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God jul!

Vi ønsker alle
ei god jul

og et godt nytt år!

Stemningsfullt og mektig 
i Gammelgruva på Løkken, 
med  Rennebu mannskor og 

Hauka mannskor.
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Hvorfor sier jeg dette nå når det er like før jul? Jo, kan-
skje en skulle ta mot til seg å gjøre noe en ikke har turt 
tidligere eller ikke har tatt seg tid til tidligere? Det kan 
være å gå til naboen med julekake eller invitere noen i 
nabolaget, som en kanskje ikke kjenner så godt, til en 
kaffetår. Uansett, så vil det gi muligheter for et bedre 
naboskap og sannsynligvis også en hyggelig erfaring. 

Mange har startet juleforberedelsene i god tid, mens 
andre tar dem nå like før jul. Juletradisjoner og forvent-
ninger gjør at det bruker å bli en travel tid oppunder 
jul, og særlig for den som rår hjemme. Juletradisjonene 
er viktige for å skape et samhold og et fellesskap om 
en kultur, men tradisjonene representerer også høyde-
punkter utenom hverdagen, som lager minner for senere 
tider. Det er et ordtak som sier at det blir jul uansett, 
men jeg tror ikke det går for det samme om en dropper 
alle juleforberedelsene.  Det en da vil minnes i ettertid, 
vil antakeligvis være; Husker du det året da det ikke var 
jul? Jeg tror det er verdt å legge ned litt umake i å glede 
de nærmeste gjennom å holde på de viktigste juletradi-
sjonene, så advarselen må heller være at en behøver 
ikke å overdrive. 
Minnene vi har, er faktisk historien vår. Ta derfor godt 
vare på de gode stundene sammen med venner og kjære! 
Jeg ønsker også å uttrykke min takknemlighet for at vi 
har det så bra her i Norge og i Rennebu! Det er mange 
mennesker på flukt som vil ha en tøff tid i jula.
Med et ønske til dere alle om en 
riktig God Jul med en 
fin høytid og Et riktig 
Godt Nyttår!

Vennlig hilsen Lill

God Jul
HEI  –  GOD JUL!
Morgendagens Rennebu, et samarbeidsprosjekt mellom
Rennebu Næringsforening og Rennebu kommune,
arrangerer i skrivende stund gratis inspirasjonsdager for 
alle som er i møte med publikum. Det er gruppen som 
arbeider med markedsføring og omdømmebygging som 
står i bresjen for dette.
Ordet HEI, som er så enkelt å si, har en fantastisk effekt: 
Gjennom å si ordet HEI forteller du faktisk at du legger 
merke til og ser vedkommende. Du bryter også ned bar-
rierene med et smil slik at det er enkelt å få ytterligere 
kontakt. Den du smiler til gir deg positiv respons fordi 
du sender signal om at du vil vedkommende vel. Mot-
takeren føler seg trygg og slipper ned skuldrene. Et HEI 
og et smil gir en god følelse og setter oss som kommune 
eller næringsdrivende i posisjon til å få mottakeren til 
å høre på oss når vi tilbyr tjenestene våre eller når vi vil 
fortelle om noe. Den første personen du møter på en 
ny plass er faktisk den som danner grunnlaget for ditt 
senere omdømme av plassen.  
Å si et høyt og tydelig HEI kan kreve litt mot av oss, fordi 
vi er usikker på hvordan responsen blir. Aller verst er det 
om vi er usikre på om vi overhode får respons. Om den 
uteblir, så føles det som en avvisning – og det er vel ikke 
noe som gjør så vondt som å bli ignorert? Derfor er det 
viktig at en sier HEI så høyt at en er sikker på den andre 
må ha oppfattet det – og da blir nødt å svare. Det er ikke 
mulig å være avvisende til et hyggelig HEI!  
Dette leder meg til å hevde at om en tør å utfordre seg 
selv til gjøre noe en synes er vanskelig eller som en in-
nerst inne er redd for, som for eksempel å ta ordet i en 
forsamling, så gir dette mestring. Når jeg er ærlig på at 
dette er noe jeg øver på, så har omgivelsene være både 
overbærende og rause ovenfor meg. Jeg blir jo flinkere, 
jo mer jeg øver.
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Lita jente med stort hjerte
Emma Aasbakk Engen har akkurat 
fylt ti år, og lever både med ADHD 
og den sjeldne sykdommen nevro-
fibromatose. Likevel har hun en 
spesiell omtanke for andre som er 
syke og har det vanskelig, og da 
spesielt barn som ligger på sykehus.

