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Flatbrødstabelen
vokser
Inger Hilde Lilleindset Myrbekk
har godt tak på kjevlet når hun
baker til sin første martna
med egen salgsbod.
Side 3

Foto: Dagfinn Vold

Rennebu Turistkontor
Åpningstider fra 3. juli t.o.m 15. aug: Mandag - fredag 10-17 / Lørdag 10-14
Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net - turistkontoret@rennebu.net
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For andre året på rad har kommunen tilbud om sommerarbeid til ungdom
i helsesenteret. Enhetsleder Borgny
Lien forteller at hele 25 søkte på de åtte
plassene denne sommeren.
Ungdommene er delt i to grupper
og hver gruppe arbeider i tre uker.
Da RN besøkte helsesenteret, var
Cecilie Nygård, Ellen Marie Granali,
Stig Erik Solstad Gunnes og Einar
Uvsløkk inne i sin første uke. De synes
arbeidet er interessant og artig, og det

er fint å prøve noe nytt. De starter dagen med å lage frokost og hjelpe de som
trenger hjelp til frokosten. Ellers hjelper de beboerne med forskjellige oppgaver, og de har aktiviteter som bingo.
— De er flinke på ting som vi har
vansker med å rekke over. Forrige
gruppe stekte f.eks. vafler til alle ute i
sansehagen, sier Borgny. Ellers har de
blant annet ansvar for drikkerunder til
beboerne.
Borgny sier at de håper på økt

325 millioner kroner!
I løpet av 25 år har Rennebumartnan omsatt for 325 millioner
kroner. Rennebus fremste merkevare gir ”gull og grønne skoger” for bygda!
Når årets Rennebumartna vel er
avviklet kan bygdas innbyggere være
stolte. 25 vellykkete arrangement på
rad gir penger i kassa og markedsføring av bygda som ”et godt sted å
være”. Mer enn 370 000 besøkende har
vært innom Martnan; fornøyde utstillere har rapport om rekordomsetning –
år etter år, og kjøpelystne og kvalitetsbevisste martnasgjester finner stadig
nye godbiter.
En av bygdas største foretak
Årlig omsettes det for tjue millioner
kroner i løpet av de tre martnasdagene.
Kun seks bedrifter i Rennebu rapporterte omsetning over tjue millioner
kroner i 2008. Martnan er altså ett av
de største foretakene i bygda. Det dreier seg ikke bare om tre hyggelige dager
i august, det gjelder en økonomisk
viktig aktør i bygdemiljøet.
Finansiering av dugnad
Noe over halvparten av omsetningen tilfaller utstillerne, men nesten halvparten blir i bygda. Arrangørene
omsetter for fire millioner, lag og
organisasjoner mottar en liten million
for dugnadsinnsatsen, og lokalt næringsliv får resten. Dette gir en plassering blant de tolv foretakene i bygda
som har en omsetning over ni millioner kroner.
Martnan sikrer lag og organisasjoner en god og stabil finansiering. I
mange bygder er kakelotteri og loddsalg på dørene inntektskilden, i

Rennebu er dette unødvendig, ”for vi
har Martnan”.
Ypperlig markedsføring
Rennebumartnan betyr kvalitet.
Utstillerne siles blant de beste, og publikum kommer tilbake år etter år. ”Er
dette martna?” spør enkelte. ”Hvor er
all krimskramsen som vi vanligvis finner på en martna?”
Kan det tenkes bedre markedsføring av bygda? Kvalitet og norsk håndverkstradisjon er lik Rennebumartnan!
Hva betyr en slik merkevare for alle
håndverkerne i bygda? Hva betyr
Martnan for hyttesalget?
Har du tenkt å delta?
Om få dager braker det løs. Langt
over 10 000 besøkende kommer til å
innta messeområdet.
Har du tenkt å invitere med slektninger eller kjente? Kjenner du noen
utenbygdsfra som du kan be med
denne gangen? På 25 års-jubileet?

Husk – hele bygda tjener på at du
og dine kjente kommer!
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rekruttering med dette opplegget, og hun forteller at tre av
de åtte som arbeider i sommer skal begynne på helse og
omsorg til høsten, og det synes hun lover godt.
— Vi har veldig positiv erfaring med dette opplegget, og
ungdommene er flinke. Foreldrene til ungdommene er også
glad for dette tilbudet, og som ei mor uttrykte til meg - jeg
er glad for at de får se hvordan arbeidslivet er, forteller
Borgny.

Snart klar for å arrangere bingo i helsesenteret:
Stig Erik Solstad Gunnes, Einar Uvsløkk,
Ellen Marie Granali og Cecilie Nygård.
Enhetsleder Borgny Lien i midten.

