z.
Quispe som har fulgt Mari
siden slutten av 80-tallet.

Vi har også valgt å
flytte frem konserten i
Innset Kirke til onsdag 11.
august kl. 19.00
Og årets artist er ingen
ringere
enn
verdensartisten Mari Boine.
Hun skulle egentlig
opptre under Rennebumartnan i 1990, men på
grunn av familiære årsaker
måtte
den
konserten
avlyses på kort varsel. Men
nå 14 år senere kommer
hun og fire andre musikere
til Innset kirke – et smykke
i Nidaros Bispedømme,
som biskop Finn Wagle har
sagt om Innset-kirka.

Forhåndssalg

Og bare for å ha nevnt det - billettsalget til konserten i Innset
kirke med Mari Boine og kvelden med Jonas Fjeld starter
ved Rennebu Turistkontor på Berkåk tirsdag 15. juni kl. 9.00.

Akustisk aften med Jonas Fjeld
— I flere år har det vært
ønske om et kulturarrangement for voksne
på kveldstid, sier
martnassjef Kenneth
Teigen. Fredag 13.
august etter at martnan
har stengt for dagen,
tilbyr vi nå en akustisk
pubaften med Jonas
Fjeld i samfunnssalen
på martnasområdet.
Over 30 år har gått siden
Jonas Fjeld begynte å slite
norske
landeveier.
I
begynnelsen var det Jonas
Fjeld Rock’n Rolf Band, siden
dr. Jonas Fjeld. Det har gått
på engelsk og det har gått på
norsk.
Det
finnes
få
konsertlokalet i dette langstrakte landet som Jonas Fjeld
ikke har besøkt i sin karriere
hittil. Og nå kommer han
også til Rennebu.
Jonas Fjeld har samarbeidet med mange opp
gjennom åra. Mest kjent er vel

kanskje hans omfattende
samarbeid med Ole Paus
gjennom mange år – Som ’To
rustne herrer’ har Fjeld og
Paus spilt for et publikum på
over 50.000 de siste åra.
Legger man til deres øvrige
samarbeid som låtskrivere
har de nådd et enda større
publikum. Platene ’Svært nok
for meg’ (1989) og ’Texas
Jensen’, hvor Ole Paus står
tekstene,
har
solgt
til
henholdsvis
platinaog
gullplate. Vel så kjent er
kanskje
Jonas
Fjelds
samarbeid med amerikanerne
Eric Andersen og Rick Danko
– sistnevnte fra legendariske
’The Band’. Dette musikalske
samarbeid har resultert i to
plater – ’Danko, Fjeld,
Andersen’ (1991) og ’Ridin’
on the Blinds’ (1994). Begge
platene
belønnet
med
strålende kritikker og høye
salgstall i flere land.
I september 2001 kom
Jonas Fjeld ut med plata
"Tidevann". Dette var det
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første reine Jonas Fjeldprosjektet i norskspråklig
drakt siden 1993. Dette ble en
ny suksess for Fjeld. Hvor
han igjen serverer oss en
usedvanlig smakfull blanding
av heftige gitar-riff med
umiskjennelig
Fjeld-klang,

vakre
harmonier,
stille
øyeblikk, og tekster som
treffer der de skal – hos
publikum. Alt fargelagt og
bundet sammen av den
mørke, fyldige og litt rustne
stemmen ved "Den svarte
elva".

- også på utescenen
Som de fleste vet, er det
også
mange
kulturbegivenheter daglig på
utescenen på martnasområdet
under
selve
Rennebumartnan,
men
uten å røpe alt, så kan vi
nevne at vi på martnans
siste dag søndag 15. august
kl. 12.00 vil ha et
musikkteater med forestillingen "Tornerose – sett
gjennom froskens øyne"
med Teatret Fusentast – og
den forestillingen passer
spesielt for de aller yngste.
Med
Fylkeskulturprisen 2003 som ballast og
inspirasjonskilde
ser
martnaskomiteen med forventning og optimisme
frem mot årets begivenhet i
Rennebu.
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Rennebu - et godt sted å være!
Bonden tar ansvar

Nye toner
i Berkåk
kirke?

Torsdag for 14 dager siden ble det arrangert ryddeaksjon i
kulturlandskapet. Aksjonen var et ledd i det å sette fokus på kulturlandskapet i
kommunen, og Rennebu bonde- og småbrukerlag og Gjensidige Oppdal-Rennebu
spanderte kaffe og marsipankake på de som ryddet i kulturlandskapet.
Det ble i løpet av denne dagen mottatt 37 120 kg jernskrap i Berkåksmoen. Dette
må en si seg godt fornøyd med. Teknisk drift hadde ikke tatt høyde for at slike
mengder skulle komme inn, slik at de trengte en del etterarbeid før de kunne sende
det videre. Selv om ikke alt var like godt sortert, må en si at dette var meget
vellykket og positivt. Rennebu kommune ønsker å takke for samarbeidet.
Mange gårdbrukere satte stor pris på denne aksjonen, og det var bare blide og
fornøyde ansikt er å se.