Emma har vært mye på sykehus. Der 
har hun møtt sykehusklovnene, og selv 
fått oppleve hvor mye de kan bety for 
humøret når man har det litt vanskelig 
eller kjedelig. Hun bestemte seg derfor 
for å starte sin egen innsamlingsaksjon 
til sykehusklovnene, for å bidra til at 
dette tilbudet ikke skal bli nedlagt.

Enorm respons
Emma malte bildet ”Hjerteklovn”, 

og det første bildet solgte hun 26. feb-
ruar 2015. Resten av historien har vel 
de fleste nå fått med seg, og pr. dato har 
Emma solgt bilder, kopper, kort og andre 
”Hjerteklovn” produkter for godt over 
80.000 kr! 

- Responsen har vært helt overvel-
dende, dette var noe verken Emma eller 
jeg hadde forestilt oss i vår villeste fant-
asi, sier Karin Aasbakk, som er mor til 
Emma. 

Etter hvert som innsamlingsaksjonen 
til Emma inntok en litt annen dimensjon 
enn et lokalt kakelotteri, begynte media 
virkelig å interessere seg for saken. Etter 
omtale i lokal presse, adressa, Allers og 
diverse nettaviser, toppet det hele seg 
med opptreden i ”God Morgen Norge”  
på  TV2 torsdag 3. desember. 

Mamma var mest nervøs...
For Emma var det en stor opplevelse 

å reise til Oslo for å være med på TV, for 
ikke å snakke om det å få bo på hotell 
der personalet hadde satt fram både 
frukt og godteri til den unge kunstneren 
kom på besøk. Selve TV-intervjuet tok 
hun med stor ro, og kan fortelle at hun 
nesten ikke var nervøs i det hele tatt.

- Vi hadde jo øvd oss litt først, så jeg 
bare hørte på hva de sa og svarte når de 
spurte meg, forteller Emma, som kan 
røpe at mamma Karin var langt mer ner-
vøs.

- Mamma var skikkelig nervøs, enda 
hun ikke skulle være med på TV i det 
hele tatt, sier Emma. 

Emma hadde selvfølgelig med seg bilde, som hun overrakte til 
programlederne i God Morgen Norge.

Overleverer pengegaven på nyåret
Ifølge Karin var planen at pengene 

skulle overleveres sykehuset for en god 
stund siden, men ettersom bestillingene 
fortsatte og strømme inn har det blitt 
utsatt. På nyåret en gang settes det imid-
lertid strek, og da skal Emma, mamma, 
noen utvalgte hjelpere og representan-
ter for sykehusklovnene møtes på syke-
huset til høytidelig gaveoverrekkelse. 
Sannsynligvis også med noen journal-
ister på slep...

- Etter TV-innslaget tok det av enda 
en gang, så vi ble nødt til å sette over-
rekkelsen på vent en stund til. Vi har jo 
en egen facebook-side, og det var utrolig 
mange som hadde lagt inn meldinger og 
bestillinger her etter at Emma var på TV, 
forteller Karin. 

Det er i alle fall ingen  tvil om at  
innsamlingsaksjonen til Emma har vakt 
oppmerksomhet langt utenfor kom-
munegrensene, og takket være den lille 
jenta med det store hjertet kan syke-
husklovnene belage seg på en solid 
kapitaløkning utpå nyåret en gang!

Emma på rød løper sammen med 
Kristin Zakhariassen, daglig leder for 

Sykehusklovnene, og Lisa Myhre som lager 
tegneserien Nemi.
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Støren og Omegn
Begravelsesbyrå

Soknedal - tlf 72 43 34 14/414 52 610

Vi ønsker å bidra 
til en verdig gravferd

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå
Tlf 72 43 34 14/414 52 610

Vi ønsker å bidra 

til en verdig gravferd

Vi ønsker alle våre kunder og forretningsforbindelser 

en riktig GOD JUL & GODT NYTT ÅR!

Åpningstider i jula:
Mellomjula: 9 - 13

Julaften og Nyttårsaften: stengt

tlf 72 42 82 00 – berkak@smnregnskap.no

Trenger du elektriker ?
Rennebu elektro er din totalleverandør innen elektroinstallasjon.