Klar for sin første
martna
Inger Hilde Lilleindset
Myrbekk bakte flatbrød
til viltaften ved Innset
skole. Dermed var det
gjort.
Det var til Innset skoles viltaften for
to år siden at Inger Hilde bakte flatbrød
gratis for at skoleelevene skulle få mest
mulig overskudd til skoleturen.
Gjestene likte flatbrødet så godt at
Inger Hilde fikk idéen om å bake flatbrød for salg.
Oppskrifta til flatbrødet har hun fått
tak i på Innset. Kanskje er det det lille
grove i brødet som gjør den ekstra
smaken - undrer Inger Hilde når vi
spør om hvorfor det har blitt så populært. Hun er ihvertfall fornøyd med
mottagelsen.
Første gang på martnan
Nå er Inger Hilde i gang med
Kroken
Bakeri,
og
stiller
på
Rennebumartnan for første gang. Der
skal hun ha egen salgsbod, og målet er
å bake 350 esker flatbrød til martnan.
Det vil si 175 kilo flatbrød. Alt over det
vil være et pluss.
Ved siden av flatbrød vil hun ha
med seg mørlefse og tjukklefse i salgsboden.
Fredag og lørdag vil Inger Hilde
bake for salg på martnaskaféen
Go´biten to timer hver dag. Da blir det
anledning til å kjøpe seg rykende fersk
tjukklefse med kaffe attåt.

bake brød på
fredager og henge opp
plakat ved veien om rykende ferske
brød for hyttegjestene, sier Inger Hilde.
Men, ovnen kan også brukes til andre
ting, som f.eks. pizzasteking.
Bygger eget bakeri
Hittil har bakinga til Inger Hilde
foregått på kjøkkenet til Innset samfunnshus. Men i løpet av september
skal hun flytte inn i eget og nybygd
bakeri på gården. En tur over tunet vil
gjøre arbeidsdagen
mye enklere, så hun
gleder seg til å ta det
nye bakeriet i bruk.
Vil bygge steinovn
Inger Hilde har
mange idéer til bakeriet sitt. Hun har
også planer om å
bygge en steinovn for
å steke brød for salg.
— Jeg ser for meg å

Men, først er det martna ...
Av Dagfinn Vold

Kulturopplevelser for hele familien
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Smakebiter fra kveldens meny...

Smakebiter fra kveldens meny...
Humorinnslag
Knut Ove Laksøyen
Humorinnslag
Knut Ove Laksøyen

n

er Larse
rgesdatt
Tuva Bø
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tter Lars
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Tuva Bø
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Heidi Skjer ve

Heidi Skjer ve

Kirkekonsert
Haddy N´jie
Onsdag 11. august
Innset kirke kl 21.30

GIB
med JoakimS Quartet
Bergsrønnin
g
GIBS Qua
rtet

med Joakim

Bergsrønnin

g

Paintjammer Vegar Bakke Larsen

Paintjammer Vegar Bakke Larsen

Mjuken Big Band

13. - 15. august
2010

Mjuken Big Band

Martnasuka 2010 innledes med

Rennebuhallen Berkåk, søndag 8. august kl 19.30

Kulturkveld for alle

Billetter ved inngang - voksne kr 200,- under 16 år 100,- under 7 år Gratis

Rennebuhallen Berkåk, søndag 8. august kl 19.30
Billetter ved inngang - voksne kr 200,- under 16 år 100,- under 7 år Gratis

Billettsalg:
Rennebu Turistkontor
tlf 72 42 77 05
www.rennebumartnan.no

Kulturkveld for alle

Nilsen & Aalberg show
Fredag 13. august
Samfunnssalen, Berkåk
kl 22.00
13. - 15. august
- 2010
dørene åpner kl 21.00
www.rennebumartnan.no

Martnasuka 2010 innledes med

Akustisk aften

13.-15. august
www.rennebumartnan.no
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Meldal Sparebank åpner på mandag
Kommende mandag åpner Meldal Sparebank sin avdelingen her i Rennebu.
Den vil i utgangspunktet bli bemannet med to personer, og være åpen fem dager i
uka. Banken har fått innredet nye og tidsmessige lokaler ved siden av ICA på
Torget. Foruten skranke inneholder lokalene tre kontorer og et møterom.
— Vi vil ha alle banktjenester en kunde forventer. Det vil si at vi blir både en
«dagligbank» og en rådgivningsbank for både privat- og bedriftskunder, forteller
avdelingsleder Tore Gjerstad, som gleder seg til å bygge opp en ny bankavdeling.
Gjerstad forteller at de allerede har fått mange nye kunder i Rennebu, og at
banken ser frem til å betjene disse kundene ennå bedre med etableringen på
Berkåk. Naturligvis håper de også at etableringen i Rennebu vil gi enda flere nye
kunder.
I tilknytning til lokalene blir det en døgnåpen minibank.

Bolystmidler til Rennebu 3000
Rennebu 3000 har fått innvilget kr 300.000 årlig i 3 år fra Kommunal- og Regionaldepartementet.

Tildelingen av Bolyst-midler ble feiret med sprudlevann på Torget. F.v. Evy-Ann Ulfsnes, Astrid Øverland Kjeka,
Knut Ingolf Dragset, Tora Husan, Astri Snildal, Odd Kjøllesdal og Jon Gisnås.
— 35 prosjekt i hele landet får 32
millioner kroner til å arbeide med
bolyst. Det har vært et krevende arbeid
å plukke ut de beste av hele 260 søknader, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.
I utvelgelsen av bolystprosjektene
har
Kommunalog
Regionaldepartementet særlig lagt vekt på
kvalitet, forankring, nytenking og samarbeid. Viktige målgrupper er ungdom,
kvinner og innvandrere. Også fylkeskommunen har spilt en viktig rolle i
behandlinga av søknaden.
Viktig med lokalt initiativ
Rennebu kommune har gjennom
flere år jobbet med tilflytting og bolyst
som tema. I distriktskommunene er det
lokale initiativ viktig for å skape attraktive lokalsamfunn. Gjennom Rennebu
3000 prosjektet ønsker Rennebu kommune å styrke arbeidet i kommunene

for å fremme lokal samfunnsutvikling.
Noe tilsagnet fra Kommunal og
Regionaldepartementet gir oss gode
muligheter til.
Rennebu 3000 sine fokusområder er
- Skape arbeidsplasser
- Skape gode bomiljø
- Skape engasjement
Det er et mål at innen 12 år skal det
være 3.000 innbyggere. Det vil si
omtrent 7 familier pr år. Disse familiene trenger 10-12 arbeidsplasser og 710 boenheter.
Tema som vil bli jobba med videre
framover har store variasjoner på innhold og omfang og vil være innenfor
fokusområdene som er å skape
arbeidsplasser, skape gode bomiljø og
skape engasjement.
Det er viktig å få ungdom til å flytte
tilbake, å følge opp ungdommens