«Ny» og større veikro
Berkåk Veikro satser
friskt videre, og utvider
bygningsmassen med
seks nye utleierom og
24 timers veitoalett.
— Utgangspunktet med å
satse på utbygging av Berkåk
Veikro er å nå en større
kundegruppe, forteller Anne
Karin Nyberg. — Vi ønsker å
ha et bredest mulig tilbud og
samtidig satse på barnefamilier. Etter egen erfaring
på tur med sine barn i 20 år,
føler hun at utgangspunktet
er godt for å vite hva kunden
ønsker, og hvilke behov som
må dekkes. Det blir derfor
bygd et eget lekerom inne på
kroa, samtidig som kafeen
blir utvidet og mer åpen.
"Barnas stopp"
"Barnas stopp" er et annet
trekkplaster
på
Berkåk
Veikro, som kanskje ikke alle
er klar over. De vil derfor
fortsette å utvikle uteområdet
og markedsføre det mere.
Men mange stopper også
nettopp på grunn av "Barns
stopp". Her kan barna kjøre
terrengbiler, leke seg på
lekeplassen og kose seg
sammen med dyra. For her er
det nemlig to svarte og søte
minigriser, høner, kaniner og
shetlandsponnier.
Større toalettavdeling
Større toalettavdeling er
etter hvert blitt et behov, noe
utbyggingen også vil dekke.
Dette er også heldig med
tanke på å fange opp store

busslaster som kunder. I
tillegg vil et av de nye
toalettene være et 24 timers
veitoalett
med
inngang
utenfra. I andre etasje vil det
bli seks rom til utleie. Disse
rommene blir i utgangspunktet dobbeltrom med
mulighet for flere sengeplasser ved hjelp av sovesofa.

anlegget.
Berkåk
Veikro har
vokst til en
stor
arbeidsplass,
og behovet
for arbeidskraft har økt. Per
juni 2004 er hele 17 personer
ansatt.

Opprøsting av bygget
Fasaden mot E6 blir
betydelig forbedret, og det
satses på en helhet på

Første etasje med café,
toalett og lekerom vil stå
ferdig rundt 1. juli, mens
ferdigstilling av andre etasje

God handel på Voll
Rennebu Nedre Handel AS gikk med et bra
overskudd i 2003. Mange butikker i utkantene
sliter, men "Bua" på Voll klarer seg altså fint.
Årsaken til at det har gått så bra er at omsetningen har vært
økende. Jo mere salg, jo mindre svinn av varer som går ut på
dato. Det at folket i bygda er interessert i å bruke butikken har
alt å si for at den skal overleve. Folk i bygda skjønner at de må
bruke nærbutikken sin for å kunne beholde den.
Daglig leder Margrete Bjerkås synes også det er viktig å yte
litt ekstra service til kunden. Derfor har hun blant annet både
litt spiker og laksefluer på lager. Hun prøver ellers å ha det folk
spør etter, og sier at det er viktig at "Bua" forsetter å bli brukt.

Lilly Eidem ved Rennebu Nedre Handel viser gjerne frem butikken,
og er glad for at kundene er så flinke til å støtte opp om butikken.

er noe mere usikkert i
skrivende stund. Ønske er
selvsagt at det skal stå ferdig
til Rennebu-martnan, men
det mest realistiske er at hele
anlegget står klart rundt 1.
september.

