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Nye leger i Rennebu

Fra 15. februar er det igjen tre leger ved Rennebu Legekontor.  Se side 2 og 3.
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Mange fra
Rennebu på

UKM
Fylkesmønstring for Ungdommens

Kulturmønstring nærmer seg. Den 8.
og 9. mars går arrangementet av stabe-
len. Denne gangen i nabokommunen
vår, Oppdal. Vi håper det fører til at
mange fra Rennebu tar turen oppover.
Alle forestillinger foregår selvsagt i det
nye kulturhuset.

Åpningen starter kl 10.00 på lørdag
formiddag, så er det ny forestilling kl
14.00 og kl 17.15 samme dag. På søn-
dag starter det igjen kl 10.00, og fort-
setter med ny forestilling kl 13.15.

Våre håpefulle fra Rennebu skal
opptre på første forestilling kl 10.00 på
søndag. Da håper vi på mange entusi-
astiske publikummere fra Rennebu.
Ellers vil det være kunstutstilling som
blir mulig å se under hele arrangemen-
tet. 

Fra Rennebu stiller GGæærrlluugggguummss
med Christina Stokke, Guro Haugerud
Wold, Lisa Enoksen Haugen, Helene
Ilvang, Mari Haugerud Gorseth, Arve
Skjerve, Trine Dullum, Joakim
Bergsrønning, Nils Ole Lilleøkdal,
Ann-Sofi Sanden og Christian Ilvang.
AAnnnn--SSoofifi stiller også som soloartist på
trommer. Gruppa ZZaalloo består av Kari
Steinarsdotter Brattset, Sven-Marius N
Øversjøen, Fredrik Grøtte, Mathias
Ommedal og Daniel Sæter Flå. På
kunst stiller AAnnddeerrss  MMyyrrmmoo med foto.

Også andre Rennbygger har sentra-
le roller under mønstringa. En del
kommuner har forsøkt seg med mat
som eget tema på lokalmønstringa. En
del av disse godsakene vil derfor bli
presentert på mønstringa. Jens Kristian
Auke stiller i juryen for matkunst. For
lenge siden var forresten Jens Kristian
programleder på mønstringa her i
Rennebu.

I juryen for kunst stiller Grete
Hermine Eide som jurymedlem. Vår
tidligere rockeentusiast og lydspesialist
Edgar Lien stiller som lydansvarlig for
hele mønstringa.

Så det er godt å se at vi kan ”hjelpes
åt” nabokommunene i mellom.

Trives i Rennebu
Peter Melien Trojanowski er
nytilsatt kommunelege 2 på
legekontoret på Berkåk. 
Han er bosatt i Meldal, og er
derfor kjempeglad for å få
stilling i nabokommunen.

Peter er vokst opp i Canada, men
han har sitt etternavn fra Polen. Derfor
var det naturlig å ta legeutdanningen i
Polen. På legestudiet traff han ei norsk
jente som også studerte til lege -
Asbjørg Melien. Asbjørg er datter til
kommunelegen i Meldal, og dette
medførte at vi her i Rennebu kan nyte
godt av de gode vibbene som oppstod
mellom legestudentene i Polen.

Familien har vokst siden de kom hit
til Norge for fem år siden, og i dag
består den i tillegg av Bjørnar på to år
og Eiril på fire måneder.

— Jeg vil takke Rennebu for at jeg
fikk fast stilling her. Det betyr mye for
oss, da kona har fast stilling i Meldal.
Vi kan nå slappe av og etablere oss,
forteller en glad Peter. Han forteller at
de skal bygge seg hus i Meldal til som-
meren.

Peter forteller at han kommer fra en
multikulturell familie, og både hans far

og to brødre er leger i Canada. Han
snakker mange språk - bl.a. engelsk,
polsk, fransk, italiensk og ikke minst
norsk. — Da vi flyttet hit til Norge sa
svigerfar i Meldal at det viktigste var å
lære seg norsk så raskt og godt som
mulig. Språket er et av de viktigste
hjelpemidlene for en lege, og mange
diagnoser kan settes bare ved hjelp av
en samtale, sier Peter - som samtidig
forteller at han har fått mye støtte fra
familien i Meldal.

Canada og Norge er like både når
det gjelder natur, skole- og helsevesen
og folks mentalitet. Derfor ble ikke
overgangen så stor da han flyttet hit.

— Jeg liker bygda her utrolig godt.
Rennebu og Meldal er like - med
avslappa men seriøse folk. Sangen
Trivelige Trøndelag har absolutt sin rot
i virkeligheten, forteller Peter med
glimt i øyet. 

Peter kan fortelle at de tenker  lang-
siktig, og at han satser på å bygge opp
Rennebu som legedistrikt. — Vi trives
som sagt utrolig godt her, og vi er hel-
dige som kan slå oss til ro og begynne å
bygge livene våre sammen med barna
her i Meldal og Rennebu. 

Folketallet går ned
Statistisk Sentralbyrå har offentliggjort folketallene for kommunene pr 1. janu-

ar 2008. Dessverre viser tallene en nedgang på 41 fra forrige år. Det offisielle tallet
på rennbygger da vi startet 2008 var 2.594. Dette er det laveste folketallet siden
1965, da det var nede i 2.556. Samtidig var 1965 det siste året før Innset ble inn-
lemmet i Rennebu, så dagens Rennebu burde ha større potensiale. På det meste
har det vært 3.109 innbyggere i kommunen, og det var i 1982 under den mest hek-
tiske kraftutbyggingen.

