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10. trinn ved Rennebu ungdomsskole imponerer hvert år med sine forestillinger.
Les mer på midtsidene. Foto: Dagfinn Vold
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10. trinn på Rennebu ungdomsskole avsluttet årets
Kulturvukku (uke 43) med 3 forestillinger av komedien
”Den Stundesløse” av Ludvig Holberg fra 1723 i en moderne drakt. Samtlige elever brukte kun 14 dager for å sette opp
stykket med alt det innebar av øving på sang, musikk, dans
og skuespill, bygging av kulisser, sying av kostymer, markedsføring, planlegging og gjennomføring av sminke, teknikk, lyd og lyd. Dette er en fantastisk reise for elevene både
i prestasjon og opplevelse, der samholdet mot et felles mål
er noe som jeg tror sitter igjen livet ut. Vi publikum er like
spent hvert år på hva vi skal få oppleve - og ”Den stundesløse” fortjener en stor applaus for atter en gang et profesjonelt arbeid. Takk til både 10.klasse og til dere publikum som
gjorde dette til en flott opplevelse!
En annen årlig begivenhet er jakta i Rennebu. Det er mange som ser fram til jakta med både spenning og lengsel, og
mange kjenner nok forventningene i kroppen dagene før
jakta starter. Noe vesentlig mangler om de ikke får ut i terrenget på post. Det er 13 grunneierlag som jakter elg i perioden 25/9 – 31/10 og de får tildelt ei kvote på i alt 108 dyr
over hele Rennebu. Like mange grunneierlag har fått pådelt
126 hjort i perioden 1/9 til 23/12. Det er Rennebu utmarksråd som har ansvaret for pådelingene av dyr. Jakta engasjerer mange. I første omgang den mannlige delen av befolkningen som er med i jaktlagene, men kvinnene er også helt
nødvendig. Det er de som tar vare på og bruker sine ferdigheter til å trylle fram de gode matrettene. Og ikke for å
glemme sammenkomstene jaktlaget har i etterkant av en
god fangst. Da kan det vanke god servering sammen med
spennende jakthistorier. Dette er kultur av høy klasse.

Resultatet fra Stormøtet, hvor alle fremmøtte var med på å
fortelle hvilke verdier de ønsket som skulle prege skolen og
barnehagen i Rennebu, er nå sendt til uttalelse. Etter jul vil
vi ha fått inn svarene fra foreldre og ansatte i skolene og barnehagene om hva de legger i det. Styringsgruppen vil presentere resultatet når det foreligger.
Rennebu kommune har mange kvaliteter som er verdt å
videreføre, og som vi må snakke om - for at vi skal bevisste
på dem. Vær derfor ikke redd for å omtale i positive ordlag
det du synes er bra!
Ha en riktig fin november!
Lill Hemmingsen Bøe
ass. rådmann
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Sør-Trøndelag Fylkeskommune inviterte kommunene til å
komme med søknad om utbyggingsprosjekter for etablering av bredbånd. Rennebu kommune tok utgangspunkt
i ønsker fra innbyggerne og søkte. I september inngikk
Fylkeskommunen et samarbeid med Telenor om utbygging av raskere bredbånd på strekningen Flågrenda – Voll.
Utbyggingen vil skje i 2015, og vil gi bedrifter og privatpersoner muligheten til å kunne jobbe med tyngre dataoppgaver enn tidligere uten de tidligere begrensingene i kapaistet.
Rennebu kommune vil også fortsette jobben med å få utbygd
datanettet i de andre delene av kommunen som trenger det.