• Installasjon i bolig, hytte, landbruk og næringsbygg
• Tele og datanett   
• Alarm og brannvarsling

Vi utfører:

Ta kontakt 
i dag!

Telefon: Jens 99642897 – John H 48115515
E-post: post@rennebuelektro.no
Adresse: Innset, 7398 Rennebu

          Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7397 Rennebu, mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com

Ønsker alle en riktig god jul
og et godt nyttår!

Åpningstider:
Julaften 7.30–15.00
1. juledag stengt
2. juledag 9.00–22.00
3., 4., 5. og 6. juledag 7.30–22.00
Nyttårsaften 7.30–17.00
1. nyttårsdag 10.00–24.00

Ren bil til jul? – vask bilen hos oss!

E6 Berkåk
tlf 72 42 71 50
Følg oss på Facebook

Husk å kjøpe 
Statoil-koppen 
for 2016
Vi ønsker alle kunder 
en riktig god jul og et 
godt nyttår!

Åpningstider 
for julehelgen

 
Julaften: 9 – 13
1. juledag: Stengt
2. juledag: 10-16
3. juledag – 6. juledag: 8 – 20
Nyttårsaften: 9 – 13
1. nyttårsdag: 8 – 22

Vi ønsker våre 
kunder og forbindelser
en fredfull jul og et godt nytt år!
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Først ut i vår nye spalte er Kraftlaget, 
som nylig ansatte ny leder på 
Installasjonsavdelingen. Marius 
Aune fra Fannrem tiltrådte stillingen 
i starten av november, og har så 
langt et godt inntrykk av sin nye 
arbeidsgiver. 

- Det virker som en solid, trygg 
bedrift, med en eierstruktur jeg har 
sansen for. Jeg syns også det er bra at 
bedriften bidrar positivt i lokalsamfun-
net, gjennom å støtte lokal kultur og 
idrett, sier Aune. 

Aune får ansvar for installasjons-
avdelingen, som i dag teller ni mann. 
Dette innebærer både personalansvar og 
faglig ansvar på ulike jobber og prosjekt. 
I tillegg til Aune jobbes det også med å 
få ansatt en montør og en lærling, og 
man håper å få på plass begge med det 
aller første. 

Lang erfaring
Aune har lang fartstid i bransjen, 

både som selvstendig næringsdrivende 
og som ansatt. Han tok montørsertifikat 
i farens firma Elkontakt allerede i 1987. 
Deretter både jobbet han og gikk fag-
skolen, før han overtok firmaet i 1996. 
Etter ti år valgte han å selge firmaet til 
Vintervoll, og har nå drevet i ti år for 
dem. Da han fikk se annonsen fra KRK 
følte han at tiden var moden for nye 
markeder og nye utfordringer, og han 
gleder seg til å komme skikkelig i gang 
med arbeidsoppgavene hos sin nye 
arbeidsgiver. 

Daglig leder på Kraftlaget, Kristin 
Reitan, er også godt fornøyd med å ha 
fått ny installatørkompetanse inn i virk-
somheten. 

- Det er faktisk ikke så lett å få tak 
i erfarne installatører, og dette gjør oss 
godt rustet til å satse videre framover, 
sier Reitan. 

Sammen med den nye lederen på 
installasjonsavdelingen ønsker hun også 

Nyansatt leder for installasjonsavdelingen Marius Aune

kundene velkommen innom for å slå av 
en prat.

- Vi er opptatt av å ha en positiv dia-
log med kundene, og god kommunika-
sjon er viktig for å kunne gjøre en god 
jobb. Derfor setter vi stor pris på at folk 
stikker innom eller ringer oss for å høre 
hva vi kan hjelpe dem med, avslutter 
Reitan. 

Nytt fra Næringslivet

Ny leder Installasjon – KRK

Når det snakkes om utvikling og muligheter i framtida 
er arbeidsplasser og næringsutvikling et av de aller vik-
tigste tema i debatten, og slik er det også her i Rennebu. 
Fra kommunalt hold uttrykkes ønske om å trygge eksiste-
rende arbeidsplasser, samt bidra til at det skapes enda flere 
gjennom nyetableringer og utvidelser hos eksisterende 
bedrifter. 