ønsker, utvikle attraktive møteplasser
og oppfølging og dialog med grendalagene. Samhandling vil være et
viktig fokusområde.
Rennebu kommune søker å samhandle med sine innbyggere og grender på en engasjerende og optimistisk
måte, slik at vi sammen kan nå disse
målene.
Rennebu 3000 ønsker å stimulere
og hjelpe frem et bredt spekter av lokale utviklingsprosjekt.
Arbeidsgruppen for Rennebu 3000
og
Rennebu
kommune
takker
Kommunal- og Regional-departementet for støtten og ser fram til
mange spennende dager i samarbeid
med innbyggerne og frivillige lag og
foreninger.
Evy-Ann Ulfsnes er tilsatt som prosjektleder i 50% innen Rennebu 3000.
- Rennebu 3000

tlf 72 49 80 00 — www.meldal-sparebank.no
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Vår nye filial i Rennebu
åpner på Berkåk
mandag 9. august

Din nye lokalbank
blir åpen 5 dager i uka
- både for privatkunder
og bedriftskunder.
Hjertelig velkommen
innom for en bankprat!
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Sommer er tid for fotball-cup
Den 26. juni var det Trønderlyn-fotballcup,
og fra Rennebu deltok i alt 11 lag i alderen 712 år.
I tillegg til medaljer til alle deltagerne var det noen enkeltpersoner og lag som ble premiert med uttrekkspremier.
Jenter 7/8 år, Gutter 8 år og Jenter 11/12 år var heldige og
vant en fin lag-pokal som uttrekkspremie.
I klassen for Gutter 9 år var Håkon Halseth den heldige
vinneren av uttrekkspremien - ei signert Rosenborg-trøye.

Gutter 8: Chul Aron Fjellstad, Mathias Halseth,
Ole Henrik Øie og Jens Anders Rise.
Jenter 11/12: Sigrid Ytterhus Haugset, Ingrid Stuen,
Maren Gunnes, Ingrid Skjerve og Ingrid Jerpstad.

Etablert 1989

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Jenter 7/8: Malin Vanvik, Emilie Joramo,
Hermine G. Rogogjerd, Kaisa Holm, Mona Sølna Uvsløkk
og Marit Holte Kvendbø.

Vann og energibrønner
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Rørlegger/avd.lager ved Mærk bru
- mellom Jerpstad og Berkåk

Oddvar Lien: 901 64 232

Edvin Eide: 950 34 056
Seierdalen, 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com
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Gull og grønne sko…
Tidlig i vår gikk Rennebumartnan ut og ønsket seg sko i alle
størrelser og fasonger – og responsen lot ikke vente på seg! Det
kom et fantastisk mangfold av sko i poser og sekker!

Elevene ved Voll skole koste seg med grønne sko siste skoleuka i vår.
For å se de flotte og nypynta skoene i farger kan du gå inn på www.rennebunytt.no
— Det er artig å gå ut med slike
”etterlysninger” når en får slik respons,
sier temaansvarlig Anne Kristine
Stavne. Vi måtte selvfølgelig gjøre et
visst utvalg før skoene ble levert til
Helge Almås for lakkering. Alle, fra de
flotteste
selskapssko
til
røffe
scootersko, fikk new look etter
behandling med grønn billakk, forteller
Anne Kristine.
Videre gikk turen til Voll skole som
mer enn gjerne tok på seg oppdraget
med å gi skoene den siste finish med

blomster, perler og bånd. Både elever
og personale syntes det var et perfekt
prosjekt den siste uka før sommerferien. Med stor begeistring og skaperlyst
ble både herre- og damesko, støvler,
skisko, spasersko, joggesko, støvletter,
selskapssko med høy eller lav hæl til
Gull og grønne sko…
Disse unike skoene skal pryde
Rennebumartnans røde løper, som
rulles ut for første gang, for årets
Martnagjest under åpningsseremonien
den 13. august.
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Blir ferdig til martnan
Årets Rennebumartna og skolestart nærmer seg med raske
skritt, og arbeidet med å få ferdig skolen og skoleplassen på
Berkåk er i innspurten. Selve skolebygningen er snart ferdig, og
LH Bygg ligger i rute med arbeidene.
Skoleplassen skal få fast dekke til martnan, og foran den nye
skolebygningen legges det granitt av samme type som på Torget.
Selv om granitten fra Kina kom til Berkåk en god del forsinket,
lover Ottar Ramstad at alt skal bli ferdig i god tid. RNs utsendte så
ved selvsyn at Ottar kan å legge stein - det gikk raskt, og resultatet ble helt perfekt.
Så selv om området ser ut som det det er - en byggeplass, vil
det bli klart til årets martnasopplevelser.