tlf 55 55 33 33
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Kommunereformen – lokal prosess
Forrige torsdag ble Stortingets
vedtak om ny kommunereform behandlet i kommunestyret, og innen februar 2015
skal konkrete retningsvalg for
Rennebu kommune avklares.
Betydningen av lokalt engasjement
rundt denne saken ble sterkt fremhevet
av kommunestyrerepresentantene, og i
vedtaket er det skissert en lokal prosess
som skal sikre et grundig og godt forarbeid for det videre arbeidet med kommunereformen.
Bakgrunn
I mai la regjeringen fram kommuneproposisjonen for 2015, som inneholder
en meldingsdel om kommunereformen.
Stortinget ga bred politisk tilslutning til
at det er behov for endringer i kommunestrukturen, målene for en slik reform
og de økonomiske virkemidlene. Innen
februar 2015 er kommunene så bedt om
å avklare geografiske retningsvalg, og
fatte vedtak om dette i kommunestyret.
Fylkesmannen har fått til oppgave å gi
konkret melding til kommunene om
hva vedtaket skal inneholde, og naturlige hovedpunkt vil da være:
- Hvilke geografiske retningsvalg
kommunen prioriterer
- Begrunnelser og forutsetninger, her
under hvilken dialog som er
gjennomført med nabokommunene
- Behov for konsekvensanalyser av de
ulike alternativene, særskilte
problemstillinger som må avklares
og kunnskapsbehov kommunen har
- Beskrivelse av veien videre fram mot
endelig kommunestyrevedtak
- Behov for bistand fra Fylkesmannen
og KS
- Konklusjon mtp om det er
aktuelt for kommunen/nabokommuner å være tidlig ute med
kommunestyrevedtak allerede i
2015 om kommunesammenslåing,
eller om man vil gå for vedtak innen
sommeren 2016.
To naturlige veivalg
I kommunestyrevedtaket skisseres en lokal prosess, som skal sikre en
bred involvering lokalt, samt nødvendig
dialog med våre nabokommuner. Ifølge

Hvilken retning velger Rennebu - E6-aksen eller Orkdalsretningen?

vedtaket er det to uprioriterte retningsvalg som peker seg ut som mest naturlig for Rennebu:
- E6-aksen med Oppdal, Rennebu,
Midtre Gauldal, eventuelt med flere.
- Orkdalsretningen med Orkdal,
Agdenes, Rindal, Meldal, Rennebu,
eventuelt med flere.
Styringsgruppe
Formannskapet oppnevnes til styringsgruppe for prosjektet, og styringsgruppen skal tilrettelegge nødvendig
kunnskapsgrunnlag og gjennomføre
en prosess som bredt involverer lokale
interessenter som innbyggere, politikere, næringslivet, lag og foreninger og ansatte i kommunen. Det skal
også gjennomføres nødvendige dialoger med andre kommuner i regionen. Styringsgruppen gis i mandat å
gjennomføre en prosess som innen 1.
februar 2015 gir kommunestyret grunnlag for å avklare prioriterte geografiske
retningsvalg, og kommunestyret skal
i februar 2015 gi et fornyet mandat for
den videre prosess.
Lokale høringer
For å sikre bred, lokal forankring skal
det avholdes folkemøter i ulike deler av
kommunen i samråd med lokale grendalag. Det påpekes også at det er viktig
å holde innbyggerne løpende informert
om prosessen gjennom bruk av lokale

media, Rennebunytt, hjemmeside/facebook osv.
Styringsgruppen bes også om å
holde kommunestyret jevnlig oppdatert
om status og framdrift i arbeidet.
Viktig arbeid
I sin saksutredning til kommunestyret påpeker rådmannen betydningen av
den lokale prosessen som nå skal settes
i gang.
- Både nasjonalt og regionalt vil
kommunereformen gå sin gang, og skal
vi kunne ivareta Rennebu sine interesser er det viktig at vi gjør et grundig
lokalt arbeid. Uten et sterkt lokalt og
regionalt engasjement risikerer vi at
andre tar beslutninger som i stor grad
vil kunne påvirke vår framtid, heter det
i rådmannens vurdering.
Av Mona Schjølset

Folkemøter

Torsdag 13.11. Furuly Nerskogen
Tirsdag 18.11. Sandbrekka
Onsdag 19.11. Åshuset
Tirsdag 25.11. Samfunnsh. Berkåk
Onsdag 26.11. ”Posten”, Innset
Alle møter starter kl 19.30
I januar 2015 vil det bli et større
fellesmøte - annonseres senere!
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Ragnhild
Kulbrandstad
Stene (SP) valgt
til ny varaordfører

