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Hvert år i førjulstida dukker
Kongsvarnissen opp med
sine sjokoladebiter og
besøker arbeidsplasser og
andre steder på Berkåk.
Foto: Dagfinn Vold
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leder

Mine tanker
vil gi oss store muligheter til økt bosetting og utvikling.

Først en gladhistorie. Nå bygges det en diger ladestasjon
her i Rennebu, nærmere bestemt ved Berkåk veikro. Er dette
anlegget det første skrittet mot et nytt fornybart Rennebu?
For meg er dette meget spennende, og jeg ønsker lykke til
med prosjektet. Samtidig vil jeg skryte av jobben som er lagt
ned for å få det internasjonale selskapet Tesla til å investere
her i Rennebu.
I denne lederen har jeg lyst til å dele noen tanker med dere.
Organisasjon
Den siste tiden har det vært mye fokus på utvikling og
hvordan vi kan se for oss fremtiden her i Rennebu. Kommunestyret la i høst inn en bestilling til rådmannen hvor
ønsket var å få sammenlignet tjenestenivået vårt (kostratallene) med sammenlignbare kommuner i Norge. Det vi kan
se av tallene er at vi ligger høyt i forhold til de tjeneste vi tilbyr her i Rennebu. Dette kan nok begrunnes i at vi har hatt
god råd og således kunne brukt litt ekstra på våre innbyggere. Spørsmålet for meg er hvordan vi kan tilby tjenester
på en annen måte slik at vi kommer ned på et noe lavere
nivå hvor tjenestene fortsatt er gode nok? Mine tanker er at
vi skal klare å levere gode tjenester i fremtiden som koster
mindre.
E6
Videre har jeg tanker om ny E6. Hva vil et slikt prosjekt bety
for Rennebu? I byggeperioden vil det tilføres store midler vi
kan nyte godt av, vi ser effekter allerede av det som skjer i
Soknedal. Det viktigste spørsmålet for oss er hva det vil bety
når veien står ferdig. Det vil føre til at vi kommer nærmere
et stort arbeidsmarked – det vil si hele veien fra Rennebu til
Trondheim. Samtidig ser vi at næringslivet er i ferd med å
ekspandere utover fra Trondheim. Mine tanker er at ny E6

Grønne arbeidsplasser
Grønne arbeidsplasser har jeg snakket mye om. Vi er heldige
i Rennebu som har næringer som passer veldig godt inn
i tankene som det nye Trøndelag har, Stortinget har og
Europa har. Eksempler er landbruket, skogbruket, kraftindustrien, hytteindustrien, reiselivet, osv. Hadde vi hatt et
bærekraftregnskap hadde Rennebu scoret høyt. Vi sitter på
enorme ressurser som venter på å bli foredlet. Mine tanker
er at vi har et enormt potensiale til å videreutvikle disse
næringene.
Omdømme/kultur
Omdømme og kultur er kanskje et av de viktigste temaene
vi skal jobbe med. Hvordan ønsker vi å fremstå her i Rennebu? Hvordan kan vi bli flinkere å formidle suksesshistorier? Vi har så mye å være stolt av. Vi har flotte grender med
mye aktivitet, vi har flinke barn og unge som gang på gang
viser sine fabelaktige ferdigheter innen kultur og idrett, vi
har lag og foreninger som jobber sammen og legger til rette
på fritida si, vi har flotte arrangement som får oppmerksomhet utover våre kommunegrenser og vi har flotte mennesker.
Mine tanker er at vi må bli flinkere til å sette pris på alt det
positive som skjer i Rennebu og vise omverden hvor flinke
vi er.
Involvering
Organisasjon, E6, Grønne arbeidsplasser og Omdømme/
kultur er hovedtemaer jeg mener blir viktige å fokusere på
fremover for Rennebu. Om dette skal bli temaer vi skal jobbe
med blir det viktig å involvere befolkningen. Involvering
blir det aldri nok av. Som ordfører ønsker jeg derfor å bidra
til at innbyggerne i Rennebu involveres i langt større grad i
fremtiden
Ha en fin førjulstid!
Ola Øie - ordfører
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Abonnement Gratis alle husstander i Rennebu, Soknedal,
Jerpstad, Kvikne og Fagerhaug.
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Paneldebatt under Næringskonferansen:

Oppdal og Rennebu – hva nå?