I Rennebunytt ønsker vi også å sette fokus på det som 
skjer i næringslivet, og nå starter vi derfor opp en fast 
spalte med tittelen ”Nytt fra næringslivet”. Her ønsker 
vi innspill fra næringsdrivende om stort og smått som er 
på gang, det være seg nyansettelser, spennende prosjekt, 
oppussing, nye lokaler, nye samarbeidspartnere og andre 
aktuelle saker. 
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I år var det Lillian Kleffelgård fra 
Rennebu som i følge juryen hadde det 
beste designforslaget. Nylig kunne en 
svært fornøyd teppedesigner ta imot det 
ferdige produktet. 

Landets eneste teppeveveri
Ledaal Teppeveveri er landets enes-

te teppeveveri, og de har deltatt på 
Rennebumartnan hvert år siden 2006. 
Selv om produksjonen er basert på 
gamle tradisjoner, er de også opptatt av 
å være nytenkende og se framover i for-
hold til mønster og design. 

- Vi har på en måte en fot både i 
fortiden og i fremtiden, sier Cathrine 
Hærem. 

Ifølge Hærem er Rennebumartnan 
en viktig arena for teppeveveriet, spesielt 

Rennebumartnan 2015 - Design ditt eget teppe:

Lillian vant 
Publikumskonkurransen

fordi man her legger vekt på betydnin-
gen av å kjøpe ekte varer.

- Rennebumartnan bidrar svært 
positivt på dette området, og det er 
viktig for å løfte fram norsk design og 
håndverk, sier Hærem. 

Fornøyd vinner
Årets vinner av designkonkurransen 

har sitt daglige virke hos KRK på Berkåk, 
og martnasgeneral Kenneth Teigen  
troppet opp på arbeidsplassen med god-
ord og et fint innpakket teppe.

- Det  var artig at vi fikk  en  lokal  
vinner denne gangen,  og teppet  ble  
virkelig kjempefint, sa Teigen, før en for-
nøyd vinner kunne pakke ut julegaven 
litt på forskudd. 

Historielagets årsskrift

Rennebu Historielag og Innset 
Historielag har også i år samarbeidet 
om årsskriftet ”Innunder blåe himmel-
rand”, og som vanlig er det mye godt 
lesestoff. Årets utgave inneholder arti-
kler blant annet om helsestell på slut-
ten av 1800-tallet, Tysklandsbrigaden, 
historien om Langklopp & Halgunset 
AS, fortellingen om Jenny og Ingebrigt 
Kosbergløkk, Ulsberg stasjonsby og mye 
mer. 

Årsskriftet er et supert julegavetips til 
utflytta Rennbygger, hyttefolk og andre 
med tilknytning til bygda, og kan kjøpes 
på Frivilligsentralen, Bygdakontoret eller 
ved henvendelse til bygdakontaktene.

Innunder blåe 
himmelrand

Hvert år siden 2008 har Ledaal Teppeveveri hatt en konkurranse under
Rennebumartnan der besøkende kan designe sitt eget teppe. 
Designforslagene blir så vurdert av en jury, med Cathrine Hærem fra 
veveriet i spissen.

Joar Fjellstad med Årsskriftet for 2015

37

Rennebu Historielag og Innset Historielag 2015

Langklopp & Halgunset as
Fra gründervirksomhet til stor entreprenørbedrift

Av Rolf Erik Jordet

Når vi nå skal sette flomlyset på 

gründer-perioden, og den videre 

utvikling i firmaet Langklopp & 

Halgunset as, er det ønskelig, ja 

nesten nødvendig, å se et slekts-

ledd bakover i tid. Ivar Langklopp 

og Gunnar Halgunset hadde fel-

les bestefar, «han bessfar» som 

gründerne sier når de snakker om 

bestefar sin.

Ola Langklopp, (1894–1978) var 

på sitt område en pioner. Også han 

kunne kalles en gründer, men det 

ordet var nærmest som fremmed-

ord å regne på hans tid.

Alt i 1920-årene var han eier av 

et mobilt sagbruk og en svær høv-

lemaskin. I årene 1926 til 1928 ble 

Rennebu Helseheim bygget. Da var 

Ola Langklopp stasjonert der med 

høvlemaskina si og høvla alle ma-

terialene til denne store fremtidige 

aldersheimen.
I tillegg til sitt mobile sagbruk 

hadde han også et stasjonært sag-

bruk oppå Havdal. Bakke Bruk ble 

det kalt. Etter tidsperioden, og andre 

forhold tatt i betrakting, var dette et 

ganske stort bruk.