I siste kommunestyremøte ble
Ranghild Kulbrandstad Stene valgt til
ny varaordfører, og erstatter Knut Ingolf
Dragset (SP) som fikk innvilget permisjon i samme møte.
Dragset søkte om permisjon ut
valgperioden som det er ett år igjen av.
Han har ny jobb på Leinstrand og har
begynt på studier, og det er vanskelig å
kombinere vervet som folkevalgt med
den nye jobben, og spesielt vanskelig
med vervet som varaordfører.
Stene ble valgt til varaordfører med
11 stemmer. Arbeiderpartiet fremmet
forslag på Ola Øie, og dette forslaget
fikk 9 stemmer.

Tømmestasjon for bobiler
og campingvogner

Formannskapet vedtok 7. oktober at
Halland Camping v/ Tore Halland gis
et tilskudd på kr 125.000 til bygging av
tømmestasjon for bobiler og campingvogner. Bevilgningen dekkes av reservefondet, og i vedtaket påpekes videre
at det forutsettes at tømmestasjonen
bygges i henhold til gjeldende lover og
forskrifter.
I søknaden fra Halland Camping
heter det at man har sett et økende
behov for slik tømmestasjon, og at det
ikke finnes i kommunen fra før. I rådmannens innstilling fremheves også at
det vil være positivt med et slikt anlegg
i kommunen, og at plasseringen på
Halland Camping vil være naturlig. Det
fremheves også som positivt at Halland
Camping tar på seg ansvaret for all drift
og vedlikehold.
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Suppe for vennskap
Barnehagen på Voll har som tradisjon hver høst å invitere foreldre og søsken på grønnsaksuppe fra egen avling. Inntektene går
til et godt formål.

Her kuttes det grønnsaker til suppe, til nærmere 90 personer som hadde meldt sin
ankomst.
Årets grønnsakhøst ble ikke som
forventet ved barnehagen på Voll, så de
måtte supplere med grønnsaker fra Bua.
Vanligvis har de både purre, sukkererter,
gulrot, potet, persille og kålrot fra egen
avling, og de har også hatt kompost for
matavfall i mange år. Fireåringene sår
frø i grønnsakkassene om våren, og om
høsten blir de ansvarlig for aksjonen og
for å lage suppe til aksjonsdagen. På
den måten lærer de hvor maten kommer fra, og de gjør en god gjerning.
Hver høst i forbindelse med
FN-dagen har de invitert foreldre og
søsken på grønnsaksuppe - kr 50 for
voksne og kr 25 for barn. Inntektene i

år gikk til FORUT sin barneaksjon, som
knytter vennskapsbånd mellom barna
våre og barn i andre land.
FORUT legger tilrette med blant
annet filmer, spill og plakater. I år hadde de spesielt fokus på barn i Nepal, og
barnehagen solgte også varer fra Nepal
til inntekt for aksjonen.
Av Dagfinn Vold

Pølser hører med i
grønnsaksuppa.

Varer fra Nepal ble solgt
til inntekt for FORUT
sin barneaksjon.

Neste års martna med Tango for TRE
Martnastemaet for 2015 blir
Tango for TRE, og med det feirer Rennebumartnan tre tiår
med skaperglede, løfter fram
trehåndverket og utfordrer til
samskaping.
Temaansvarlig Anne Kristine Stavne
er svært godt fornøyd med tema for
neste års jubileumsmartna, og håper
det vil engasjere og inspirere både
utstillere og publikum.
Foreløpig er det ikke så mye konkret som er bestemt i forhold til tema
og neste års martna. Det eneste som er
fastlagt fra martnaskomiteen sin side er
at man ønsker å gjøre noe spesielt for
dugnadsfolket.
- 30 år med dugnadsinnsats fortjener litt ekstra oppmerksomhet, fastslår
Anne Kristine Stavne.
Oppsummeringsmøte
Forrige onsdag var det oppsummeringsmøte for de listeansvarlige i ulike
lag og foreninger, og der ble neste års
martnastema presentert.
- Selv om det ikke kom fram helt
konkrete innspill på tema, var det en
udelt positiv mottagelse fra dem som
var på møtet, forteller Stavne.
Det er imidlertid fortsatt muligheter
for å komme med innspill og ideer til
martnaskomiteen, og de som gjør dette
før 14. november blir med i trekningen
av to gavekort på kr. 250,- Det er lagt ut nærmere informasjon om dette på våre hjemmesider, og
folk er også hjertelig velkommen til å
kontakte oss på telefon eller stikke innom kontoret, sier Stavne.
Ja, vi elsker Bygdekvinnelaget!
Årets martnastema var ”Ja vi elsker”,
og det var et tema flere hadde latt seg
inspirere av. De kreative damene i
Rennebu Bygdekvinnelag hadde virkelig tatt innover seg årets tema, og boden
var fargerikt pyntet med morsomme bilder og tekst som illustrerte temaet med
deres personlige vri. Hjerteformede lefser ble prikken over i-en, og både Anne
Kristine Stavne og martnassjef Kennet
Teigen er fulle av lovord om den måten
Bygdekvinnelaget hadde brukt årets
tema.