Paneldebatten under
Næringskonferansen på
Oppdal viste at ordførerne i
Oppdal og Rennebu ønsker
en sterk region sør, men veien dit er de ikke enige om.
Hvilken rolle og posisjon for oss sør
i Trøndelag var gjennomgangstemaet for
paneldebatten, og foruten ordførerne i
Oppdal og Rennebu deltok fylkesordfører Tore O. Sandvik, byråd i Trondheim
Ingrid Skjøtskift, Trondheim kommune og administrerende direktør Kjell
Stokbakken i Norsk Kylling. Debattleder
var redaktør i OPP Per Roar Bekken.
En god plass i fremtiden
Fylkesordfører Sandvik hadde stor tro
på at moderne teknologi vil gi muligheter
for distriktene, og regionen med Rennebu
og Oppdal har en god plass i fremtiden.
— Kommunene må stå frem mer og vise
mulighetene. Derfor er det bra med organiseringen av regionsamarbeidet Trøndelag Sør. Disse kommunene har mye til
felles, og regionen har all grunn til å ha
sjøltillit, sa Sandvik.
Attraktivt for ungdom?
Ordfører Ola Øie fikk spørsmål om
Berkåk er en attraktiv plass å komme til
for utflytta Rennebu-ungdom?

Diskuterte Rennebu og Oppdals fremtid: fylkesordfører Tore O. Sandvik, adm. dir. i
Norsk Kylling Kjell Storbakken, kommunalråd Ingrid Skjøtskift, ordfører Ola Øie,
ordfører Kirsti Welander og ordstyrer Per Roar Bekken.

— Det viser seg at de som flytter til
Rennebu flytter sjelden ut igjen. Det skulle borge for at det er en god plass å bo. Vi
har mye å gå på når det gjelder tilrettelegging, som f.eks. digitalisering, men det er
mange muligheter i fremtida, sa Ola Øie.
Han fortalte videre at det bygges både private og kommunale moderne boliger for
ungdom, og alt selges.
— Både Rennebu og Oppdal vil nyte
godt av ny vei. Det blir mye bompenger,
så jernbanen må komme raskt etter med
utbygging, sa Øie. Fylkesordføreren var
også klar på at bompenger til Trondheim
vil virke negativt for Oppdal og Rennebu.
Må være raus
Kommunalråd Ingrid Skjøtskift var
også positiv med tanke på fremtida for
Rennebu og Oppdal, og poengterte at det
er mange dyktige folk i de to kommunene.
— Jeg synes imidlertid ikke mulighetene som finnes blir godt nok utnyttet. Etter mitt syn er det ikke nok med et
regionsamarbeid, men oppfordrer til å se
på kommunestruktur nok en gang. Det er
viktig å finne gode løsninger og ikke legge prestisje i at en skal få alt selv, avsluttet
Skjøtskift.

Bedre tilrettelegging
Kjell Storbakken i Norsk Kylling
måtte svare på hvorfor de har valgt å
flytte ut fra Midtre Gauldal og regionen.
Storbakken ville ikke være med på at de
flytter ut, men poengterte at det blir mange arbeidsplasser igjen i Midtre Gauldal.
I følge Storbakken var det mangel på tilrettelagte arealer som avgjorde valget om
plassering av fabrikken.
Sorbakken etterlyste derfor arealer
som står i beredskap for større etableringer som Norsk Kylling. Det må være
enighet i kommunene og regionen skal
en klare å beholde og få større aktører, og
Storbakken oppfordret kommunene til å
ta denne jobben på alvor.
Ola Øie understreket at Rennebu skal
være med på samarbeid over kommunegrensene. Det er viktig å se regionen
under ett, ikke bare kommuner. Region
Trøndelag Sør har prosjekt på næringsutvikling og boligbygging og er optimistisk
for fremtiden.
Av Dagfinn Vold
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Middagsbuffet

Tirsdag 28. november kl. 14.30-17.30
Klubb og duppe
Gryte med potet og grønnsaker
Sjokoladefromasj med vaniljesaus

DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN
Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

Voksne kr 195,Barn under 12 år kr 89,- Barn under 2 år gratis

72 42 80 00
installasjon@krk.no | krk.no

Lagerrydding

Trenger du elektriker?

Motor- og ryddesager, trimmere,
plenklippere og verneutstyr
med inntil 25% rydderabatt

Vi åpner ny skog- og hagebutikk
i desember

Ta kontakt med oss!

Oddvar 905 78 439
Kontor tlf 72 43 11 02

Rennebu Skog & Hage
7393 Rennebu
mobil 976 80 819 — torleif@rokkones.no

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

www.fossline.no
Vi har levert kjøkken og bad
til norske hjem siden 1955

På tide å gå over
redskapen før vinterlagring!
Be om å få vå

r nye

kjøkkenkatalo

g

Vi tar full service og reparasjoner av alle typer
redskap og maskiner før vinteren setter inn for fullt.
Da er den klar til våronna starter!
Terrengen, ditt lokale verksted for skog-, hage-, landbruks og småmaskiner.

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no
Åpningstider: man-fre 8-16 – tors 8-19

for hele huset
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Et attraktivt tettsted:

Rullator- og tøffelavstand
Byplanlegger Michael Fuller-Gee i Arendal kommune var
i sitt innlegg på Næringskonferansen opptatt av helsefremmende tettsteds- og byutvikling – fra bilvennlige til
menneskevennlige sted.