Etter krigen utviklet han et fer-

dighussystem, som etter en del for-

handlinger og tilpassinger fikk myn-

dighetenes godkjenning. Langklopp 

bygde så en verkstedhall der han 

sammen med sine medarbeidere 

produserte lemmemoduler som var 

selve kjernen i hans ferdighus-filo-

sofi.
I denne ferdighusfabrikken på 

Rennebuskogen ble det produsert 

og levert en god del hus, ikke bare til 

vår egen bygd, men leveransen gikk 

til et mye større område.

Det mest prestisjetunge opp-

draget etter krigen fikk han av 

Luftforsvaret. Forsvaret skulle byg-

ge luftvakttårn rundt omkring i lan-

det, og disse ble produsert og levert 

fra verkstedet til Ola Langklopp, alt 

etter ferdighussystemet.

Gründerne Ivar og Gunnar 

Gunnar og Ivar anno 2015

I årsskriftet 
kan dere blant 
annet lese om 
Langklopp & 
Halgunset as
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Det å velge studieretning for videre-
gående er slett ingen enkel oppgave 
når man er 15-16 år. Valg- og kombi-
nasjonsmulighetene er mange og det 
er et viktig veivalg som skal tas. 

For å gjøre elevene bedre rustet til å 
ta det riktige valget, arrangeres det hvert 
år yrkesmesse for niende- og tiende-
klassinger. Her kommer representanter 
fra de videregående skoler Rennebu tra-
disjonelt sett har samarbeid med, samt 
representanter fra lokalt arbeidsliv. 

Utradisjonelle valg
På yrkesmessa deltar som regel 

også flere tidligere Rennebuelever, da 
som representanter for de skolene de 
har valgt. Edel Bruholt går nå i 2. klasse 
ved Tiller videregående skole, studieret-
ning Klima, energi og miljøteknikk. Her 
startet hun i høst, etter å ha gått Bygg & 
Anlegg ved Løkken videregående før-
ste året. Sammen med Marie Granøyen, 
Susanne Marie Wold og Julie Larsen del-
tok hun på yrkesmessa, som represen-
tant for ”Kvinner i utradisjonelle yrker”. 
De tre andre damene er utdannet som 
henholdsvis murer/flislegger, anleggs-
gartner, maskinfører og bilmekaniker. 
Selv om dette tradisjonelt sett er svært 
mannsdominerte yrker og utdannings-
valg, er det ingen av damene som angrer 
på det valget de har tatt. 

- Jeg trives veldig godt i klassen, og 
jeg trives med både praksis og teori i 
de fagene vi jobber med, sier Edel, som 
også påpeker at det er viktig å ta valg ut 
fra egne ønsker og ikke ut fra det man 
tror omgivelsene forventer. 

Marie Granøyen har jobbet som 
murer/flislegger i sju år, og er etter hvert 
vant til å være eneste dame på anleggs-
plassen. 

- Det går helt greit, og jeg møter for-
bausende lite fordommer. Hvis det er 
noe, går det som regel på fysisk styrke, 
og da er karene som regel raskt på plass 
for å hjelpe så det er overhodet ikke noe 
problem, smiler Marie. 

Sammen med de andre rundt bordet 
er hun heller ikke i tvil om at langt flere 
bør tenke utradisjonelt i sitt utdannings-
valg.

- Det er viktig at begge kjønn er 
representert i alle yrker, derfor bør både 
gutter og jenter tenke litt mer utradisjo-

nelt, fastslår damene som representerer 
”Kvinner i utradisjonelle yrker”. 

Trives med Helsefag
Noen som har valgt en litt mer tra-

disjonell utdanningsvei er Karen Bakk 
og Ingrid Eidem Fossmo De har begge 
gått helsefag ved Oppdal videregåen-
de skole, og er nå andre års lærlinger i 
Rennebu kommune. 

Begge jentene er foreløpig ganske 
sikre på at de har havnet på riktig hylle, 
og at det er dette de ønsker å holde på 
med. Etter endt lærlingetid har Karen 
planer om å ta sykepleierutdannelse, 
mens Ingrid tenker å jobbe noen år. 