Kulturkveld
innleder martnasuka

167 Martnasgjester i år

Det er utrolig hvordan Kulturskolen her i Rennebu har bidratt
til å få frem mange unge kulturtalenter. Og kulturkveld, som
er arrangert årlig i martnasregi siden 1986, har vært en av de
beste arenaene for å la de yngre få vise talentet sitt for et stort
publikum. Sånn blir det også i år.

— Ved markeringa av den 25.
Rennebumartnan fant vi det naturlig å
gjøre litt ekstra stas på Rennebumartnans utstillere i år. Derfor skal en
av de 167 utstillerne på vegne av de
166 andre få lov til å foreta den offisielle åpninga av Rennebumartnan 2010,
under åpningsseremonien. Og hvem
det blir, ja det får den som kommer på
åpningsseremonien se der og da, sier
en
hemmelighetsfull
martnassjef
Kenneth Teigen.

En fin blanding av de aller yngste,
via de som har kommet litt lengre, og
til de veletablerte er det som står på
menyen denne gangen.
Av lokale aktører møter vi blant
annet Mjuken Big band, og de andre
unge utøverne som gikk videre til årets
Fylkesmønstring i UKM.
Gibs
Quartet
med
Joakim
Bergsrønning er årets husorkester.
Joakim Bergsrønning skal forøvrig i
løpet av denne kvelden få utdelt
Rennebu kommunes Stipend for unge
utøvere for 2010. Gibs Quartet skal for
øvrig også opptre sammen med Heidi
Skjerve.

Det blir dans med et av bygdas
stortalenter Tuva Børgesdatter Larsen.
Tuva skal forøvrig begynne på musikal-utdanning ved universitetet for Scen
og musik i Gøteborg til høsten

Og for å komplettere den ungdommelige profilen på kvelden, er det
16-årige Arne Bakk som skal være programleder.
Paint-jam og humor
Selv om det er satset ekstra mye på
lokale krefter, får publikum også noen
andre innslag.
Fra Steinkjer kommer Vegar Larsen
– han driver med paint-jam. Og vet du
ikke hva det er så finner du ut av det
denne kvelden. Humorinnslag blir det
også, og det er det orkdalingen Knut
Ole Laksøyen som står for. Han har
bl.a. en fantastisk parodi på en av
Rennebumartnans tidligere Martnasgjester!
Raus gave til Rennebumartnan
I forbindelse med kulturkvelden er
det verdt å nevne at da en av trioen bak
martnasidéen, Ingebrigt O. Bakk gikk
bort sist vinter, ble pengegavene som
ble gitt i forbindelse med begravelsen,
gitt til ”fremme av lokal kultur under
Rennebumartnan 2010". Gaven på vel
17.500 kroner blir brukt på denne
kvelden.
Rennebuhallen, Berkåk
Søndag 8. august kl. 19.30

Utstillernes engasjement og eierforhold til Rennebumartnan er stort.
Skapergleden og engasjementet blant
utstillerne har vært av avgjørende
betydning for videreutviklingen av
Rennebumartnan, og gjort sitt til for at
vi med god samvittighet kan markedsføre oss som Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk.
— Mange av våre utstillere uttrykker at det er som å komme hjem når de
kommer til Rennebumartnan. Alle som
én roser utstillerne den fantastiske
dugnadsånda og serviceinnstillinga
som dugnadsfolket årlig viser i forbindelse med martnan, sier Kenneth. Det er
knyttet sterke bånd mellom dugnadsfolket og utstillere, og akkurat dette
skal markeres under årets åpningsseremoni.
Har du lyst til å høre hva utstillernes representant har å si om dette, så
møt opp ved Tusenårsstedet på martnasområdet fredag 13. august kl.11.00.
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Sommertilbud!
Margaritter 29,Geranium 39,- en oase på fjellet!

Berkåk - tlf 72 42 74 45

Kom og besøk vår nye

rørleggerbutikk
på Berkåk

Helse er helhet – senk skuldrene hos meg.

Jeg som driver Frua Spa er utdannet Spa-terapeut fra
Norsk Prana Institutt i Trondheim.
Frua Spa har eget velværerom med massasjekar og steamsauna.

Ta kontakt for ti mebesti l l i ng:

Tove Solem Helgemo
tlf 922 83 592
Berkåk, 7391 Rennebu

(Tidligere lokalene til Byggmakker)

Man - Fre 08.00 - 16.00
Lørdag
10.00 - 13.00

Telefon butikk: 72 42 64 64
Industriveien 4, 7391 Rennebu

Åpni ngsti der:
Mandag: 12-19
Onsdag: 12-20
Søndag: 15-20

Vi selger
gavekort!

Leiekjøring innen landbruk og lett anlegg!
Vårt mål er god tilgjengelighet og god service!
Konkurransedyktige priser!

Slått - Raking - Pressing - Stabling - Transport
Horisontalfresing - Kalkspredning - Gravearbeid
Einar Holden: 975 08 544 / Jan Eirik Holden: 918 15 047
www.sundsetgard.no
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”Mer til overs”
Etter basaren 8. mars, ble det kjøpt inn ca 100 gardinhøyder som
nå er kommet på plass. Vi fikk ”mer til overs”, og det ble kjøpt inn en
moccamaster til boavdelingen. Vi fikk enda ”mer til overs”, og har nå
gått til innkjøp av 38 hodeputer og dyner. Torsdag 10 juni overrakte vi
i Kvinnegruppa dyner og puter med disse ordene ”sov godt og drøm
søtt”
Og vi fikk enda ”mer til overs”, det blir da kjøpt inn gardiner til
kaffestuggu når den er ferdig restaurert og omgjort.
Kvinnegruppa vil igjen takke alle våre støttespillere i Rennebu.
Se vår hjemmeside:
http://www.123hjemmeside.no/KvinnegruppaRennebu

Fjellnøkleblom i Ilfjellet
Før dette nummeret av RN skulle gå i
trykken etterlyste vi i redaksjonen sommeropplevelser via RNs Facebook-side.
Denne fikk vi fra Anne Overland.