Kenneth Teigen og Anne Kristine Stavne
presenterer temaet for neste års Rennebumartnan - Tango for TRE.

”Ja, vi bygdekvinner
elsker ...” skrev
Rennebu Bygdekvinnelag som en fin hyllest til
fjorårets martnastema.

- Her var det humor, kreativitet,
arbeidsglede og glimt i øyet, og for oss
som arrangører er det artig å se temaet brukt på en slik måte, sier Kenneth
Teigen.
En annen positiv effekt er jo naturligvis at Rennebu Bygdekvinnelag solgte mer av sine produkter enn de har
gjort noen gang tidligere...
Bonus
For lag og foreninger her i distriktet betyr dugnadsbetalingen etter
martnan veldig mye for den aktiviteten de kan ha ellers i året. Selv om det
for mange er ei hektisk helg, slipper
man unna mange runder med loddsalg og lignende aktiviteter. De siste

årene har dugnadsbetalingen vært 50
kr pr dugnadstime, og i tillegg kommer en bonus. I år ble denne bonusen
35 kr, altså en samlet utbetaling på 85
kr pr dugnadstime. For 2014 betyr dette
at 28 lag og organisasjoner totalt fikk
utbetalt 309.995 kr for sin dugnadsinnsats under Rennebumartnan. Fra 1989
og fram til og med årets martna er det
til sammen utbetalt 5 486 470 kr i dugnadspenger, så man kan med trygghet
fastslå at Rennebumartnan gir positive
ringvirkninger for lag og foreninger her
i distriktet.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold
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Forestillingen Den stundesløse med
10. trinn ved Rennebu ungdomsskole
ble en fantastisk opplevelse.

Like imponere

Årets forestilling av 10. trinn ved Rennebu
ungdomsskole var basert på komedien Den stundesløse av Ludvig Holberg. Handlingen utspiller
seg på kontoret til Vielgeschrey (Martin Skamfer
Bjerkås), der han prøver å få i stand et bryllup
for sin datter Leonora (Nora Stene) med bokholder Peder Madsen (Andreas Myrmo). Leonora vil
imidlertid gifte seg med en annen, Leander (Yung
Even Fjellstad). Dermed er det duket for forviklinger og humor, og sentralt i ”spillet” er Pernille
(Ingrid Stuen) – Vielgeschreys rådgiver og altmuligdame.
Vi som har opplevd 10. trinns forestillinger
gjennom mange år, lurer hvert år på hvordan det
er mulig. Med rundt 14 dager forberedelse og innøving av stykkene er det makeløst imponerende at
det lar seg gjøre.
Den stundesløse krever veldig mye av hovedrolleinnehaverne, da det er mange replikker på
spesielt Martin Skamfer Bjerkås og Ingrid Stuen.
Da skal det mye til å huske alle replikkene og
samtidig være naturlig under fremføringen.
Dette klarte både disse to og alle de andre som
var på scenen. Ikke mindre enn imponerende!
Forestillingen gled veldig lett og naturlig, og høydepunktene var mange gjennom hele forestillingen. Vielgeschrey er en stresset forretningsmann
og greier aldri å holde tråen lenge om gangen.
Derfor var det en ”enkel” oppgave for Pernille å
vikle det til slik at datteren Leonora kunne få gifte seg med den hun helst ville. ”Det er enkelt å
lure den stundesløse når han har det travelt” – sa
Pernille. Kanskje til ettertanke for noen og hver…
Ellers la vi merke til at da Vielgeschrey skrev brev
for å invitere til bryllupsfest sendte han til sine forbindelser i Meldal, men til Oppdal ville han ikke
sende noen invitasjoner.