Årets folketall i Rennebu er fordelt på 1.301 menn og 1.293 kvinner. Det er
registrert 23 som er født i 2007, mens det er 103 i gruppen 1 - 4 år. 5-åringene er
det 24 av, mens det er 230 som er i barneskolealder (6 - 12 år), og 107 i ungdoms-
skole-alderen (13 - 15 år). Dette utgjør tilsammen 18,8% av Rennebus befolkning,
mens gjennomsnittet for Sør-Trøndelag er 20,3%. Så trøsten kan være at vi ikke
ligger så dårlig an i aldersfordelingen.



Din Skog - dine Muligheter
Tømmerlunnane veks attme mange av vegane i kommunen vår no i vinter, men det kunne vore fleire stader kor tømmer-

bilen fekk noko å henta! Dette ønskjer Skogeigalaget å gjera noko for.
Rennebu Skogeiarlag vil saman med skogbrukssjefen i kommunen dra i gang studieopplegget ”Din skog-dine mulighe-

ter”. Dette er eit kurs retta mot skogeiarar som ønskjer litt meir kunnskap om skogbruk, skogskjøtsel, økonomi og priorite-
ringar. På kurset tek vi utgangspunkt i skogbruksplanen til den enkelte; får definert litt ”stammespråk” og hjelp til å sjå kva
utfordringar og moglegheiter som ligg i kvar enkelt sin skogseigedom. Gjennomføringa vil skje, rundt kaffebordet i mindre
grupper, med kursleiar frå Aktivt skogbruk og skogbruksfagleg personell.

Skogeiarlaget vonar og trur at dette er eit tilbod som både gamle og nye skogeiarar vil ha nytte av og oppfordrar alle til å
melda seg på; ikkje minst dei som kanskje nyleg har tatt over og er noko usikker på korleis skogbruksplanen skal tolkast, og
korleis dei skal koma igang med drift og forvaltning av skogressursane.

Kursa er tenkt gjennomført straks etter påske, i god tid før lamming og våronn. Påmelding kan skje til Einar Holden på tlf
975 08 544 eller til skogbrukssjef  Kjetil Værnes innan påske.
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Fra 15. februar er det igjen tre
leger ved Rennebu
Legekontor. 

Som sikkert mange har registrert sa
Kommunelege 2, Kristin Killingberg
opp sin stilling fra 1. mars 2008. Vi er
glad for å ha hatt henne i fast stilling i 6
år og takker på vegne av befolkningen
for den gode og stabile legetjenesten
hun har tilført oss.

Rennebu kommune har 3 lege-
hjemler, som innebærer 2,6 stillings-
ressurs, for å dekke behovet etter de
nasjonale retningslinjer som er i dag.
Herav er 2 stillinger bestemt  til kurativ
(behandlende) tjeneste og 0,6 stilling
til kommunale legetjenester som til-
synslege, helsestasjonslege, arbeid
med miljørettet helsevern og annet
forebyggende arbeid.

I perioder har vi vært nødt til å ha
vikarer, pga. permisjoner ol. Vi føler at
de som har vært her har  utført god
kvalitet , selv om  noen  kanskje føler at
korttidsvikarer ikke gir samme trygg-
het. Men med det strenge krav til data-
dokumentasjon vi har idag håper og
tror vi at befolkningen får den hjelp de
har behov for. Dette med vikarbehov i
legetjenesten er noe alle små kommu-
ner sliter med, og vi har tross alt hatt to
leger fast ansatt i 7 og 6 år.

Men Rennebu kommune er heldig
for det er alltid leger fra nabokommu-
nene som vil ha arbeid hos oss når det
lyses ut fast stilling. Dette har medført
at fra 1. februar 2008 er Peter Melien

Trojanowski ansatt
som kommunelege
2 etter Kristin
Killingberg, og de
som hadde henne
som fastlege får i
disse dager brev om
ny fastlege. Peter
bor i Meldal, men er
veldig motivert for å
arbeide hos oss.

I tillegg har nok
flere fått med seg at
Kommunelege1
Ambroise Elondou
har fått permisjon i
år. Han har også vært fast her i 7 år, og
det blir spennende å se om han trivest
bedre sørpå. Det er ikke ansatt vikar for
hele stillingen hans, men dette arbei-
des det med. Kommunelege 1 oppga-
vene (20% stilling) har Peter tatt på seg
til 1. august 2008.

Kommunelege 3 har hatt utdan-
ningspermisjon siden 1. juni 2007, og
vi har hatt Simon Hansen som vikar for
henne. Han har nå utvidet sin avtale til
1. august og han arbeider mer enn 100
stilling inntil videre.

Rennebu kommune er pålagt å ta
imot turnusleger to ganger årlig, noe vi
også håper er med på å dekke legebe-
hovet og føre til at befolkningen føler
de får hjelp i rett tid, og det er ikke
lange ventelister .

Ut fra disse opplysningene skulle
det ikke være nødvendig å søke fastle-

ge i nabokommunene. Da blir du gjes-
tepasient og Rennebu må betale til den
kommunen du drar til, totalbeløpet for
2007 var ca. 140.000 og 117.000 for
2005. Dette er penger som kunne vært
brukt til andre behov. I tillegg er det
slik at da må alle henvendelser/tjenes-
ter som bestilling, blodprøver ol. på
dagtid gå dit du har fastlege.

Vi håper innbyggerne er fornøyd
med tjenestene, men tar gjerne mot
tilbakemeldinger med tips om behov
for endring.