Svolvær kommune var nominert til Statens pris for attraktivt sted i 2014,
og Fuller-Gee fremhevet Svolvær som et godt eksempel på tettsted.
Svolvær kommune har lagt vekt på høy utnyttelse av bygningsvolum langs brygga
i sentrum med næring i første etasje, og leiligheter over.
Hva gjør steder attraktiv for mennesker, og for hvem? Det var utgangspunktet for innlegget Fuller-Gee hadde på
Næringskonferansen. Et levende sentrum
med barnehager, skoler, boligtomter og
plass for kultur er viktig. Bibliotek i sentrum gir økt aktivitet og omsetning for
butikker.
Fuller-Gee har fokus på B´er som
boliger, barnehager, barneskoler, butikker,
bibliotek, besteforeldre, bein, buss, blomster, og suksessfaktorene til alt var beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet!
— Vi må tenke på at i 2040 blir det
dobbelt så mange 80+ som i dag. Derfor
må vi ha synergi mellom funksjoner som
barnehage, skole og omsorg. Vi utnytte
skoler som står mye tom i løpet av døgnet.
Vi må kanskje knuse noen egg for å skape
noe nytt og attraktivt, sa Fuller-Gee. Han
sa at Oppdal er et eksempel på at biler tar
alt for mye plass i sentrum.
Viktig med møteplasser
Ensomhet er Norges største sykdom!

Èn av fire er plaget av ensomhet, og
ensomhet er like farlig som 15 sigaretter
om dagen. 40% av husholdningen er enslige, så vi trenger gode venner og steder
vi kan treffes.
— Vi må få frihet i hverdagen, med
gangavstand til alt. Lavterskel møteplasser innen gang- og tøffelavstand.
Boligbygging må bidra til at flere eldre
kan bo hjemme og ikke på en offentlig
institusjon.
Derfor er det viktig med riktig boligbygging, og ikke boligbygging som skaper avstand til alt.
Kanskje skal omsorgsbygga ligge
midt i sentrum?
Framtidas lokalsamfunn
”Det kreves en landsby å oppdra et
barn”, heter det, og kanskje er framtidas
lokalsamfunn landsbytenkning, hvor du
kan gå til alt! Lav terskel hvor en kan ha
det hyggelig og gøy!
Av Dagfinn Vold

Førjulsdag i sentrum
Lørdag 9. desember blir det
trivelige førjulsaktiviteter, og
ikke minst gode juletilbud,
rundt omkring i sentrum.

Næringsdrivende på begge sider av E6
vil sørge for god førjulsstemning, og ifølge arrangørene vil det bli noe for enhver
smak.
- Det blir god mat, aktiviteter, kulturinnslag og handel. Vi satser på at det
skal bli en sosial og trivelig dag for alle
aldersgrupper, sier Inge Olav Nyberg i
arrangementskomiteen.
Viktig med samarbeid
Ideen til førjulsdagen kom fram på
et møte nylig, der tema var utvikling av
Berkåk som handelssted. Her ble det blant
annet diskutert om det er ønskelig med
samarbeid mellom ulike aktører i sentrum, og eventuelt hva det er naturlig å
samarbeide om. Ifølge Nyberg var det en
svært positiv tone blant de frammøtte, og
første tiltak blir altså førjulsdagen.
- Vi er jo såpass få at det er viktig å
samarbeide. Hvis alle bidrar med noe,
blir det tilsammen et bra opplegg, fastslår
Nyberg.
Arrangørene er interessert i innspill
både når det gjelder kulturinnslag, salgsvarer og aktiviteter denne dagen, så hvis
noen har noe å bidra med er det bare å ta
kontakt med Oddvar på Spiren.
Av Mona Schjølset
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Ny rekord på Aksjonsdagen!
Nylig arrangerte barnetrinnet ved Rennebu barne- og
ungdomsskole sin årvisse
aksjonsdag, og årets innsamling gikk til UNICEF sitt
arbeid for at barn og unge
i krigsområder skal få gå på
skole.
- Etter en kjempebra dag i
Rennebuhallen kunne vi overrekke hele
41.548 kr til årets innsamlingsaksjon.
Dette er et fantastisk resultat, og vi er veldig stolt over det elevene har fått til, sier
ansvarlig lærer Beate Dullum.
Salgsboder og jukebox
Inne i Rennebuhallen hadde elevene
satt opp små boder, der noen hadde salgsvarer og andre hadde informasjonsplakater og fortale om ulike tema. En del av de
fremmedspråklige elevene hadde brukt
sitt eget hjemland som utgangspunkt, og
det var flotte informasjonsboder både fra
Eritrea, Syria og Somalia. Bakverk hører
naturligvis med på en slik dag, og det var