- Jeg gikk påbygning før jeg startet 
som lærling, og nå har jeg lyst å jobbe 
noen år. Det er vel ikke helt usannsyn-
lig at jeg kommer til å ta videreutdan-
ning etter hvert, men jeg tenker at det er 
greit med litt praktisk erfaring først, sier 
Ingrid.

God statistikk for Rennebuelever
Anne Marit Gunnes er veileder for 

ungdomsskoleelevene som skal velge 
videregående skoler, og da er det aller 
viktigste å prøve å få ungdommene selv 
til å kjenne etter hva de vil. 

- Min oppgave er både å veilede 
ungdommene i forhold til ønsker og 
muligheter, og likedan å veilede dem på 
hvordan de selv kan skaffe seg informa-
sjon om ulike utdanningsvalg. Det er 
viktig å bruke litt tid på denne proses-
sen slik at flest mulig gjør et riktig valg i 

utgangspunktet, sier Anne Marit. 
Det har de siste årene vært en god del 

fokus på at alt for mange elever dropper 
ut av videregående skole, og hvordan 
man kan forebygge dette. Ifølge Anne 
Marit er statistikken for Rennebuelever 
som fullfører og består vg1 god, og ligger 
langt over landsgjennomsnittet på 82%. 

- Selv om tallene er gode, må vi hele 
tiden jobbe for å bli bedre. Vi er en liten 
kommune, og tallmaterialet er derfor 
sårbart. En årsak til at noen faller fra er 
mangel på lærlingeplasser. I vår kom-
mune har lokalt næringsliv vært flinke til 
å stille opp, og slik håper vi det fortsetter 
videre framover også, sier Anne Marit. 

Tar selvstendige valg
På yrkesmessa fikk ungdoms-       

skoleelevene god anledning til å snakke 
med både lærere og elever fra de videre-
gående skolene som var representert. 
Flere har nok allerede en viss peiling på 
hva de ønsker, mens andre var åpne for 
de fleste innspill. For Rennebuelevene er 
det jo også slik at de blir spredt på for-
skjellige videregående skoler, og ifølge 
veileder Anne Marit Gunnes er elevene 
flinke til å ta selvstendige valg også på 
dette feltet.

- Jeg har absolutt inntrykk av at elev-
ene er opptatt av å finne det som passer 
best ut fra egne ønsker og forutsetnin-
ger, og ikke ut i fra hva kompiser velger. 
Det er veldig bra, for da er det jo større 
sjanse for at valget blir riktig, påpeker 
Anne Marit. 

Viktige veivalg for ungdom

På yrkesmessa deltok en flott bukett unge damer,
som reklamerte for at jenter gjerne kan velge utradisjonelle yrkesfag
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Selv om det ikke har vært de helt 
store snømengdene så langt i vinter, 
er ski- og skiskyttersesongen like 
fullt godt i gang. Flere steder har man 
også kunstsnø i tillegg til det som 
kommer dalende fra oven. 

Håkon Myrmo har nylig avsluttet 
et treningsopphold i Livigno, der han 
deltok i første løpet i Ski Classic serien. 
Mange av våre unge skiskyttere har også 
startet sesongen med renn både på Os 
og i Meråker.

Hard treningshøst
Håkon Myrmo går nå inn i sitt første 

år som senior, og forventer selv en svært 
tøff sesong. 

- Det er bestandig tøft å gå over til 
seniorklassen, men jeg gleder meg til å 
stå på startstreken både i Norgescup og 
Skandinavisk cup denne sesongen, sier 
Håkon. 

Sesongoppkjøringen har heller ikke 
vært helt maksimal, ettersom Håkon 
ble ferdig i militæret først i september. 
På den måten fikk han ikke trent akku-
rat som han ville gjennom sommeren, 
og har derfor vært nødt til å kjøre et litt 
annet opplegg enn mange av de andre 
på senhøsten. Han er likevel relativt for-
nøyd med innsatsen i Livigno, der han 
ble nummer 94 i eliteklassen

- Jeg regner ikke med at jeg vil merke 
utbyttet av all treningen i høst før mye 

senere i sesongen, så toppformen er nok 
ikke helt inne enda nei, smiler Håkon. 