Marie Kokkepike (Kristine Voll Fjellstad)
og Pernille (Ingrid Stuen).

Pernille (Ingrid Stuen
Stavne og Sigrid Ytte

Bokholder Peder Madsen (Andreas Myrmo) og
Magdelone (Thea Emilie Pedersen Havdal).

Natarius (Sunniva Vo
(Gustav Grut) har nett

Årets forestilling er i utgangspunktet ingen
musikal, men med nyskrevne sanger ble det en
musikalversjon av Den stundesløse. Sentral i tilpasning av manus og skriving av sanger er de to
lærerne Rune Skjolden og Ann Kristin Haugerud.
Alle lærerne gjør en kjempejobb, men Skjolden og
Haugerud innehar kvaliteter som er uvurderlige
for en slik forestilling.
Forestillingen føyer seg inn i rekken med alle
de andre vellykkede, og det er imponerende å se
det gode samspillet mellom alle elever, lærere,
lydfolk og andre. For å si det med en langrennsdames ord – jeg bøyer meg i hatten!
Av Dagfinn Vold
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Når enden er god er allting godt ... Yung Even Fjellstad, Martin Skamfer Bjer
Malin Johnsen, Thea Emilie Pedersen Havdal, Andreas Myrmo og Sondre E

ende hver gang …

n) og skriverne (Roar Presthus, Marcus Karlsen, Ingrid Jerpstad, Maren Håker
erhus Haugset) ser på Vielgeschrey (Martin Skamfer Bjerkås) vandrer rundt.

Vognild) og natariusfullmektig
topp vigd Leander og Leonora.

rkås, Nora Stene,
Eriksen Myhren.

Oldfux (Henrik Skorpe Skjolden) og Pernille (Ingrid Stuen)
legger plan for giftemål til Leander (Yung Even Fjellstad) og
Vielgeschreys datter Leonora (Nora Stene).

Vielgeschrey oppdager at bokholder Peder Madsen ikke ble gift med hans
datter. Anne (Malin Johnsen), Magdelone (Thea Emilie Pedersen Havdal),
Peder Madsen (Andreas Myrmo) og Erik Madsen (Tony Grøndvold).

Ikke alle skoler har personer som
Rune Skjolden og Ann Kristin Haugerud.

Alle i 10. trinn hadde roller
under forestillingen
- her Iver Johnson Eggan
som styrer lysene.

Musikere fra egne rekker - Tora Sigstad, Linn Amalie
Reirå Lund og Jan Arild Reirå Lund.
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Blomster

Kaffe – Te – Konfekt
til farsdag på søndag!

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com

Utleie av maskiner
Gravemaskiner – Minidumper – Hengere
Kompaktlaster med pallegafler og skuffe

Høstløk
1/2 pris
Berkåk - tlf 72 42 74 45
mandag-fredag 10-17 – lørdag 10-14

Vi tar oppdrag som
stubbfresing, fjerning av
hageavfall og mindre
graveoppdrag
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Tlf 909 54 130/476 37 302

www.rennebumaskinutleie.no

Har du husket det
aller, aller viktigste?
Det er enkelt å forsikre bilen og det nye
kameraet. Litt tyngre er det å se for seg
hvordan du skal kunne takle hverdagen på
best mulig måte hvis livet blir vanskelig.
Snakk gjerne med oss om hvordan du kan
sikre deg selv og familien. Vi kan finne fram
til en løsning som passer både deg og
økonomien din.
Kom innom våre kontorer i Oppdal eller
på Berkåk, eller ring oss på 72 40 49 90,
så hjelper vi deg.