Ingeborg Myrbekk, Johan Olav Svahaug, Lina Sørum Rise,
Kristine Kleffelgård Stuen og Ida Jerpstad.
gode muligheter for å tjuvstarte litt på
julebaksten for den som måtte ønske det.
Framme ved scenen var det satt opp en
jukeboks der det gikk an å bestille ulike
sceneinnslag gjennom å betale en symbolsk sum. Det kan vel trygt fastslås at
innslagene oppfylte forventningene, i forhold til innskutt kapital og vel så det.
Inne i Kultursalen var det ulike kon-

kurranser, og publikum kunne prøve seg
både på hinderløype i blinde, diverse gjettekonkurranser og den alltid like populære fiskedammen med godteri.
- Mye artig å se på, og ikke minst et
sosialt og trivelig arrangement, fastslo en
gjeng med fornøyde publikummere mot
slutten av aksjonsdagen.
Av Mona Schjølset

Gleder seg til åpning av biblioteket
Etter å ha holdt stengt på
grunn av flytting og oppussing i nærmere et halvt år,
ser Merete Fossum og Janne
Hinsverk på biblioteket fram
til å åpne dørene for publikum.
Mandag 4. desember blir det offisiell åpning med både taler, kulturinnslag
og enkel servering, og damene håper det
meste skal være på plass til da.
- Vi vet at det er noen benker og hyller som er litt forsinket, men i all hovedsak skal det meste være klart. Uansett
ønsker vi alle kunder velkommen på denne dagen, og så tar vi den siste finpussen
etter hvert, smiler Merete.
Lett tilgjengelig
Selv om biblioteket har ligget forholdsvis sentralt tidligere også, er det vel
ingen tvil om at den nye plasseringen er
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Bibliotekar Merete Fossum og Janne Hinsverk før de går løs på enda
en stabel med bøker som skal plasseres i riktig hyller.
enda bedre i forhold til både innsyn og
utsyn.
- Det blir lyst og trivelig, og vi håper
jo mange stikker innom når de er i området, sier Merete.
Bibliotekarene forteller også at de har
fått mange tilbakemeldinger om at folk
har savnet biblioteket i den perioden det
har vært stengt.

- Det er mange som spør når vi åpner
ja, og mange gir uttrykk for at de gleder
seg til dette. Nå er det i alle fall like før,
og alle er hjertelig velkommen innom oss
her på Torget, avslutter Janne og Merete
på biblioteket.
Av Mona Schjølset

Juleutstilling på Innset
I desember blir det liv i samvirkelaget på Innset. Hans Bjørn
Nygård og Marianne Dolpen vil ha salgsutstilling med malerier og foto i tidsrommet 1. til 10. desember.

Veiadresseendring i
Rennebu
Alle veier i Rennebu skal
få adresser slik at post kan
komme fram til rette vedkommende, men også for at
man skal ha en adresse å
finne fram til når man trenger det. Det kan være sykebil,
legebesøk og lignende, eller
rett og slett besøk.

Marianne Dolpen og Hans Bjørn Nygård slår seg sammen og lager juleustilling.
Hans Bjørn Nygård har drevet med
billedmaling i 40 år, og utstillingen vil
inneholde malerier fra hele perioden.
— Jeg har tegnet og malt siden barndommen, og det har for det meste vært
naturalistiske motiv. I det siste har jeg
også eksperimentert litt mot abstrakt
kunst, forteller Hans Bjørn.
Etter som han nylig har operert en
skulder og bor hjemme på Innset, regner
han med det blir en del maling fremover.
Han har tidligere hatt både separatutstillinger og deltatt på fellesutstillinger, og
han har også hatt utsmykkingsoppdrag.

Innset Fotoklubb. Fotoklubben har hatt
flere utstillinger i Frivilligsentralen på
Berkåk. Marianne er samboer med Arvid
Storli, som blant annet er fotograf i avisa
Opdalingen, og hun har også lært mye av
ham.
— Det blir mye bilder av natur og
dyrene mine. Jeg skriver også dikt, og har
et fremtidig mål å gi ut diktsamling med
egne foto, forteller Marianne.
På juleutstillingen blir det smakebiter på dikt sammen med hennes bilder.
Marianne vil også ha med kopper og puter
med egne motiv.