Den 11. juli bestemte vi oss
for å starte samling av topper
i Rennebu IL s topptrim.
Første mål var Nordbyghåmmarn som er nesten rett
utenfor vår stuedør.
Sommeren er litt forsinket i år, så
det var fremdeles mange blomster i
blomstring i fjellet. På vei opp mot
toppen ble vi opptatt av denne vakre
blomsten (se bildene som er vedlagt).
Vi har konsultert ekspertise i
Trøndelagsavdelingen i Norsk Botanisk
forening og har fått vite at dette er
Fjellnøkleblom.
Eksperten skriver:
"Fjellnøkleblom er bare kjent fra
Norge
og
Sverige, og er det
vi
kaller
en
"endemisk" art
for Skandinavia.
Arten vokser på
kalkrik mark i
fjellet
fra
Telemark
og
Oppland i sør til
Troms og Torne
Lappmark i nord.
Den står på
Artsdatabankens
rødliste som en
såkalt nær truet
art (NT), mest

fordi mange av de beitemarkene og
setervollene der det før var mye av arten nå gror igjen med skog og kratt.
Fjellnøkleblom er kjent fra flere lokaliteter i Rennebu, men vi (Herbariet
og arkivet ved NTNU Vitenskapsmuseet) mangler opplysninger om
funn i sjølve Ilfjellet. Det nærmeste vi
veit om er like østafor, på sørsida av
Hikefjella på grensa til Midtre
Gauldal."
Vi fant denne like under toppen av
Nordbyghåmmarn på Mærkessetersiden av Ilfjellet. Dette er en av bonusene ved å delta i sanking av topper i
Topptrimen. Store og små opplevelser
og en fin måte å bli kjent med geografien i kommunen på.

Med sommerturhilsen
Anne Overland

Landsskytterstevnet i Elverum er i
gang, og uttakskomitéen i Gauldal
skyttersamlag har tatt ut skyttere som
skal representere Gauldal skyttersamlag.
Allerede tirsdag 3. august skal
seniorene ut i kamp. Fra Gauldal er
disse seniorskyttere tatt ut: Otte
Hårstad (Rennebu), Anita Jære
(Rennebu), Knut Morten Odden
(Rennebu) og Mikkel Voll Stokkli
(Rennebu). Reserver til laget er: Olav
Stensås (Soknedal) og Svein Budal
(Budal).
Onsdag 4. august er det veteranene sin tur. På dette laget er disse
skytterne tatt ut: Arnt Erik Gorset V55 (Oppdal), Kjell Ivar How - V55
(Budal), Bjørn Haugerud - V65
(Rennebu) og Sivert Hårstad - V65
(Rennebu). Reserver er: Inge Skamfer
- V65 (Rennebu), Olav Solheim - V65
(Soknedal) og Bjørn Trøite - V55
(Rennebu)
Fredag 6. august skal de yngste fra
samlaget i ilden. Laget består av:
Vegard Lillebudal – eldre rekrutt
(Budal), Audun Faber Næverdal – eldre
rekrutt (Rennebu), Halvard Lønseth –
junior (Lønset) og Ola Vinsnesbakk –
junior (Innset). Reservene er: Marit
Solem – eldre rekrutt (Budal), Kevin
Øyan – junior (Oppdal) og Hanna
Aalmen – eldre rekrutt (Oppdal).
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Avdelingssykepleier, 100% fast stilling
er ledig med mulighet for opprykk til enhetsleder IPO,
når enhetsleder velger å bli pensjonist.
Arbeidssted: Pleieavdelingen v/ Rennebu alders- og
sykehjem.
Stillingen rapporterer til enhetsleder IPO.
Arbeidsoppgaver:
• Avdelingssykepleier har ansvar for den daglige driften
• Medansvarlig for økonomi, fagutvikling og personal
• Fortsette å utvikle avdelingen som leverandør av
tjenester med høy kvalitet med faglig utfordrende og
spennende oppgaver
• Stedfortreder for enhetsleder
Ønskede kvalifikasjoner:
• Offentlig godkjent sykepleier
• God kompetanse innen økonomi og administrasjon
• Ledererfaring
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Evne til å håndtere omstilling og endring
• Personlig egenhet vil bli vektlagt
Vi ønsker en person som:
• Evner å motivere og inspirere
• Er fleksibel
• Er samlende, tydelig og strukturert
• Har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
Vi tilbyr lønn etter avtale og god pensjons- og forsikringsordning. Stillingen har bare dagvakter.
Spørsmål kan rettes til
enhetsleder IPO Borgny Lien, tlf. 72 40 25 12,
e-post borgny.lien@rennebu.kommune.no eller til
kommunalsjef Lill H. Bøe, 72 42 81 13,
e-post lill.boe@rennebu.kommune.no
Søknadsfrist: 15.08.10

Miljøarbeider 17,72 % og 21,94%
Søknadsfrist 15.08.2010
Turnus med arbeid tredje hver helg.
Det er ledig 2 stk miljøarbeiderstillinger i Joveien
Bofellesskap i Rennebu kommune. Den ene stillingen er
svangerskapsvikariat på 17,72% ledig fra d.d og ca 1 år
og den andre stillingen er på 21,94%, denne stillingen
er fast.
Ønskede kvalifikasjoner:
Helsefagarbeider eller annen relevant utdanning.