A13_0171/11.13

Gjensidige Oppdal-Rennebu
gorb.no
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Elg på
tunet

på Grøtan
Søndag 19. oktober åpnet
Ragnhild og Einar Øverland
sitt splitter nye tilbud, som
har fått navnet Elg på tunet.
Over 100 personer hadde tatt
turen til Grøtte gård for å ta de
nyankomne kalvene nærmere
i øyesyn.
For de fleste oppleves jo det å få elg
på tunet som en meget sjelden begivenhet, og at skogens konge er så tam
at den oppsøker mennesker for å få mat
og kos er heller ikke dagligdagse opplevelser. På Grøttte gård kan dette imidlertid bli en realitet, for målet er at det
etter hvert skal bygges opp en stamme
med tamme elger, som kan likestilles
med de andre husdyra på gården.
Svenske elgkalver
Ideen til prosjektet fikk Ragnhild
og Einar for flere år siden, og sommeren 2010 besøkte de Moosegarden i
Sverige for første gang. Her har Sune
Häggmark drevet elgpark i over 17 år.
Det hele startet med at en drektig elgku ble påkjørt og mistet livet. Det lykkes da å berge ut elgkalven, og Sune
tok ansvaret for å ale opp denne. Opp
gjennom årene har han så lykkes med å
opparbeide en solid stamme med tamme elg, og har vært til stor inspirasjon
for Ragnhild og Einar i forbindelse med
oppstarten på Grøtte.
– Vi har fått utrolig god hjelp fra
Sune, med råd og tips både når det
gjelder foring og hvordan dyrene skal
behandles på andre måter, forteller
Ragnhild.
Faglig oppfølging
I tillegg har også Harald Holm som
veterinær vært engasjert i prosjektet, og
har ansvaret for oppfølging av de kalvene som har kommet.

– Det er jo viktig å følge med at de
trives og har det bra, og at de får i seg
den næringen de trenger. Dette er jo
veldig nytt for oss også, så det er betryggende å ha litt fagkompetanse med på
lasset, sier Ragnhild.
De to elgkalvene ble født i mai, og
i starten på oktober dro Einar sammen
med Harald Holm til Sverige for å hente dem til Grøtte.
- Det var en del prosedyrer vi måtte
gjennom i forbindelse med å importere
levende dyr, og her var det også greit å
ha litt faglig bistand fra en veterinær for
å få fylt ut alle de rette skjemaene, forteller Ragnhild.
Støttespillere
Når man skal i gang med et slikt
prosjekt som dette, er det naturligvis mye forarbeid og planlegging før
elgen endelig kommer inn på tunet.
Mesteparten av arbeidet er det driverne
selv som står for, men både Einar og
Ragnhild er veldig opptatt av å takke
støttespillere som har vært viktige for
dem.
- Allerede i 2010 da vi sendte den
første søknaden til Rennebu kommune
kom vi i kontakt med Hans Christian
Borchsenius, som ble en veldig positiv støttespiller. I 2012/13 søkte vi så

Innovasjon Norge om støtte til et
forprosjekt med tanke på etablering av ny virksomhet på gården.
I denne fasen ble Evy Ann Ulfsnes
en sentral støttespiller, som har
vært med oss siden. Sommeren
2013 ble støtten fra Innovasjon
Norge innvilget, og da knyttet vi til
oss viktige fagpersoner som Harald
Holm, Fridar Skjerve og Tina Selbæk,
som naturligvis har vært viktige for å få
prosjektet realisert. Til slutt må vi også
nevne vår gode venn og nabo Erling
Grøtte, som har vært vår gode drøftingspartner og medhjelper hele veien,
sier Ragnhild.
God start
Så langt syns vertskapet på Grøtte
gård at Elg på tunet har fått en veldig
god start.
– Det var kjempeartig at så mange
kom på åpningen, og tilbakemeldingene har vært veldig positive, forteller
Ragnhild.
I utgangspunktet hadde de tenkt
å vente til våren 2015 med å ha faste
dager der de tar imot folk på gården,
med siden det ser ut til at kalvene har
taklet flyttingen veldig bra er det mulig
dette blir fremskyndet noe.
- Vi har ikke fått lagt en endelig plan
på dette enda, men skal snart bestemme oss og da vil det komme ut informasjon både på hjemmesiden vår og andre
steder, forteller Ragnhild.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold
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Forfatterbesøk
av Ola By Rise