Marianne Dolpen er en ivrig hobbyfotograf, og hun kjøpte seg speilrefleks i 2010. Etter fotokurs med Danny
Cochren fra Kvikne tok hun initiativ til

Her er det muligheter for å kjøpe julegaver det ikke finnes maken til!
Av Dagfinn Vold

Rennebunytts førjulsnummer
kommer torsdag 7. desember,
og blir sendt til fritidsbeboere i Rennebu og på Kvikne!
Har du idé til artig og godt førjulsstoff?
Frist for stoff er mandag 27. november.
Annonser: mari@mediaprofil.no
Redaksjonelt: mona@mediaprofil.no / dagfinn@mediaprofil.no

En god del veier på Berkåk har hatt
gateadresse i lang tid, men for de fleste
ellers i kommunen, har dette manglet.
Nå har mange fått brev om nye veinavn
og fått tildelt eget husnummer. Foreløpig
siste vedtak om navngiving, ble banket
igjennom i kommunestyret 9. november.
Alle som dette berører vil få brev i posten
etter hvert.
Nå er vi omtrent halvveis i prosessen,
og det er fortsatt veier som skal navngis
utover våren. Når folk med rette synes at
dette tar lang tid, så er det fordi det er en
lang prosess å komme til målet. Først skal
de ulike veiene som skal være egen adresseparsell kartlegges, stedsnavnutvalget
skal foreslå navn, forslagene skal legges
ut til høring, så skal det til behandling i
kommunale organ som HOO, MTL og
kommunestyret. Språkrådet skal også si
sitt før ny behandling i stedsnavnsutvalget. Til slutt gjør kommunestyret endelig
vedtak.
Nå går vi inn i julekortsesongen og
mange lurer vel på hvilken adresse som
gjelder. Folkeregisteret er av sikkerhetsmessige grunner ikke tilgjengelig for allmenheten. Det betyr at hver enkelt adressat må sørge for å oppdatere venner og
bekjente, samt telefonkatalog og lignende
om sin nye adresse. Men, du kan gå inn
på Bring.no for å finnes riktig adresse.
Nederst på siden kan du søke opp
Vi håper at dette vil gå seg til etter
hvert og at innbyggerne vil få glede av
bokstavelig talt å ha blitt satt på kartet.
Av Astri Snildal
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Røst og Rennebu mannskor

Julebasar

Sammen mot jul

i Kultursalen 30. nov kl 18.00
Åresalg, tombola og hovedlotteri
Salg av kake, kaffe og brus

i Innset kirke

Underholdning av
Rennebu skolekorps
Aspiranter og juniorer
Elever fra kulturskolen

Hjertelig velkommen!

torsdag 7. desember kl 19.30
fredag 8. desember kl 19.30
Inngang kr 250/100
Forhåndsalg på Joker Rennebu og Coop Extra

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN
BERKÅK BIL

AC-Service
Hjulstillingskontroll
Service alle bilmerker
Flush og skifte av all automatgearolje
Dekk og avbalanseringsmaskin
Hydralikkslangeverksted
Periodisk kjøretøykontroll opp til 7.500 kg

Vi tar service og
vedlikehold på
hybrid og EL-biler

Distriktets
kontorleverandør
Vi leverer:
Kontorutstyr og rekvisita,
Kontormøbler/Kontorstoler, Konferanse- og
kantinemøbler, Skolemøbler, Helsemøbler,
Ergonomiutstyr/Belysning, Arkiv/Garderobe,
Kopi- og flerfunksjonsmaskiner, Datamaskiner,
Printere/Telefaxer/Skannere, Kassaapparater,
Frankeringsmaskiner og AV-Utstyr.

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted
Lakkverksted
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!
Finn ditt verksted:
automester.no • tlf. 800 40 555

BERKÅK BILSKADE
BERKÅK BIL
BERKÅK
BILSKADE
BERKÅK
BIL12
Postmyrveien
12
Postmyrveien
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
7391 RENNEBU
Tlf 977
78 963
Tlf 977
78 963
berkaakbilskade@outlook.com
berkaakbilskade@outlook.com
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Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
Tlf 72 42 75 90
berbil@getmail.no
berbil@loqal.no

Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no
Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

Velkommen
på julebasar!

Ny nettside:

Trygg i Rennebu
Rennebu kommune har laget nettsiden Tryggirennebu.no
som et bidrag til å skape et godt oppvekstmiljø i Rennebu.

Rennebu Skolekorps har lange tradisjoner når det gjelder å arrangere julebasar, og også i år inviteres det til en kveld
med julemusikk, åresalg, tombola, lotteri,
kaffe, kaker og god gammeldags basarstemning.
- Dette er noe vi gleder oss til, og vi
håper riktig mange kommer. Jeg tar sjansen på å garantere en sosial og trivelig
kveld med mye moro, lover Hege Solberg
i arrangementskomiteen.