Rennebu Nytt

Ufaglærte kan også søke. Personlig egnethet vektlegges
i stor grad.
Vi ønsker en person som:
• er positive og tar ansvar.
• er kreativ
• er fleksibel
• er positiv, har stor arbeidslyst og kunne bidra til et
godt arbeidsmiljø.
• tar etikk på alvor og viser respekt for våre beboere
• gir tjenester som er faglig forsvarlig
• personlig egenhet vil bli vektlagt
• har erfaring fra lignende arbeid.
Vi tilbyr lønn etter avtale og god pensjonsordning.
Spørsmål om stillingen kan rettes til
nestleder HPO Wenche Teigen tlf 72 40 25 25 eller
leder i Joveien bofellesskap Gunhild R. Olsen
tlf 72 42 77 10
Søknadsfrist: 15.08.10

Miljøarbeider, helgestilling
Turnus med arbeid hver fjerde helg.
Det er ledig 2 faste helgestillinger i et avlastningstiltak
i Rennebu kommune. Den ene stillingen er på ca 10%
og den andre på ca 14 %. Stillingene kan kombineres.
Da blir det arbeid hver andre helg. Presiser hvilken
stilling du søker på under andre opplysninger i
søknadsskjemaet.
Arbeidsoppgaver: tilrettelegging og oppfølging av bruker. Arbeidet preges av struktur og samarbeid og blir en
del av et team som har jevnlige møter.
Ønskede kvalifikasjoner: helsefagutdanning eller annen
relevant utdanning. Ufaglærte kan også søke.
Personlig egnethet vektlegges i stor grad.
Vi ønsker personer som:
• er positiv, selvstendig og samarbeidsvillig
• har erfaring fra lignende arbeid
• er tålmodig og strukturert
Vi tilbyr lønn etter avtale og god pensjonsordning.
Spørsmål om stillingen kan rettes til
koordinator Hanne Krogstad eller til
konsulent for funksjonshemmede Hanne Kristin Rise,
tlf 72 40 25 06 eller
e-post hanne.krogstad@rennebu.kommune.no
Søknadsfrist: 23.08.2010

13

Rennebu Nytt

Hjemmehjelpskoordinator - sekretær

Pleiemedarbeider

Det er ledig vikariat i 100% stilling fra 15.09.2010 og i
1 år.

Det er ledig 26% vikariat fra 01.08.2010 og i 1 år med
mulighet for fast ansettelse ved hjemmesykepleien.
Arbeidstid: kl 19-23, med arbeid hver 3 helg.

Stillingen er organisatorisk plassert under hjemmebasert
pleie og omsorg, med kontorfellesskap i helsesenterets
infotorg.

Arbeidsoppgaver: Pleie
Ønskede kvalifikasjoner: Assistent

Arbeidsoppgaver: Koordinator for hjemmehjelpstjenesten, med personalledelse, saksbehandling og administrative oppgaver. Ulike oppgaver knyttet til budsjett
og regnskapsoppfølging samt ekspedisjon og interne
driftsoppgaver.

Vi ønsker en person som:
• er positiv og tar ansvar
• personlig egenhet vil bli vektlagt
Vi tilbyr lønn etter tariff og god pensjonsordning.

Ønskede kvalifikasjoner: Kontorfag med god EDBkompetanse og gjerne med helsefaglig bakgrunn.
Vi ønsker en person som:
• Er positiv og tar ansvar
• Har gode samarbeidsevner
• Har ledererfaring
Arbeidet innebærer stor kontaktflate både i forhold til
eksterne og interne brukere. Det vil derfor bli lagt vekt
på personlig egnethet. Vi tilbyr lønn etter regulativ og
kvalifikasjoner.
Spørsmål om stillingen kan rettes til
enhetsleder Helge Aalbu tlf 72 40 25 30,
nestleder Wenche Teigen tlf 72 40 25 25 eller e-post.

Spørsmål om stillingen kan rettes til
nestleder HPO Wenche Teigen tlf 72 40 25 25 eller
kst. avdelingsleder Wenche Hårstad tlf 72 40 25 25,
eller e-post.
Søknadsfrist: 15.08.2010
FELLES FOR ALLE STILLINGER:
Det kan kun søkes gjennom elektronisk søknadsskjema som du finner på
www.rennebu.kommune.no under ”Stilling ledig” ”Rennebu kommune” - ”Selvbetjening”.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål
om søknadsskjemaet, tlf 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no

Søknadsfrist: 15.08.10

Skolestart i Rennebu
Voll skole, Innset skole og Nerskogen skole starter tirsdag 17. august.
Nerskogen skole: Kl. 8.30. Oppmøte på klasserommet.
Innset skole: Kl. 8.25. Oppmøte på skoleplassen foran hovedinngangen.
Voll skole: Kl. 8.30. Oppmøte på skoleplassen foran hovedinngangen.
Berkåk skole og Rennebu ungdomsskole starter torsdag 19.august.
Dette skyldes forsinkelser i forbindelse med nybygg.
Berkåk skole: Kl. 9.00. Oppmøte på gårdsplassen foran Tusenårsstedet.
Rennebu ungdomsskole: Kl. 9.00. Oppmøte på basene.
Vi gleder oss til å møte alle elevene igjen, særlig de nye 1. klassingene og 8. klassingene!
Vel møtt til skoleåret 2010/2011!
Hilsen rektorene i Rennebuskolen
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Ønsker å takke de som husket meg på 50-årsdagen 20. juli
2010. Det ble mange overraskelser som kom svevende.
Marit Trondshaug

Jenter og gutter
som liker å spille fotball
ønskes velkommen til:

Helsing og takk for oppmerksomheten på dagen min. Takk
også til diakonutvalget for boka jeg fikk.
Hanna Betten Lien

Oppstart fotballtrening for knøtte og mini (født 20032000), fredag 20.08.10 på Berkåk kunstgras.

