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Jeg har aldri 
trivdes helt i Oslo. Å 
flytte tilbake til 
Rena var en lettelse.

HJEMME: Line Hansen Langhelle tok skrittet fullt ut, og gjorde drøm til virkelighet da hun flyttet til Rena i fjor. FOTO: KAROLINE ALMÅS SØRENSEN

Line Hansen Langhelle 
(24) sa opp jobben i 
Oslo, og flyttet tilbake 
til Rena. Nå håper hun 
også bedrifter vil satse 
på bygda.

Rena: – Folk på Rena er genuint 
hyggelige, og det ligger en mening 
bak ordene deres, sier Line Hansen 
Langhelle. 

Lokalavisa skrev i høst om Oslo-
jenta som deltok på Elverumregio-
nens «Tirsdag kveld fra Nydalen». 

– Det virket som mange vurderte 
muligheten for å flytte tilbake en 
gang i framtiden. Jeg tenkte at jeg 
ville tilbake til Rena – aller helst i 
går, smiler 24-åringen.

I fjor sommer fullførte hun en 
Bachelor i Service Management på 
Høgskolen på Rena.

To uker etter jeg hadde fullført 
studiene startet jeg i en ny jobb i 
Oslo, forteller Langhelle.

Dit og tilbake 
Rena-trangen var stor, og hun 
pendlet hjem til samboeren på 
Rena i helgene. Nå ser hun etter en 
jobb i Hedmark, men anser mulig-
hetene på Rena som lave, med 
mindre du er tilknyttet Forsvaret.

– Jeg synes bedrifter burde våge 
å sette kontorene sine til Rena. 
Hvorfor ikke dra nytte av dem som 
studerer her, spør Langhelle.

Hun tror bedrifter vil være tjent 
med å søke seg mot kompetanse-
miljøet på Høgskolen i Hedmark.

– Det finnes kompetanse på alt 
fra musikkproduksjon til adminis-
trasjon der, og studentene er jo alle-
rede vant til å bo på et lite sted.

– Det går an å ta tak i dem med 

Gjorde alvor av flytteplanene

én gang, sier Langhelle som er glad 
hun er renaing igjen. Hun flyttet til 
Rena som student i 2010.

Utvikle Rena
– Vennene mine spurte hvorfor jeg, 
av alle steder i Norge, valgte meg 
Rena. Jeg måtte gå noen runder 
med meg selv også for å finne ut om 
jeg virkelig skulle flytte hit, men jeg 
traff spikeren på hodet.

Den aller første gangen Lang-
helle så Rena, var det med det hun 
selv kaller Oslo-øyne:

– Jeg kjørte sammen med ei ven-
ninne bare for å se skolen jeg skulle 
starte på. Da vi var kommet til 
Hamar, hadde jeg sovnet fordi jeg 
syntes vi hadde kjørt så langt, smiler 
Langhelle.

Oppvåkning
– «Har vi kjørt gjennom allerede,» 
spurte jeg venninna mi, forteller 
Langhelle som snart skulle endre 
oppfatning av Rena:

– Jeg ble oppgitt da jeg sto i kassa 
på butikken, og kassadama tok opp 
telefonen sin for å ringe da det ble 
min tur. Jeg tenkte at det var skikke-
lig dårlig service, men så sa hun 
«Gudrun, du har glemt en melke-
pakke. Jeg setter den her så kan du 
bare hente den». Det hadde aldri 
skjedd i Oslo, smiler Langhelle. Selv 
om hun håper flere satser på Rena, 
vil hun ikke at det skal bli en by.

– Hvis det begynner å gå trikker 
her, da gidder jeg ikke mer, ler 
Langhelle. Det er nettopp fredelige 
Rena som er tiltrekkende.

– Jeg har aldri trivdes helt i Oslo. 
Å flytte tilbake til Rena var en let-
telse.

Foreløpig er 20 påmeldt til 
Go’fredagsturneringa i sjakk 
på bokloftet på Trysil Libris.

MARIT BEATHE ANDERSEN

948 14 163 mba@lokal-avisa.no

TRYSIL: – Det blir ordentlig tur-
nering med klokker, sier primus 
motor Per Jon Stengrundet. Bok-
handleren tok utfordringen fra 
Go’fredagens Heidi Brenden og 
smeller til med sjakkturnering. 