Marta Hovland Withbro
Enhetsleder LFH 

(lege, fysioterapi, helsestasjon)

Nye leger i Rennebu

F.v. kommunelege 2 Peter Melien
Trojanowski, 

turnuslege Solvor Findalen Pedersen og 
kommunelege 3 Simon Hansen.
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Ny løftebukk 
til Motorklubben
Lions Club i Rennebu har gitt Motorklubben en pengegave på
kr 20.000 til innkjøp av løftebukk for bil.

Leder i Motorklubben Arne Rønning mottar sjekken på kr 20.000 fra Gunnar Svedal i
Lions Club Rennebu. Medlemmene i klubben er godt fornøyd med gaven.

— Vi føler et ansvar for
Motorklubben, siden det var vi i Lions
som var med og startet den for 25 år
siden, forteller Gunnar Svedal. Den
gang fikk klubben penger til innkjøp av
to verktøyskap.  Samtidig vil Gunnar
benytte anledningen til å rose Arne
Rønning som har vært leder for klub-
ben alle disse årene. 

— Det er en glede å arbeide med
ungdom. De er veldig positive, og så er
det mange artige scener. Vi har det vir-

kelig trivelig sammen, sier Arne. Og
ungdommene som var tilstede da RN
var på besøk, hadde ingen problemer
med å si seg enige. 

Motorklubben er en del av
Rennebu Fritidsklubb, og Arne kan
fortelle at det er rundt 10 ungdommer
som samles her på onsdagskveldene.
Klubben har nå fått seg større lokaler i
huset til Berkåk Bil, og da fikk de ende-
lig plass til den etterlengtede løftebuk-
ken. Det mekkes for det meste på
mopeder, men flere har kommet i den
alderen at det er aktuelt med bil. Da er
løftebukk-en viktig, som de nå får full-
finansiert med gaven fra Lions.

Stian Aspeggen og Sondre
Smeplass Haugen skryter av Arne som
leder. — Han er grei, og itj så gæle
alvorlig. Og så kan han så mye, sier de
to. Både Stian og Sondre går i år på
videregående på Oppdal og satser på å
bli bilmekanikere. For øyeblikket går
det mest i moped, men de ønsker helst
å arbeide med bil på Motorklubben. 

Stian Aspeggen og Sondre Smeplass
Haugen mekker for tiden på moped, men
snart blir det vel bil...
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KVO jubilerer med pengegaver
Det er i år 25 år siden Kraftverkene i Orkla ble offisielt åpnet, og de vil mar-

kere jubileet bl.a. med å dele ut kr 500.000 til tiltak av varig verdi i de fire kom-
munene som er berørt av KVO-utbygginga. 

Kjell Dahle (prosjektleder for jubileet) og Ole Jørgen Frostad (kommunika-
sjonssjef i TrønderEnergi) forteller at de ved dette jubileumsfondet vil gjøre noe
utover vanlig sponsing i lokalmiljøet. — Fondet er beregnet på frivillige organi-
sasjoner og det offentlige, og det er tenkt å gå til allmennyttige formål med varig
verdi. Det vil bli delt ut penger etter søknad, og det vil bli relativt få som får.
Men det skal monne til de som får, sier de to. 

Det vil komme ei utlysning av fondet ved et senere tidspunkt.

Ole Jørgen Frostad og Kjell Dahle fra KVO vil gi noe tilbake til lokalsamfunnet.

Ny kamp for TINE på Berkåk
Nok en gang må de ansatte
ved TINE på Berkåk føre en
kamp for å beholde sine
arbeidsplasser. — Det er
uholdbart med drift i 3-5 år
for så å bli tatt opp igjen til ny
vurdering. Det er slitsomt,
forteller Arve Martin Haugen,
Bjørn Sunde og Per Dagfinn
Presthus - som her studerer
den fremlagte rapporten.

Det var i midten av februar at det
ble lagt fram en rapport om TINEs
videre drift der anleggene i Meldal og
Rennebu kom dårlig ut økonomisk.
Styret i TINE BA har vedtatt å sende
rapporten ut på høring, og dermed har
disse to anleggene trusselen om ned-
leggelse hengende over seg. Hørings-
fristen er 25. april, og vedtak om den
videre skjebnene vil gjort den 19. juni.

Det er 40 personer totalt som er
ansatt i Meldal og Rennebu - 34 års-
verk til sammen. Forsvinner disse
arbeidsplassene vil det ha stor betyd-
ning for begge kommuner.

Er optimister
De skal nå sette seg ned og studere

rapporten og bakgrunnstallene for å se
om det er noe som kan være til
Rennebus favør. — Vi er optimister og
skal gjøre det vi kan for å berge anleg-
get, sier de tre. De ser allerede at det er
en del som er annerledes i praksis enn
det rapporten sier. Utfordringen blir  å
plukke rapporten fra hverandre og
bevise at Berkåk har livets rett.

Målet er å få flyttet produksjonen av
Bremykt fra Meldal til Berkåk. De
ansatte i Meldal støtter opp om denne
målsettingen, da alternativet med total
nedleggelse begge steder naturligvis er
mye dårligere.

Mange spørsmålstegn
Det er allerede reist seg enkelte

spørsmålstegn ved rapporten. Blant
annet virker det som det mangler mye
transport i rapporten. 30 millioner liter
melk må transporteres fra Berkåk til
mellomlagring i Verdal, og det vil si
1.000 vogntog i året fordelt på tre
vogntog hver dag. Dette er ikke med-
regnet i rapporten. Miljømessig er
derofr Berkåk i en særstilling, og hvis
det samtidig blir en realitet av det plan-
lagte biobrenselanlegget kan Berkåk bli
et anlegg med null i utslipp. 