Takk for all deltagelse ved Sonjas bortgang.
En stor takk til Rennebu Helsesenter, Nordstuggu.
Takk for pengene som kom inn til Norsk Folkehjelps
Demensforskning – kr 19.500.
Per, Siri, Jo-Erik, Mona, Silje Ingeborg, Per Stian, Camilla
Tusen takk for gaver, blomster og hilsninger i anledning
Christians konfirmasjon.
Eva og Bjørn Inge
Vennligst ingen oppmerksomhet på dagene våre.
Johanne og Knut
Rennebu Songkor vil med dette få rette en stor takk til alle
som var med å bidra til at vi fikk en vellykket 40-årsfeiring
den 5. juli. Tusen, tusen takk!
- Jubileumskomiteen

Opprett byggekonto!

Med Byggmakker Byggekonto kan
du handle de byggevarene du trenger,
når du har behov.

Knøtte (2003-2002) kl.18.00-19.00.
Mini (2001-2000) kl. 18.00-19.30.
Minner om at første seriekamp for mini er onsdag 25.08,
(får mer info på første trening).
PÅMELDING KIWI-CUP PÅ OPPDAL 04.09.10
Sendes ut info om dette på første trening etter ferien, men
for de som vet de skal delta vennligst send påmelding til;
gry.jerpstad@loqal.no. innen 27.08.

Saudag i fjellet
Lørdag 7. august kl. 12.00 på Haugansætra i Nåvdalen.
Merket fra RV3 (bomvei).
Natursti – gjeterhundnemda deltar – overraskelser.
Det blir servert mat og drikke. Ta med noe å sitte på og kle
dere etter været!
Velkommen. Rennebu Øst Beitelag.

Ledig lokale på Berkåk?
Rennebu Husflidslag har behov for lokaler, da Vonheim
skal rives. Har du lokale/hus ledig? Alt av interesse.
Ta kontakt med May Folland Værnes mob 414 12 117

Hallo besøksvenner!
Måndag 6. september blir det tur til Fjellheim på
Nerskogen med servering og underholdning. Samsnakk på
gruppene om skyss. Avgang frå ICA og Nerskogskrysset på
Hoel for samordning av skyssen kl 12.00.
Påmelding innan18. august til Ellen Rodal tlf 72 42 75 21
eller Nils Flå tlf 72 42 61 63.

Trenger du rørlegger?
ta kontakt med
BERKÅK
Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Døgntlf 91 31 30 30
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Austre Rennebu grunneierlag

Ilfjellet Grunneierlag

Priser og jakttider 2010/2011

Priser og jakttider for jaktsesongen 2010/2011

STORVILTJAKT
Gjennomføres iht. priser og bestemmelser vedtatt på årsmøtet 2010. Jaktledermøte på Hallandstuggu torsdag
2. september 2010 kl. 19.30

STORVILTJAKT
Fellingsavgift for elg:
Kalv kr 1500,- Ungdyr kr 2000,- Voksne kr 2500,Kilospris for elg: kr 50,-/kg + avgift til storviltvaldet
Fellingsavgift for hjort:
Kalv kr 500,- Ungdyr kr 1000,- Voksne kr 1500,Kilospris for hjort: kr 50,-/kg + avgift til storviltvaldet
Søknad om jakt sendes innen 01.09.10 til Erling Grøtte,
Flågrenda, e-post erling.grotte@loqal.no
Søknaden skal inneholde navn på samtlige jegere samt
godkjent ettersøksavtale.

RÅDYRJAKT
Bukkejakt: Jakttid
10.08 – 24.9 (kun rifle)
Ordinær jakt: Jakttid
25.9 – 23.12
Jaktkort rådyr
kr 800,- / dyr
Jaktkort for rådyr fås kjøpt ved kontakt Austre Rennebu
grunneierlag.
Krav om godkjent ettersøks hund/ettersøksavtale.
SMÅVILTJAKT
Rype/Skogsfugl og Hare – uten hund
Jakttid rype
10.09 – 23.12
Jakttid skogsfugl
01.10 – 23.12
Jakttid hare
10.09 – 28.02
Todøgnskort
kr 200,Sesongkort
kr 900,Rype /Skogsfugl med hund
Jakttid rype
10.09 – 23.12
Jakttid skogsfugl
01.10 – 23.12
Sesongkort kr 1.500,- antall kort begrenset til 5 stk.
Todøgnskort kr 500,- antall kort begrenset til 2 stk/dag

RÅDYRKORT
Søknadsfrist
09.08.09
Ordinær jakt
25.09.10.-23.12.10
Bukkjakt
10.08.10.-23.12.10
4 fellingstillatelser max 15 kort á kr 500,-. For felt voksen
bukk, tilleggsavgift på kr 300,- Alle kjever skal innleveres.
Grunneierkort og uttrekt rådyrkort må avhentes og være
betalt innen starten på ordinær jakttid, dvs 25.09.10
Uavhentede kort vil bli trekt om igjen av evt. resterende
søknader inne.
SMÅVILTJAKT
Jakttid Rype
Sesongkort
Ukeskort pris pr. uke

Austre Rennebu grunneierlag forbeholder seg rett til å
avslutte jakt på rype før utløpet av ordinær jakttid.
Bestanden vurderes forløpende. Det kan ikke kreves tilbakebetalt kortavgift for avbrutt jakt.