UNICEF-runden
på Voll skole og barnehage

Torsdag 20. november kommer Ola By Rise til Rennebu
for å presentere boka ”Ballens
Bane”, som ble utgitt på
Gyldendal norsk forlag tidligere i år.

Unicef-runden er en alternativ innsamlingsaksjon der barnas fysiske aktivitet
genererer innsamlingspengene. Pengene går til utvikling av Unicefs barnevennlige
skoler rundt omkring i verden. På Voll skole og barnehage løper/går elevene rundt
skolen i 1 time og antall runder summeres. Lokale sponsorer for innsamlinga i 2014
var Rennebu Snekkeri og Joker-butikken. Nytt i årets arrangement var at barnehagen også var med. Til sammen ble det løpt over 1200 runder i løpet av en time den
23. oktober! Dette tilsvarer en distanse på ca 350 km! I og med at rundeprisen var
kr 1,50 måtte våre lokale sponsorer punge ut med kr 1800,-. Dette var vi fornøyd
med.
Boka har blitt godt mottatt, og vil
nok være av interesse for de fleste med
hjerte for norsk og trøndersk fotball.
I boka blir leseren tatt med på innsiden av både Lerkendal og Ullevaal, og
By Rise skildrer utviklingen fra en grå
fotballhverdag på 70-tallet fram til oppblomstringen i norsk fotball, da både
klubblag og landslag høstet internasjonal suksess.
Leserne får også et nært innblikk
i Nils Arne Eggens utforming av et
RB-lag som skulle dominere norsk fotball med 13 seriegull på rad, og 9 sesonger i Champions League.
Ola By Rise har også fått positiv kritikk for måten boka er skrevet på, og
hvordan både alvorlige og humoristiske
tema blir berørt. I boka beskrives både
avgjørende kamper, spill i kulissene,
gode historier, rørende øyeblikk, medgang, motgang og mesterskap.
Alle som er interessert er velkommen til et spennende forfatterbesøk
i elevkantina på Berkåk skole, torsdag 20. november kl. 18.30.

10 Rennebunytt

Lokal kunst på kommunehuset

Ingrun Rokne er godt kjent for sine kreative evner og fingerferdigheter i håndarbeidsfaget, og i november blir hennes produkter å se i foajeen på kommunehuset. Det er kulturkontoret som har tatt initiativet til utstillingen, og Astri Snildal
anbefaler alle å ta turen innom for å se.
– Ingrun Rokne er en tusenkunstner med sytråd og tøylapper, og vi er stolte av å
presentere hennes produkter her på kommunehuset, sier Astri Snildal.

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056
rorleggern@oppdal.com

Distriktets
kontorleverandør
Vi leverer alt
av kontorrekvisita
fra kopipapir – toner – permer
til laser- og blekkskrivere
og store kontormaskiner
Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!
Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no
Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

27,8 cm

Rennebu

KUNNGJØRINGER
Basar i Omsorgsboligen

torsdag 20. november 2014 kl 10.30.
- Åresalg.
- Hovedlotteriet. Masse fine gevinster.
- Kaffe og kakesalg.
Inntekta går til Rennebu Sykehjem/omsorgsboligen.
Alle er hjertelig velkommen til å tilbringe dagen i omsorgsboligen. Ingenting er som en god, gammeldags basar.
Kvinnegruppa vil samtidig benytte anledningen til å takke
næringslivet og enkeltpersoner for sponsing av mange fine
gevinster.
Velkommen!
Arr. Kvinnegruppa i Rennebu

Årsmøte i
Rennebu Senterparti

onsdag 19. november kl 19.30
på Hallandstuggu.
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp må sendes skriftlig til
styret v/Tore Uvsløkk innen 12. november.
Alle er velkommen på pizza.
Vel møtt!
Styret

Hjertelig takk for all oppmerksomhet på dagen min.