Det er viktig å involvere alle arenaene i arbeidet for et godt oppvekstmiljø
og mot mobbing. For å samle informasjon
om hvordan det kan arbeides mot mobbing, er det utviklet en nettside «Trygg i
Rennebu». Den har informasjon om hvordan de ulike aktørene kan bidra i kampen
for et godt oppvekstmiljø, og mot mobbing. Nettsiden kan også bidra til at alle
aktører får et større fokus på dette viktige
arbeidet.
— Målet med nettsiden er å gi informasjon om hvordan vi i fellesskap kan
bidra til best mulig oppvekstmiljø her i
Rennebu, sa pedagogisk rådgiver Nina
Rise Oddan da siden ble presentert for
ansatte i barnehage, skole, foreldre og
andre.
Nina sa videre at det er urealistisk å
unngå krenkelser og mobbing, men en
må ikke akseptere mobbeepisoder. Det er
viktig å bygge en god kultur for å gripe
inn, og gjøre noe for å unngå mobbing,
og nettsiden gir informasjon om hvordan
dette kan gjøres.
— Nettsiden har informasjon rettet mot barn og unge, foresatte, ansatte i
barnehage og skole, helsevesen og for fritidsaktiviteter – delt i forebygging, avdekking, håndtering og etterarbeid. Det har
vært et bredt samarbeid for å få god informasjon til siden, fortalte Nina.

Et samfunnsproblem
Mobbing er et samfunnsproblem som
må løses gjennom felles innsats fra alle
som har en relasjon til barn.
— Både politikere, foreldre, ansatte
i barnehager og skoler, ledere i frivillige
lag og organisasjoner har et felles ansvar
for å redusere mobbing. Dette er vårt felles ansvar og en moralsk forpliktelse for
oss som samfunnsborgere, sa Nina.
Det er viktig med målrettet innsats
mot krenkelser, mobbing, trakassering og
diskriminering for å forebygge og håndtere dette. Arbeidet med den digitale mobbingen må også intensiveres, og involvering av elever og foreldre i arbeidet er
også viktig. Elevene har førstehåndskunnskap om det som foregår.
Vis glede
Under lanseringen av nettsiden sa rektor Gerd Staverløkk at det er fantastisk at
kommunen bruker ressurser på å lage ei
nettside for å skape godt oppvekstmiljø.
Hun oppfordret alle til å vise glede og galskap overfor barna. Det er viktig for å gi
energi i hverdagen. En må sette pris på
det livet en har, og gå foran med et godt
eksempel.
Av Dagfinn Vold

Kultursalen
Årets julebasar arrangeres torsdag
30. november, og ifølge Solberg er det et
bevisst valg å ikke legge den til en helgedag.
- Det er så mye som foregår i helgene
før jul likevel, så derfor har vi valgt å bruke en torsdagskveld til dette arrangementet. Da håper vi at terskelen for å ta seg en
tur blir litt lavere for mange. I fjor kunne
vi også ta i bruk den nye Kultursalen for
første gang, og det fungerte kjempegodt.
Rammen rundt arrangementet ble intim
og stemningsfull, akkurat slik det skal
være på en julebasar, sier Solberg.
Vil gjerne ha flere medlemmer
I tillegg til diverse utlodninger og trivelig prat rundt kaffebordet, blir det både
korpsmusikk og innslag fra kulturskoleelever i løpet av kvelden. For noen kan
det også være en fin anledning til å se litt
nærmere på hva det innebærer å spille i
korps.
- Mange tenker 17. mai og marsjering, men korps er jo så mye mer. Det er
samhold og vennskap på tvers av alder,
spilleglede, artige opplevelser, turer og
mye annet. I byene opplever mange korps
økende interesse og rekruttering nå, og det
er noe vi ønsker oss her også. Julebasaren
er i alle fall en fin måte å se litt av det
vi driver med i Rennebu Skolekorps, og
alle er hjertelig velkommen til en trivelig kveld i Kultursalen, avslutter Hege
Solberg.
Av Mona Schjølset
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Ung kultur
møtes

Røst og Rennebu Mannskor:

Det er kanskje ikke alle som
vet helt hva Ung
Kultur møtes står
for, men sier vi
UKM - så regner
vi med at de fleste er med. Nå er
det altså igjen på
tide å tenke på et
av årets største happening for alle unge i
Rennebu mellom 10 og 20 år. Fra den 1.
desember 2017 vil det være mulig å melde seg på. Det er bare å gå inn på www.
ukm.no så kan du klikke deg fram til
fylke, kommune og påmelding. Her vil du
også finne masse informasjon om UKM
og hva som skal skje framover.
I fjor arrangerte vi UKM og BKM
(barnas kulturmønstring) sammen. Høyst
sannsynlig vil vi gjøre dette i år også, men
kanskje på en litt annen måte. Dette vil
vi orientere om etter hvert. Følg med på
kommunens hjemmesider, så skal vi holde deg orientert.
Vi har heller ikke bestemt oss for når
vi skal gjennomføre vårt lokale arrangement, vet bare at det må skje en eller
annen gang i tidsrommet 7. januar - 19.
mars i 2018. Men dette vil vi melde fra
om etter hvert.

Kormiljøet i Rennebu er i full blomstring for tiden, og før
jul blir det anledning til å oppleve vakker korsang ved flere
anledninger.