Arbeidsgiveravgiften er heller ikke
tatt med i vurderingen, og her er det
ingen som kommer bedre ut enn

Rennebu med sin 6,4% avgift.

Ingen nyhet
Forrige uke stod det i media som en

nyhet at anlegget på Verdal skulle star-
te med mysefabrikk. Men anlegget på
Berkåk har produsert det ene produk-
tet som var planlagt allerede siden i
fjor, og første lass med myseproteiner
er allerede sendt ut fra anlegget. 

Etter planen skal Verdal ta over
denne produksjonen om to år. Hvis i
tillegg Bremykt ikke kommer til
Berkåk, ser det desverre dårlig ut. 

Alle tall på bordet
De ansatte på Berkåk har bedt om å

få alle bakgrunnstall for rapporten lagt
på bordet. Disse tallene skal studeres
nøye, og det er viktig at alle opplys-
ninger kommer på bordet og at den
endelige avgjørelsen blir tatt på riktig
grunnlag. 
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De nye Rennebu-dressene
har kommet!

Voksne opp til str. XXL
Barnestørrelser helt ned til str. 130.

Velkommen innom til en trivelig handel!

Oppdal 72 40 49 90
Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Har du funnet drømmeboligen,
bør du tenke på 
hvordan du skal 

unngå marerittet!

wwwwww..ssccaannddiicc..nnoo  TTllff  880000  4499  990000

- Oppvarming og kjøling
- Bedre inneklima med 

aktiv luftrensing
- Lavere strømregning
- Gratis og uforpliktende 

befaring

LLaannddssddeekkkkeennddee..
TTaa  kkoonnttaakktt  mmeedd  ddiinn  llookkaallee
ssaallggssrreepprreesseennttaanntt

Inter Revisjon Orkanger AS
Adresse: Røhme Gård, 7300 Orkanger   

tlf 72 48 15 00
Adresse Rennebu: 

Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu
tlf 72 40 23 39

E-post: orkanger@interrevisjon.no
www.interrevisjon.no

• Revisjon

• Skatte og avgiftsrådgivning

• Bedriftsrådgivning

66  mmåånneeddeerr  ffrrii  aassssiissttaannssee  ttiill

kkuunn  9999,,--
• Hjelp til bilen - hvor som helst i Norge 

og Europa, når som helst - uansett årsak.
• Ingen egenandel og ubegrenset antall

assistanser pr år.

NNyytt  ggooddtt  aavv  vvåårree  mmeeddlleemmssffoorrddeelleerr::
Som Falck-medlem får du gode avtaler og

rabatterte priser hos en rekke 
samarbeidspartnere.

TTaa  kkoonnttaakktt  ffoorr  mmeerr  iinnffoo!!

DDiinn  VVVVSS--ppaarrttnneerr  ii  RReennnneebbuu  --  OOppppddaall  --  KKvviikknnee

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

BBrrøønnnnbboorriinngg
Vann og energibrønner 

EEddvviinn  EEiiddee:: 995500  3344  005566
SSeeiieerrddaalleenn  77339988  RReennnneebbuu  
eeddvviinn..eeiiddee@@ooppppddaall..ccoomm
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Grindalsbyggen setter verdensrekord:)
Folkehelsekomiteen i Rennebu støtter opp og applauderer tiltaket. Vær med på

å sette verdensrekord på Aunan på verdens lengste treski. Denne gangen får
Magne Myrmo hjelp fra sambygdingene sine til å sette enda en verdensrekord på
treski. Påmelding til Oddbjørn Gorsetbakk eller Marianne Forslund.

Rust dere opp med fornuftig utstyr og praktiske klær og ta med pågangsmot og
godt humør og møt opp på Aunan søndag 9. mars kl. 09.00.

Vi tar av oss hatten for initiativet og ønsker lykke til:)

Det skal ikke stå på kreativiteten
hos medlemmene i Grindal Grendalag.
Nå går de nye veier for å skape liv i
nærmiljøet. Med verdens lengste ski
håper man å kunne legge igjen spor fra
Rennebu i Guiness rekordbok.

Det var Gunnar Sanden som kom
med ideen. Som lidenskapelig samler
av militæreffekter har han etter hvert
opparbeidet seg et solid parti av kassert
materiale. Blant annet har han godt
over 1000 par Natoplank stående på
lager. Disse må det da gå an å bruke til
noe, tenkte han. Som sagt, så gjort.
Den ene tanken tok den andre, og på
et møte i grendalaget ble ideen presen-
tert for de andre medlemmene.
Kanskje falt ikke alle for forslaget riktig
med en gang. Men etter en del disku-
sjon kom styret frem til en beslutning.
Jo da, dette måtte de prøve å få til!

Alle kan delta
Verdens lengste ski måler 175

meter og føres av 120 skiløpere.
Natoplankene skal skrus sammen, slik
at de blir akkurat så lange at tidligere
rekorder vil kunne tangeres. Distansen
er ikke avskrekkende; 500 meter. Med
andre ord er det ikke store krav til kon-
disjon og fysisk styrke.

– Her kan hvem som helst delta,
men koordinerings- og samarbeidsev-
ne verdsettes høyt, smiler Oddbjørn
Gorsetbakk fra komiteen.

Han legger til at alle påmeldte må
være over 15 år, og at tilhørighet til
grenda, eller kommunen, for den saks

skyld, ikke er en
forutsetning for å få
delta i forsøket.