–Den eldste fyller 70 om litt og 

den yngste har akkurat fylt sju, 
forteller Stengrundet som venter 
flere påmeldinger etter at 
sjakklubben har trening på nå 
torsdagskvelden. Turneringsleder 
blir Stian Stengrundet. Han gikk i 
bresjen for å dra i gang att 
sjakklubben under Magnus Carl-
sen-feberen tidligere i vinter.  

– Det blir også konkurranser og 
anledning til å gjøre god bokkjøp 
og det vanker premier til sjakk-
spillerne, sier Per Jon Stengrun-
det. I sin til var bokloftet et yndet 
lokale for quiz. 

Sjakk fra 7 til 70 

SJAKK: Stian Stengrundet, her i et parti med Torgrim Storvik, blir turneringsle-
der på Go’fredagssjakken. FOTO: MARIT BEATHE ANDERSEN 

■■ Lokalavisa skrev i høst 
om Oslo-jenta Line Hansen 
Langhelle som deltok på 
«Tirsdag kveld fra Nydalen».

■■ Det ble arrangert av Elve-
rumregionen, og tok sikte 
på å få folk til å flytte til-
bake til Hedmark.

■■ Langhelle var fast 
bestemt på at hun skulle til-
bake til Rena der hun hadde 
studert i tre år.

■■ Nå bor hun igjen med 
samboeren på Rena, og er 
glad for å endelig være til-
bake.
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LOKALAVISA SØR- ØSTERDAL

tips@lokal-avisa.no

■■ De er i Elverum det skjer disse dagene. To arrangement 
setter Elverum på kartet. Det ene trekker linjene tilbake i 
tid og tradisjoner, det andre har blikket vendt mot fram-
tida. 

■■ Vi snakker om tradi-
sjonsrike Grundset-
martn som åpner i dag, 
og vi snakker om den to 
dager lange Øster-
dalskonferansen som 
avsluttes i dag, og som 
er i ferd med å bli en 
tradisjon. Nostalgi og 
framtidstenkning går 
hånd i hånd disse 
dagene.

■■ Grundsetmartn er Elverums tradisjonsrike folkefest i 
mars måned. Slik har det vært til alle tider, vil de fleste 
nålevende martnskjennere mene. «Alle tider» går svært 
langt tilbake i tid. Grundsetmartn er ett av landets eldste 
tradisjonelle marked for handel med varer. Historien vet 
å fortelle en tradisjon hele 400 år tilbake i tid. I sin tid var 
Grundsetmartn langt på veg en livsnødvendighet; et 
marked der selgerne tjente penger til å forsørge seg, og 
der kjøperne skaffet seg varer til livets opphold og virke.

■■ Grundsetmartn er en viktig del av Elverums sjel og 
identitet. I sin glanstid ble Grundset marked omtalt som 
«Østerdalens karneval». I dag er det å ta hardt i. Vi er blitt 
vant med mange «karneval» gjennom året. I en tid da vi, 
spesielt sommerstid, overstrømmes av «dager» og festiva-
ler, er det kamp om publikums oppmerksomhet. Grund-
setmartn er likevel spesiell, både med sine tradisjoner og 
tida på året den gjennomføres. For Elverum som handels-
sted er det viktig å holde på denne tradisjonen. Apropos 
tradisjoner, Gammelmartn på Rådhusplassen gir et tids-
streif av tidligere tiders marked.

■■ Østerdalskonferansen på Skogmuseet retter derimot 
oppmerksomheten mot framtidig næringsutvikling. 
Skogen som langsiktig ressurs står i sentrum. Årets kon-
feranse i regi av   Visit Elverum-Regionen samler i år over 
160 deltakere, med stor skogfaglig tyngde. Også Fylkes-
mannen i Hedmark, Hedmark fylkeskommune, Innova-

sjon Norge, Statsskog og Det 
norske skogselskap støtter 
opp om konferansen. Baktep-
pet er framtidig næringsut-
vikling bygd på skog som 
ressurs. I oljeskyggen handler 
det om å se mulighetene 
skogen gir. Elverum er en 
skoghovedstad. Det forplikter 
nytenking og strategier.  

Fortid og framtid

Bakteppet er en 

framtidig 

næringsutvikling bygd 

på skog som ressurs.
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