15.09.10.-23.12.10
15.09.10.-23.12.10. Kr 1000,15.09.10.-22.09.10. Kr 500,23.09.10.-23.12.10. Kr 400,Døgnkort:
01.10.109.-23.12.10. Kr 120,Sesongkort Rypejakt m/hund
5 kort for grunneiere
01.10.09.-23.12.10. Kr 1500,3 kort for ikkegrunneiere 01.10.09.-23.12.10. Kr 1500,Max 20 ukeskort pr. uke + grunneierkort.
Det kreves godkjent sauerenhetsbevis.
Det taes forbehold om eventuell fredning. Grunneierlaget
forbeholder seg rett til å avslutte jakta på rype før utløpet av
ordinær jakttid.
Det kan ikke kreves tilbakebetalt kortavgift for avbrutt jakt.
Jakttid Storfugljakt
02.10.10 - 09.10.10 &
24.10.10.-23.12.10.
Jakttid Harejakt
24.10.10.-28.02.11.
Sesongkort uten hund á kr 400,5 sesongkort m/hund for innenbygdsboende á kr 800,Grunneierkort m/hund á kr 800,For all småviltjakt: forbehold om fredning, MAX 3
SMÅVILT PR. DAG!

Jegere som jaktåret 2009/10 har fellingsresultat under
jakt på predatorer og ønsker å melde resultat for evnt.
premiering må melde dette til undertegnede
innen 1. september 2010.

PREDATORER
Det vil bli gitt premiering for fangst av predatorer. Nærmere
annonsering av premiesystem vil bli annonsert i RN 26.
aug. 2010

Kontaktperson: Nils Petter Gundersen mobil: 913 21234
e-post: nils-p-g@frisurf.no
Austre Rennebu grunneierlag - Styret

Grunneierkort/hundekort selges hos:
Erling Grøtte, Stamnan Mob. 909 90 241
Småviltkort selges på Rennebu Turistkontor
Ilfjellet grunneierlag v/Styret

Rypejakt inntil 3 stk. pr. jeger/dag.
Skogsfugl 1 stk. pr. jeger/dag.
Hare – med hund
Jakttid
Sesongkort
Todøgnskort

10.9 - 28.02
kr 1.200,kr 500,-

Alle hunder som slippes i jaktsammenheng skal ha godkjent renhetsbevis på sau.
Jaktkort for småviltjakt selges ved Rennebu turistkontor
hverdager 9 – 16

RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 26. august - frist for stoff 19. august -

Dette skjer i Rennebu!
05.08. Hørselhjelp
Frivilligsentralen
10-12
05.08. Omvisning Brattset kraftverk
Oppmøte Turistkontoret
17.00
5-6.08. Rakubrenning (keramikk)
Bakkli, Nerskogen 12-16
07.08. Sauedag på Haugen seter i Nåverdalen 12.00
08.08. Kulturkveld i Rennebuhallen
19.30
09.08. Tur til Litjkosbergsetra
17.00
Påmelding se plakat arr: Berkåk arb.lag av NKS
11.08. Kirkekonsert med Haddy N`jie
Innset Kirke
21.30
13.08. Akustisk aften med Nilsen & Aalberg
Samfunnsalen
21.00
13-15.08.Rennebumartnan
29.08. Minigolfturnering på Halland Camping
påmelding senest 28/8
Gratis innrykk i kalenderen, kontakt Rennebu Turistkontor,
tlf 72 42 77 05 e-post: turistkontoret@rennebu.net
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På plass på Håggåsetra
Billedkunstnerne
Hester og Hylke
Terpstra
fra
Nederland er tilbake
på
Håggåsetra
i
Gisnadalen
også
denne sommeren. De
ble så begeistret etter
oppholdet i fjor, at de
vurderte å flytte med
deres tre barn hit til
Rennebu.
De
vil
imidlertid vente til at barna er ferdig på skolen, men heller
komme tilbake så ofte som mulig for å få inspirasjon til sin
kunst.
I år vil de ha utstilling på Håggåsetra martnashelga fredag 14. august og søndag 15. august kl 12 - 18. Da vil det bli
anledning til å se kunsten de har laget i sommer og kunsten
de har laget i vinter etter inspirasjon fra fjorårets opphold her
i Rennebu.

Ukestilbud 5. - 12. august
Wilfa MIKROBØLGEOVN
17 liter

-10%

Bosch KAFFETRAKTER
Wilfa VANNKOKER 1,7 l
Åpningstider:
Man-tor 07.30-16.00
Fre 07.30-18.00 – Lør 10.00-14.00

29800
24800

Whirlpool KJØLESKAP
ARC 1324 (1.33 høyde)
WM1401 (1.40 høyde)

-15%

– en aktiv medspiller som har nett, kraft, installasjon og Euronics Berkåk
Du kan også lese Rennebu Nytt på nett: www.rennebunytt.no eller Facebook - Rennebunytt