Prisen for å del-
ta på forsøket er
satt til 250 kroner,
og skal hovedsake-
lig dekke Guinness`
forholdsvis høye
påmeldingsavgift. I
tillegg får deltaker-
ne et varmt måltid, en T-skjorte laget
spesielt til anledningen samt selve ski-
ene til odel og eie. Arrangementet er
gjort mulig av sponsormidler, blant
annet fra Blilyst og Aunan AS.

Publikumsvennlig
Arrangementet vil foregå ved lakse-

fiskeanlegget på Aunan søndag 9.
mars, som har flotte fasiliteter som
egner seg til sosialt samvær. Selve ver-
densrekordforsøket vil skje på jordene
langs elva – det trengs god plass til et
skipar på 175 meter, som i tillegg skal
bevege seg en halv kilometer framover
i terrenget. 

Tilskuere vil også bli tatt vel imot.
Det vil bli mulighet til for bevertning,
både kaffemat og varmrett.  For spesi-

elt interesserte er Slengbrua vel verdt å
teste ut, med mindre man er spesielt
skvetten av seg. Den tilsynelatende
spinkle brua, som for øvrig rundet 100
år i fjor, bærer navnet sitt med rette.
Konstruksjonen svaier for hvert skritt,
men den femti meter lange brua er
etter sigende relativt trygg å forsere.

– Vi håper at så mange som mulig
tar turen til Grindal denne dagen, både
for underholdningens og for delta-
kelsens del. Det er fremdeles ikke for
sent å melde seg på, sier Oddbjørn.

- Av Merete Fossum -

Sprekt verdensrekordforsøk

Martnasprisvinneren 2007 i medvind
Aud Lavik, skinndesigner fra Bergen, opplever mye positiv blest

rundt produktene sine for tiden. Ikke bare ble hun martnasprisvinner på
Rennebumartnan 2007, hun har i tillegg fått flott omtale over 3 sider i
siste nummer av Norsk Husflid, og nå er hun også kåret til månedens
håndverker i Birka, nasjonalt senter for kunst og håndverk. Se omtale på
www.birka.no, og vindusutstilling ved Birkas kontorer på Berkåk fra 1.
mars! Dette er spennende skinndesign fra Hordaland, lekre vesker og
sekker for den kvalitetsbevisste! 

Se www.audlavik.no

Asmund Heggem og Nils Flå, 
med mange mil bak seg på "natoplank".
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Konkurransedyktige produkter tilpasset en gårdbrukers behov

Landbruksyrket krever store investeringer i ulike typer næringsbygg, 
maskiner, utstyr og husdyr.
Til sammen utgjør dette store verdier. Verdier som krever en god og 
heldekkende forsikring – Skreddersydd landbrukets spesifikke behov.

Investeringene må i tillegg jevnlig fornyes og moderniseres for å sikre 
konkurranseevne og effektivitet. Leasingfinansiering gir driften bedre
likviditet, større grad av fleksibilitet og økt fokus på kjernevirksomheten.

Kontakt Meldal Sparebank på telefon 72 49 80 00 for mer informasjon 
om våre forsikrings- og leasingprodukter tilpasset landbruket.

FFoorrssiikkrriinngg  oogg  lleeaassiinngg  ffoorr  llaannddbbrruukkeett

Solveig Aa Morten Ljøkjel

Arnt Ree Helene T Aae

Tore Gjerstad Randi F Vold

FFeerriieevviikkaarreerr  vv//  RReennnneebbuu
aallddeerrss--  oogg  ssyykkeehhjjeemm  
Rennebu alders og sykehjem søker etter ferievikarer
sommeren 2008. Fra uke 26 t.o.m. uke 33.
VVii  ttrreennggeerr  vviikkaarreerr  ffoorr  ssyykkeepplleeiieerree,,  hhjjeellppeepplleeiieerree//
oommssoorrggaarrbbeeiiddeerree,,  kkjjøøkkkkeenn  oogg  rreennhhoolldd..  
UUffaaggllæærrttee,,  sskkoolleeuunnddoomm  oovveerr  1188  åårr  kkaann  ssøøkkee,,  
ooppppllæærriinngg  vviill  bbllii  ggiitttt..

Arbeidsperiode må spesifiseres i søknaden.
Lønn etter gjeldende lover og regler.
Spørsmål ang. jobbene kan rettes til: 
Enhetsleder IPO på tlf 72 40 25 12 eller
Infotorg v/Helsesenteret 
v/Åse Gunnes på tlf  72 40 25 04.
Bruk eget søknadsskjema under stilling ledig på
www.rennebu.kommune.no eller til 
Servicetorget i Rennebu kommune på
tlf  72 42 81 00.

Søknaden sendes: Rennebu Kommune
Enhetsleder IPO Borgny Lien 
Berkåk7391 Rennebu

EEiieennddoommsssskkaatttteenn  ffoorr  22000088  
Eiendomsskattelisten for 2008 er lagt ut til alminne-
lig gjennomsyn i ekspedisjonen på kommunehuset
fra 1. mars til og med 31. mars  2008.
Eiendomsskatteseddel for 2008 blir bare sendt ut
for eiendommer med ny eier eller andre endringer.
Ønskes eiendomsskatteseddel for 2008 kan den
fåes ved henvendelse til eiendomsskattekontoret i
Rennebu kommune.

En eventuell klage må fremsettes skriftlig til
Rennebu Kommune v/eiendomsskattekontoret
innen 31. mars 2008.
Søknad om fritak/nedsettelse må fremstilles skriftlig
til Rennebu kommune v/eiendomsskattekontoret.