Så da er det bare å brette opp ermene
og gjøre seg klar. Vi ønsker selvfølgelig
at flest mulig skal benytte muligheten til
å vise sine ferdigheter på en eller annen
måte når denne sjansen byr seg. Dette
skal være en arena for alle som ønsker å
vise hva de kan.
Kulturkontoret i Rennebu

Sammen mot jul

Dirigentene Beate Dullum og Ann Kristin Haugerud har prgorammet klart.
Den 7. og 8. desember arrangerer
Rennebu Mannskor og Røst to konserter
under tittelen ”Sammen mot jul”, og den
15. desember blir enda flere aktører å finne på scenen under den tradisjonelle førjulskonserten ”Vi synger og spiller julen
inn”.
Artig med samarbeid
Rennebu Mannskor har de siste tre
årene hatt stor suksess med sine julekonserter sammen med Hauka Mannskor. I år
prioriterer karene fra Hauka et lokalt førjulsarrangement, og dermed kom damene
i Røst på banen som aktuell samarbeidspartner for Rennebu Mannskor.
- Vi begynte å snakke om dette allerede etter fjorårets julekonsert, og vi
gleder oss stort til å synge sammen med
Røst. Rennebu Mannskor har faktisk bare

sunget med damekor en gang tidligere,
så dette blir spennende, sier Ann Kristin
Haugerud, som har vært dirigent for karene helt siden oppstarten.
Sammen med dirigent i Røst, Beate
Dullum, har hun lagt den musikalske
regien for kvelden, og de kreative damene
lover en spennende og stemningsfull konsert.
- Det blir julesanger i alle varianter,
noen til fornøyelse og underholdning,
noen for å holde på tradisjonene og noen
til ettertanke. Korene synger litt sammen,
og så har begge en egen avdeling.
Tilsammen blir dette en veldig god kombinasjon, og vi gleder oss stort til disse to
kveldene i Innset kirke, sier Beate og Ann
Kristin.
Av Mona Schjølset

Totalleverandør innen

elektroinstallasjon
Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836
malervanmalsen@hotmail.com
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• Installasjon i bolig, hytte,
landbruk og næringsbygg
• Elkontroll bolig
• Tele og datanett
• Alarm og brannvarsling

Telefon: Jens 996 42 897
John Håkon 481 15 515
E-post: post@rennebuelektro.no

KUNNGJØRINGER
Rennebu pensjonistforening
inviterer bygdas pensjonister til julebord

Biblioteket

Lørdag 16. desember kl 13 i Mjuklia

Vårt nye bibliotek åpner i uke 49,
Åpningsmarkering mandag 4. desember kl. 12.00.
Åpningstider:
Mandag 09.30 – 17.00
Tirsdag 09.30 – 14.00
Torsdag 09.30 – 15.00
17.00 – 19.00

Pris pr stk kr 300,Påmelding innen 5. desember til:
Randi Olise Hoel tlf 920 29 524
Johanne Holiløkk tlf 971 38 105

Vi har nye lokaler på torget på Berkåk.
Samme inngang som minibanken til Sparebank 1.
Velkommen innom!

Rennebu legekontor er stengt
onsdag 6. og torsdag 7. desember
Rennebu legekontor innfører nytt datasystem, og må
derfor holde stengt onsdag 6. desember og
torsdag 7. desember.
For reseptbestillinger, blodprøvetaking, timebestillinger,
eller andre henvendelser er det lurt å være ute i god tid
før vi stenger.
Ved livstruende akutt sykdom ring: 113
Ved øyeblikkelig hjelp / legevakt ring: 116117
Rennebu legekontor

Formannskapets forslag
til økonomiplan

for perioden 2018 – 2021, budsjett og skattevedtak for
2018 og forslag til nye gebyrregulativer legges ut til
offentlig ettersyn ved servicetorget og på kommunens
nettside fra torsdag 30. november 2017. Kommunestyret behandler sakene i møte den 14. desember.
Rådmannen

Omsorgsleilighet på Voll

Det er ledig omsorgsleilighet på Voll (Staure)
Leiligheten er på ca. 64 m² + tilhørende bod
Husleie er på kr 3.700,- pr. mnd + strøm kr 1.000,Garasje kan disponeres mot månedlig leie på kr 200,-.
Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes ved
henvendelse til
Hjemmebaserte tjenester,
infotorg tlf 72 40 25 05/03
Søknad sendes: Rennebu helsesenter,
Gamle Kongevei 39A, 7391 Rennebu
Søknadsfrist: 20. november 2017

Kåseri av Gunnar Bonsaksen
Underholdning av Arne Ree, Ola Haukdal, Rolf Erik Jordet
og Jan Erik Mjøen.