Det musikalske bidraget i
Berkåk kirke har siden
vigslingen i 1878 vært av
meget skiftende karakter og
kvalitet. Frem til 1896 tror en
at kirka var uten orgel, men
fra dette årstallet og til 1951
vet en at kirka hadde et
harmonium, noe som var et
enkelt, orgellignende instrument. I 1951 overtok kirka et
eldre pipeorgel fra Leinstrand
kirke, og da dette etter hvert
sluttet å fungere, ble det av
ren
nødvendighet
raskt
skiftet ut til et rimelig
elektronisk orgel i 1972. Det
er dette orgelet vi har i dag,
men i likhet med tidligere
nødløsninger og provisorier
begynner det å fungere meget
dårlig, ja til tider tier det helt
stille. Historien viser med
dette at Berkåk kirke aldri har
hatt et skikkelig orgel.
Berkåk
sokneråd
har
derfor den senere tid tatt opp
tanken om å skaffe kirka et
ordentlig og velfungerende
pipeorgel, og en egen komite
har i tre år vært i sving med å
skaffe midler til dette, blant
annet gjennom de populære
"orgelklubb – middagene" på
Hallandstuggu. Denne første
komiteen har imidlertid hatt
noe forfall, og soknerådet har
derfor oppnevnt en utvidet
og delvis ny orgelkomite for
Berkåk kirke.
Denne har følgende medlemmer og funksjonsfordeling:
Bjørn Berntsen – leder
Eli Krogstad – kasserer
Bjørn Rogstad
– sekretariat og
økonomistyring
Johanne Aalbu –
aktiviteter og arrangement
Per Gisnås – kontakt med
sammenfallende
prosjekter
Marianne Aarøy
– data, hjemmeside,
støttefunksjoner
Orgelkomiteen arbeider i
prinsippet for Berkåk sokneråd, men må rent formelt få
sine mandater godkjent av
Rennebu kirkelige fellesråd
som er det høyeste lokale
organ.
Nytt pipeorgel, tilpasset
kirka både arkitektonisk og
musikalsk, er et stort løft.
Kostnadene ligger på ca 2
millioner kroner, noe som i
utgangspunktet kan synes
uoppnåelig. Soknedal og
Buvik har imidlertid greid
tilsvarende prosjekt de senere
år, så hvorfor skulle ikke vi
greie det? Slår en sammen
alle gode krefter, både privat
og offentlig, er det utrolig hva
en kan få til i løpet av et
tidsrom på 4 – 5 år. Dette er
tidsperspektivet soknerådet
og orgelkomiteen selv har
antydet.
For orgelkomiteen
- Bjørn Rogstad
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Fulldistribusjon
RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Volds FotoGrafiske
Berkåk, 7391 RENNEBU

Dette skjer i Rennebu
Juni:
16
18
19
20

Midtsommerfest
Berkåk sentrum
17.00
RNF
Kveldsåpne butikker, konkurranser, "småstjerner i sikte" m.m.
Pub på Sandbrekka
Sandbrekka
20.00
RASKEN (turløp)
Berkåk
15.00
Friidrettsgruppa
Topptrimtur Brennfjellet
RIMI
11.00
Rennebu Turforening

Juli:
4
11

Gunnesmarka – Damtjønna v/ E.M. Kvam
Rennebu Turforening
Topptrimtur Digerhøa
Rennebu Nedre
Rennebu Turforening

19.00
11.00

August:
1

Dovrefjellsmarsjen
Rennebu Turforening

Rimi, Berkåk

Aktiviteter for Rennebu Jeger og Fiskerforening:
Fredag 18. juni
Onsdag 23. juni

Trening leirdue
Jaktfelt- trening
Gammelstødalen

Fredag 25. juni
Fredag 2. juli
Onsdag 7. juli

Trening leirdue
Trening leirdue
Jaktfelt- Åpent Klubbmesterskap

Fredag 9. juli
Fredag 6. august
Fredag 13. august
Fredag 20. august
Fredag 27. august
Fredag 3. september

Trening leirdue
Trening leirdue
Trening leirdue
Trening leirdue
Trening leirdue
Klubbmesterskap i jegertrapp

10.00

13.-15. Rennebumartnan
Rennebuhallen
Rennebu Bygdearr.
Norges ledende salgsutstilling for Husflid og Håndverk
Mange kulturarrangement, se www.rennebumartnan.no
22
Innerdalen – Innerdalshornet
Rennebu Turforening
23
Rennebukarusellen
Havdal
RIL Friidrett

Rennebu Turistkontor

20.00

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt Rennebu Bygdakontor,
tlf 72 42 77 05
e-post: rennebu@bygdakontor.no

tlf 72 42 77 05 e-post: rennebu@bygdakontor.no

Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00
Lørdagsåpent 26/6 - 15/8 11.00-16.00

X-tra
prisvinnere
hjelper deg til
en billigere
sommer

Reker

Revet ost
X-tra 500 gr

29

Berkåk

X-tra 100 gr

9

90

90

Appelsinjuice

Eplenektar

XP 1,5 l

XP 1,5 l

10

9

90

50

Husholdningssaft
X-tra 1,5 l

12

90

+ pant

Sommerbrus
Coop 1,5 l

4

90
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X-tra 300 gr

9

90

Lollipop/
Pin-Up
Diplom-Is 10 pkn

+ pant

Alltid gode priser på grillmat og tilbehør

Gule priser

Kavringer

18

90