Eiendomsskatten forfaller til betaling i to like store
terminer med forfall 1. april 2008 og 
1. september 2008. Dersom eiendomsskatten ikke
blir betalt ved forfall, skal det svares morarenter
etter fastsatte bestemmelser. 

Rennebu kommune, 
Eiendomsskattekontoret

Rennebu kommune



TTrrøønnddeerrsskk  MMaattffeessttiivvaall  77.. ––  99.. aauugguusstt
Bli med som UTSTILLER under Trøndersk Matfestival.
Her har dere en unik sjanse til å vise fram deres produkter til et stort publikum.
PPååmmeellddiinnggssffrriisstt  eerr  33..  mmaarrss  --  ssee  wwwwww..ttrroonnddeerrsskkmmaattffeessttiivvaall..nnoo

ÅÅrreettss  tteemmaa::  EEnn  rreeiissee  ii  TTrrøønnddeerrsskk  mmaatt  oogg  mmaattkkuullttuurr..
BBllii  mmeedd  oogg  vviiss  ffrraamm  pprroodduukktteennee  ddeerreess  !!

Er det noe dere lurer på, så ta kontakt Evy-Ann Ulfsnes ved Enhet for landbruk,
miljø og tiltak.
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HHuusskk  ssaauueemmøøttee
ii  kkvveelldd  2288..22..  kkll  1199..3300  
ii  kkoommmmuunneessttyyrreessaalleenn  RReennnneebbuu

Tema:
Er det mulig å utnytte vårbeite bedre
og få til økt avling på sauebruk?
Det blir servert kaffe og noe å bite i.

Arrangør:
Rennebu kommune,
Trøndelag Forskning og 
Utvikling Bioforsk Kvithamar

”Det Norske Måltid 2008” skal
arrangere konkurranser i alle Norges
fylker for å finne og synliggjøre det
beste av norske råvarer og produkter.
Fylkesvinnerne går til den nasjonale
finalen som skal kåre Årets råvarer og
produkter 2008. Råvarene og produk-
tene som vinner den nasjonale finalen,
blir hovedråvarer i Årets Måltid 2008. 

Det skal kåres eenn  rrååvvaarree  fra hver av
kategoriene sjø og land fra hvert fylke,
samt eett  mmaattpprroodduukktt, som går til den
nasjonale finalen. Vinnerne i hvert fyl-
ke blir premiert og tildelt diplom mer-
ket Årets råvare 2008 i sitt fylke. 

Fylkeskonkurransene skal skje i
perioden fra 1. mai til 15. oktober. 

Det er et krav at innleverte råvarer
og produkter skal være til salgs for
vanlig forbruker (gårdsutsalg/fiskebruk
til butikker o.l.). Det kan maksimalt
innleveres to råvarer eller produkter fra
hver deltaker. 

Harald Osa og Stiftelsen Norsk
Matkultur har prosjektledelsen for Det
Norske Måltid. De ønsker gjennom
dette prosjektet å forankre råvarene i
sterke lokalsamfunn, i et forbruker-

marked som mer og mer etterspør spe-
sial- og kvalitetsprodukter med lokal
og regional opprinnelse. Etterspørselen
etter lokal og regional mat er den ster-
kest voksende forbrukertrenden!

Det Norske Måltid skal bidra til økt
kvalitet og innovasjon innen norsk
matproduksjon samt økt bruk av og økt
stolthet overfor norske råvarer og nor-
ske matprodukter.

FFiinnnneess  ddeett  nnooeenn  pprroodduusseenntteerr
ssoomm  hhaarr  eett    pprroodduukktt  eelllleerr  rrååvvaarree  ii
RReennnneebbuu  ssoomm  bbøørr  vvæærree  mmeedd  ii  ffyyllkkeess--
kkoonnkkuurrrraannsseenn??

PPrrøøvv  ddaa  vveell!!

Er det noen som har lyst til å delta
eller ønsker mer informasjon om den-
ne konkurranse, så ta kontakt med
Rennebu kommune ved Evy-Ann
Ulfsnes eller Trond Jære. Mer detaljerte
konkurranseregler og påmeldingsskje-
ma finner du på hjemmesiden til
Rennebu kommune. 

- Enhet for 
landbruk, miljø og tiltak -

Bli med i 
jakten på smaken av Norge

Hauka
Dekorum +

Nordic Tenors
= sant

— Endelig, lørdag 1. mars, da
skal det store skje.  Dette har
vi gledet oss til, og jobbet mot
helt fra vi fikk has på gutta i
Nordic Tenors, sier Hege
Merethe Gorseth.

Nordic Tenors er Sveinung
Hølmebakk, Jan-Tore Saltnes og
Aasmund Kaldestad. De ønsker å
synge sine favorittsanger for deg, og
kombinere det upretensiøse med alvor
og humor. Med på laget er akkompag-
natøren Sjur Hjeltnes. 

For dere som ikke har hørt om
Nordic Tenors, kan vi fortelle at de
vant Komiprisen 2006, og de var syng-
ende toastmastere for Kongen og
Dronningen da de feiret sine 70-årsda-
ger. De har også samarbeidet med
Sissel Kyrkjebø. Repertoaret er variert
fra viser, poplåter, show-nummer, til
musikaler og operaslagere.

Dirigent Hege Merethe Gorseth
garanterer en noe annerledes konsert-
opplevelse, da disse gutta er veldig
gode på formidling.