Oppmerksomhet på dagen frabedes vennligst, men bestemt.
Aud B

Tradisjonell julemesse

i Hoelsmoen fredag 1. og lørdag 2. desember
Salg av mat, julebakst, årer, nummer, tombola
Fredag 1. desember
Kl 18.00 Julemessa åpner
Kl 20.00 Sangandakt: Morten Olsen m.fl
Lørdag 2. desember
Kl 13.00 Vi starter dagen med grøtsalg
Kl 14.00 Sang :Rennebu Soul Children
Andakt: Anne Lise Landrø
Trekning av Barneutlodning
Pause med ettermiddagshvil!
Kl 19.00 Dørene åpnes igjen
Kl 20.00 Sang: Andrea og Ragnhild
Andakt: Solveig Kimo Løvås
Trekning av hovedutlodning

Hjertelig velkommen!

Arr. Hoelsmoen bedehus

Juleutstilling på Innset
i ”Samvirkelaget”

Hans Bjørn Nygård: malerier
Marianne Dolpen: foto
Åpning fredag 1. desember kl 19.00
Åpningstider: Fredag 1. des: kl 19-22
		
Lørdag 2. og søndag 3. des: kl 14-18
		
Torsdag 7. og fredag 8. des: kl 16-20
		
Lørdag 9. og søndag 10. des: kl 14-18

Kronerullinga til el-sykkel

Kronerullinga i regi av Kvinnegruppa er kommet godt i gang,
og det meldes om at i forrige uke var kontoen kommet opp i
kr 16.500,-.
Vil du bidra til at helsesenteret skal få el-sykkel som de kan
ta med seg beboerne ut på tur med, kan du sette penger inn
på kto 4260.73.40743.
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Dette skjer i Rennebu!
23.11 Konsert
Innset kirke
Trondheimsolistene og Olav Syrstad
23.11 Bønnemøte
Hoelsmoen
26.11 Familiegudstjeneste
Innset kirke
26.11 Når vi kommer sammen
Hoelsmoen
27.11 Søndagsskole/Yngres
Misjonshuset
28.11 Språkkafe
Frivilligsentralen
29.11 Medlemsmøte
Kultursalen
Rennebu pensjonistforening
30.11 Bønnemøte
Hoelsmoen
1.-2.12 Julemesse
Hoelsmoen
03.12 Julegrantenning
Nerbakken
03.12 Lysmesse
Innset kirke
03.12 Julegrantenning
Torget, Berkåk
arr. Kvinnegruppa
03.12 Lysmesse
Berkåk kirke
05.12 Formiddagstreff
Omsorgsboligen
05.12 Adventskolekonsert
Innset kirke
Kulturskolen i Rennebu
05.12 Strikkekaffe
Kafe Hyggen
06.12 Medlemsmøte
Frivilligsentralen
Kvinnegruppa
07.12 Mottak av klær
Refshus skole
07.12 Konsert
Innset kirke
Røst og Rennebu mannskor
07.12 Normisjonsmøte
Menighetsh. Berkåk

19.00
20.00
11.00
20.00
17.30
18.30
11.00
20.00
14.00
15.00
16.00
17.00
11.00
18.00
19.00
16-18
19.30
20.00

Følg med på hva som skjer i Rennebu på

rennebu.com

08.12 Konsert
Innset kirke
Røst og Rennebu mannskor
10.12 Høymesse
Fredheim
10.12 Adventslystenning
Herremsætra
10.12 Lysmesse
Rennebu kirke
11.12 Blåveisen kor og hobby Bedehuset, Innset
11.12 Søndagsskolen og Yngres Misjonshuset
14.12 Formiddagstreff
Staure
14.12 Hyggestund m/KvinnegruppaHelsesenteret
14.12 Bønnemøte
Hoelsmoen
15.12 Vi synger og spiller julen inn Rennebuhallen

19.30
11.00
13.00
20.00
17.30
17.30
11.00
12.00
20.00
19.30

Minigym på Voll skole hver torsdag kl 17-18.
For alle under skolealder.
Rennebu SoulChildren øver tirsdager i oddetallsuker
kl 17.30 i Menighetshuset
Seniordans hver tirsdag kl 14 i Kultursalen.
Styrketrening i Rennebuhallen hver tirsdag kl 16-17
Innebandy i Rennebuhallen hver tirsdag kl 19.30-20.30
Tabata i Rennebuhallen hver torsdag kl 19.30-20.30
Oldboys i Rennebuhallen hver torsdag kl 20.30-22
Oppspinn: se timeplan på oppspinn.net
Håndball: se treningstider på rennebu.com
Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml.kongevei 24 (i sokkelen).
Kafe Hyggen åpen hver lørdag kl 12-15
Hørselshjelp? Ta kontakt med Bjørg Voll tlf 950 23 162

Gratis innrykk i kalenderen!
mari@mediaprofil.no eller ring 72 42 76 66

Rennebunytts førjulsnummer
kommer torsdag 7. desember, og blir sendt til fritidsbeboere i Rennebu og på Kvikne!
Har du idé til artig og godt førjulsstoff? Frist for stoff er mandag 27. november.

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