Dagrun

Har du en jobb du trenger noen til å utføre?
Vi i Bygdeservice vil gjerne prøve å hjelpe deg.
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Telefon 959 18 815
Beklager!

Vi tilbyr

Hjemmetjenester som renhold, vindusvask,
skifte av gardiner, rundvask, hjelp til å handle
Snekkering, reparasjoner og vedlikehold,
hytter og tilbygg, husmaling, rydding av
loft/kjeller/uthus/låve, snømåking, brøyting
Transport, rydding og bortkjøring av hageavfall,
transport også i vanskelig terreng
Hagearbeid, trefelling, plenklipping, ugrasluking

På grunn av en teknisk systemfeil vil teksten
på fakturaen på kommunale gebyr av 28.10.2014
med forfall 20.11.2014 se litt uoversiktlig ut.
Alle opplysninger og beløp er riktig, men teksten
har fordelt seg feil på linjene.
Rennebu kommune beklager dette!

Hold deg orientert
om Rennebu kommune
på Facebook!
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Dette skjer i Rennebu!
06.11
06.11
07.11
07.11
11.11
11.11
12.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
20.11
20.11
21.11
23.11
25.11
26.11
13.12

Mottak av klær
Refshus skole 16-18
Normisjonsmøte
Misjonshuset 20.00
Damenes aften
Bygdapøbben 21-02
Misjonsbasar
Rennebu Misjonshus 19.30
Innendørsskyting		 17.00
Formiddagstreff
Omsorgsboligen 11.00
Formiddagstreff Berkåk menighetshus 11.00
Trubadur
Bygdapøbben 21-02
Quiz
Bygdapøbben 21-02
Storfamiliesamling
Hoelsmoen 18.00
Rennebu SoulChildren
kantina Berkåk skole
14.45
Innendørsskyting		17.00
Årsmøte Senterpartiet
Hallandstuggu 11.00
Basar
Omsorgsboligen 19.30
Formiddagstreff
Staure 11.00
Forfatterbesøk Ola B. Rise Biblioteket 18.30
Julebasar
Rennebuhallen 18.00
Rennebu skolekorps
Gudstjeneste
Rennebu kirke 11.00
Formiddagstreff
Omsorgsboligen 11.00
Medlemsmøte
Samf.salen 11.00
Rennebu pensjonistforening
Julemiddag
Mjuklia 13.00
Rennebu pensjonistforening

Håndball: se rennebu-il.no for
treningstider og terminlister
Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 18.00 oppi Tjønndolpa
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 21-02
Seniordans hver tirsdag kl 14-16 i samf.salen
Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml.Kongevei 24 sokkel
Yoga/Mindfulness
på Rennebu Helsesenter hver tirsdag kl 17
på Voll skole, musikkrommet, hver torsdag kl 19
Frisktrim hver onsdag kl 11.30-12.30 i Rennebuhallen.
Volleyball hver tirsdag kl 20-21.30 i Rennebuhallen
Bridge hver tirsdag kl 18.30 i Rennebu Arbeidssenter
Step hver torsdag kl 19.30-20.30 i Rennebuhallen
Oldboys hver torsdag kl 20.30-22.00 i Rennebuhallen
Zumba hver mandag kl 18-19 i samf.salen på Berkåk
Styrketrening hver mandag kl 19.15-19.45 i samf.salen
Spinning se timeplan på oppspinn.net
Rennebu skolekorps hver torsdag kl 18-20 i samf.salen
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

Bruk kalenderen til å fortelle om aktivitetene, da får alle anledning til å delta.
Gratis innrykk i kalenderen, send epost til mari@mediaprofil.no
Aktivitetene vil også bli lagt inn i kalenderen på rennebu.com

Tips til førjulsnummeret!

Torsdag 4. desember blir det ny ”hyttedistribusjon” av Rennebunytt med mye førjulsstoff.
Har du tips - ta kontakt med oss på tlf 72 42 76 66 eller send mail til dagfinn@mediaprofil.no

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