Hauka Dekorum har også invitert
mannskor til å delta på et workshop
sammen med Nordic Tenors tidligere
på dagen. Det er enda plasser igjen, og
de åpner opp for at herrestemmer i
blandet kor også kan få delta. Så det er
bare å melde seg på.

Konserten er tredelt, damene og
herrene synger alene, men naturligvis
også sammen.

— For oss i Hauka Dekorum er det-
te ikke bare et musikalsk løft, men også
et økonomisk løft. Vi retter herved en
stor takk til dere som har sponset oss,
og gjort konserten mulig, sier Hege
Merethe. Hun håper at mange tar
turen til Rennebuhallen for å høre på
koret og Nordic Tenors lørdag 1. mars
kl. 19.30.  

Studietilbud høsten 2008
Studiesenteret.no har offentliggjort

høstens studietilbud. Det nye tilbudet
er mer omfattende og variert enn tidli-
gere år: Fra heltidsstudium i
Bedriftsøkonomi, deltidsstudium i
Administrasjon og ledelse (to år) til
kortere deltidsstudier som Spansk og
Prosjektledelse.

Alle tilbudene har det til felles at de
er tilrettelagt for at studentene kan bo
hjemme og studere med utgangspunkt
i lokalt studiesenter, se oversikt her
med kontaktinformasjon.
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Årsmøte i Ramsfjell
Grunneierlag
Torsdag 13.03. -08 kl 20.00, Jutullstuggu
Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 2. Valg av møteleder og sekretær, valg av to til å 

underskrive protokoll
Sak 3. Årsmelding og regnskap
Sak 4. Valg
Sak 5. Jakt og fiske
Sak 6. Forslag til vedtekstendring ang. begrensning på 

antall fullmakter til avstemning på årsmøter
Sak 7. Innkomne saker
Saker som ønskes behandlet på årsmøte, må være styret
v/formann Per Ivar Stavne i hende senest 10.03-08.

Vil du være med på å sette 
verdensrekord?
Verdens lengste ski skal måle 175 meter, 
og trenger 120 skiløpere. 
Distansen er ikke avskrekkende: 600 meter. 
Kravene til kondisjon er derfor ikke de største, men koordi-
nering og samarbeidsevne verdsettes høgt! Et par trenings-
dager eller underholdningsdager må påregnes!
Tid: 9. mars 2008. Oppmøte kl 09.00 
Sted: Aunan på Grindal
Kontingent: Kr 250 pr person inkl. T-skjorte og servering.
Alder: Over 15 år 
Påmelding: Marianne Forslund 

tlf 72 42 77 01/ 913 43 509
eller Oddbjørn Gorsetbakk tlf 72 42 61 18 

Ring i dag!
Vi fyller opp lista etter hvert som påmeldingene kommer inn. 

Arr. Grindal grendalag 

Rennebu Nytts påskeutgave 
er rett rundt hjørnet!

Frist for stoff er allerede gått ut, men absolutt siste mulighet
er før kl 10 i morgen fredag 29. februar.

K U N N G J Ø R I N G E R

TTrryykkkk--
iimmpprreeggnneerrttee  oogg  
ssaammmmeennlleeggggbbaarree
ffrriittiiddssmmøøbblleerr

www.loqal.nowww.loqal.no Tlf: 980 36 666Tlf: 980 36 666Tlf: 980 36 666

Bredbånd fra 298,- pr. månedBredbånd fra 298,- pr. måned
BredbåndstelefoniBredbåndstelefoni
fra kr. 28,- pr. månedfra kr. 28,- pr. måned

Bredbånd fra 298,- pr. måned
Bredbåndstelefoni
fra kr. 28,- pr. måned

GGåårr  dduu  mmeedd
AAnnnneekkss--ttaannkkeerr??

Mange muligheter.
Kontakt oss!
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Bedriftsskirennet 2008
Arrangeres lørdag 8. mars kl.15.00 ved Rennebuhallen.
Startnummer hentes i samfunnshuset fra kl 13.30. 
Påmelding til Sande Hytter innen 3. mars kl 15.00. 
Kl 21.00 fest med premieutdeling i samfunnshuset,
musikk av “Tømmerdalens”.
Rennebu BU vil ha barnepark i NM-bakken fra kl 13.00.
Skileik, aking og godsaker. 
Vel møtt til en tradisjonell, men stadig like aktuell skidag.

Arr. Bedrifter i Rennebu 

LARSRENNET
Søndag 2. mars 2008
Klokka 12.00 ved Rennebuhallen/skistadion, Berkåk.
Klasser 0-12 år (født 1996). Full premiering.
Påmelding til Eli Hårstad, mob. 476 46 013 eller e-post:
eli.harstad@tele2.no   
Påmeldingsfrist torsdag 28.02.
Startkontigent kr 90,- (etteranmeldt kr 125,-)
Startnummer tas ut før kl 12.00. 
Se www.rennebu-il.no

Arr: RIL, skigruppa

Årsmøte i RIL Håndball
27. mars kl 19.30 på kantina til
Næringshagen/Økonor
Vanlige årsmøtesaker
Saker som ønskes tatt opp, 
må være i styret i hende innen 19. mars

Styret

Årsmøte ved 
Rennebu Frivillighetssentral 
onsdag 12. mars kl. 19.00
Vanlige årsmøtesaker. Kaffe.
Hjertelig velkommen.
Styret ved Rennnebu fvs.

Mindre leilighet på Berkåk er ledig for ny leietaker.
Ring telefon 995 53 955 for avtale om visning.

Brukt Rennebu bunad og skjorte
ønskes kjøpt. Str. 38-40.  Tlf 996 43 888

Rennebu-bunad selges
Rødt skjørt og skjorte str 36-38 + sko str 38. 
Brukt to ganger. Tlf 72 42 62 56

Årsmøte i LHL Rennebu
Onsdag 12. mars kl 19.30. 
På Hallandstuggu, Berkåk
Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Styrets beretning
3. Regnskap og revisjonsberetning
4. Arbeidsplan for året
5. Budsjett
6. Innkomne forslag
7. Bevilgninger
8. Valg

Lederen i regionutvalget Bente Mikkelborg 
deltar på årsmøtet
Underholdning/bevertning/utloddning.
Du er hjertelig velkommen!

Styret

Årsmøte i Rennebu mållag
i Jutulstuggu på Stamnan tysdag 4. mars kl 19.30.
Vanlege årsmøtesaker
• kulturinnslag
• servering
• utlodding

Vel møtt til alle gamle og nye medlemar!

TEMAMØTE
På LHL Senteret, Berkåk 6. mars kl13:00
Tema: Opphold på Røros Rehabiliteringssenter
Det vil bli en enkel servering.
Det er åpent for alle!

Styret

Årsmøte i 
Træthaugveien Veiforening
9. april 2008 kl. 20.00 i Furuly Grendehus, Nordskogen
Vanlige årsmøtesaker - Enkel servering.
Sakliste kan bli tilsendt ved ønske.
Kontakt Knut:
knut@skugglia.com - 917 17 983
Hjertelig velkommen! 

Styret

K U N N G J Ø R I N G E R K U N N G J Ø R I N G E R

Hovedsponsor

i samarbeid med

NNNNoooorrrrddddiiii cccc     TTTTeeeennnnoooorrrrssss
1. mars kl 19.30 i Rennebuhallen

kr 250/100



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

Rennebu Nytt - neste nummer  13. mars - frist for stoff 26. februar - Rennebu Nytt

DDuu  kkaann  ooggssåå  lleessee  RReennnneebbuu  NNyytttt  ppåå  nneetttt:: wwwwww..rreennnneebbuunnyytttt..nnoo  eelllleerr  wwwwww..rreennnneebbuu..kkoommmmuunnee..nnoo

BBeerrkkååkk,,  
ttllff  7722  4422  7722  1100
ååppeenntt  99  --  2222  ((2200))

FFAASSTTEE  GGUULLEE  PPRRIISSEERR

TTaakkkk  oogg  PPRRIIXX

ffoorr  GGuullee  pprriisseerr

LLeess   kkuunnddeeaavvii sseenn  ppåå  wwwwww..ccoooopp..nnoo

MMiiddddaaggssssaallaatt  Dole 150 gr.  pr. pk 11229900

HHvviittoosstt Coop pr. kg 55995500

KKaarrbboonnaaddeerr Gilde 800 gr. pr. pk 44999900

FFrrookkoossttjjuuiiccee Coop 1,5 ltr. 11885500

GGrraannddiioossaa 2 pk 33999900

SSmmååggooddtt løs vekt kkuunn 779900

Dette skjer i Rennebu!
28.02 Formiddagstreff Voll 11.00
28.02 Treningsskyting-Månedsfinale 17.00
28.02 Torsdagstrening 18.00
29.02 Meldalskveld Sandbrekka 19.30
01.03 Konsert Rennebuhallen 19.30

Hauka Decorum og Nordic Tenors
02.03 Larsrennet Berkåk 12.00
02.03 Gla`sangkveld Misjonshuset 19.00
02.03 Håndballkamper i Rennebuhallen:

J10  Rennebu – Lundamo 12.00
J14  Rennebu – Lundamo 13.00
J12  Rennebu – Lundamo/Hovin 14.00
G12 Rennebu – Tynset 15.00
J16  Rennebu/Sokna – Tynset 16.00

04.03 Innendørsskyting 17.00
04.03 Formiddagstreff Berkåk 11.00
05.03 Påsketreff Arbeidssenteret 10-14
05.03 Klubbmesterskap/Merkerenn Berkåk 19.00 
06.03 Normisjonsmøte Hoelsmoen 20.00
06.03 Årsmøte Grindal Grendalag 19.30

Myrhaug bedehus
06.03 Torsdagstrening Skyting 18-20

GGrraattiiss  iinnnnrryykkkk  ii  kkaalleennddeerreenn
Kontakt Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05

e-post: turistkontoret@rennebu.net

EEpplleerr
Assortert

999900

06.03 Skileik 4-6 / 7-10 sporten 17.30-19.30
NM Bakken

08.03 Bedriftsskirenn Berkåk 15.00
08.03 Håndball i Rennebuhallen

B10  Rennebu – TrønderLyn 12.00
09.03 Verdensrekord på ski! Aunan, Grindal 09.00
09.03 Skitur til Leverdalen 11.00 

Oppmøte Stamnessætrin
11.03 Årsmøte O-gruppa Møterommet, KVO 20.00
11.03 Innendørsskyting 17.00
12.03 Klubbmesterskap Skiskyting Berkåk 19.00
13.03 Årsmøte NHF RennebuFrivillighetss. 19.30
13.03 Torsdagstrening Skyting 12.00
13.03 Skileik 4-6/7-10 sporten 17.30-19.30

NM Bakken
Frisk Trim onsdager kl 10-11 i Rennebuhallen
Gjeterhundtrening hos Anders Tronshaug mandager kl. 19.00
Linedance på Stamnan søndager kl. 19.00

Med forbehold om trykkfeil og utsolgt

pr. kg