 
Fine forhold

Første helga i desember var mange 
av våre unge skiskyttere i aksjon, da 
det var sesongåpning både på Os og i 
Meråker. Sesongstarten i Meråker søn-
dag 6. desember var også første renn i 
årets Trøndercup for utøvere over 13 år. 

Ekstremværet Synne hadde også 
meldt sin ankomst til åpningsrennet i 

Sesongstart ski og skiskyting

Meråker, men valgte heldigvis å holde 
seg ute ved kysten slik at skiskytterne 
fikk upåklagelige forhold både i løypene 
og på standplass. Fra Rennebu deltok 
elleve løpere, og våre lokale helter var 
med å prege flere av klassene i åpnings-
rennet. For alle sammen var det uten 
tvil stor stas å komme i gang med ski på 
beina, for i motsetning til mange andre 
håper denne gjengen på en lang vinter 
med mye mer snø!

Håkon Myrmo i Livigno

Ingeborg Smestu Holm og Torbjørn Stuen i fint driv i Meråker
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Mange konsertarrangører lokker med 
julestemningsgaranti nå i desember, 
og for publikum her i Rennebu 
har dette blitt innfridd opptil flere 
ganger i løpet av adventstida. 

Kulturskolens julekonsert ble arran-
gert 1. desember, og ga publikum en 
sjarmerende og stemningsfull inngang 
til julemåneden. For mange har dette 
blitt en fast førjulstradisjon, og små og 
store unger i kulturskolen bidrar hvert 
år til at publikum går hjem med litt mer 
julestemning enn da de kom. 

Rennebu Mannskor og Hauka 
Mannskor har også startet opp en kon-
serttradisjon som de antagelig blir nødt 
til å opprettholde i årene framover. 
Det startet i fjor med julekonserter i 
Soknedal, Horg og Innset kirker, og i år 
fulgte de sangglade karene opp med en 
lignende miniturne. Horg kirke var den-
ne gangen byttet ut med Løkkengruva, 
som satte et flott og spennende punk-
tum for konsertene. Hver for seg er disse 
korene veldig gode, men sammen er de 
dynamitt! Mektig og stemningsfullt er 
ord som går igjen etter konsertene, og 
karene kan nok allerede nå begynne 
planleggingen av felles julekonsert også 
neste år. 

Julestemningsgaranti innfridd!

Ragnhild Kvam imponerte på piano i 
Innset kirke

Ine Nordbø, Alisa Gros Grindvoll, Amalie Loktu Bremnes og Jenny Stavnesli
sjarmerte publikum under kulturskolens julekonsert

Victoria Asphaug og Kristi Nyhaug 
i vakker duett

Ola Løkslett
sang Skomakervisa
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Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

Berkåk - tlf 72 42 74 45
Åpningstider: man-fre 10-17  –  lør 10-14

Juleblomster og gaver
Vi bringer blomster for deg!

Åpningstider før jul:
lørd 19. kl 10-16

mand 21. – ons 23. kl 10-18 
julaften kl 10-13 – mellomjula kl 10-13

Våre åpningstider i julen
Oppdal:       
Mandag 28/12: 09.00 – 15.00 
Tirsdag 29/12: 09.00 – 15.00 
Onsdag 30/12: 09.00 – 15.00 
Nyttårsaften 31/12: 09.00 – 12.00               

Berkåk:   
Onsdag 30/12: 09.00 – 15.00

Vi ønsker alle kundene våre en  
riktig god jul og et godt nytt år! 

Kom gjerne innom, eller ring oss  
på 72 40 49 90. 
Ved skade, ring 03100

A1
3_

04
36

/1
2.

20
15

Distriktets
kontorleverandør

Ring og bestill - vi leverer!

Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no

Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

Ønsker alle ei god jul
og et godt nytt år!

Vi leverer:
Kontorutstyr og rekvisita, Kontormøbler/
Kontorstoler, Konferanse- og kantinemøbler, 
Skolemøbler, Helsemøbler, Ergonomiutstyr/
Belysning, Arkiv/Garderobe, Datamaskiner, 
Kopi- og flerfunksjonsmaskiner,
Printere/Telefaxer/Skannere, Kassaapparater, 
Frankeringsmaskiner og AV-Utstyr.
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Trondhjems Turistforening nye tur-
konsept «Opp24» går ut på å bestige 
den høyeste toppen i hver kommune 
i Sør-Trøndelag. Du kan delta på 
Opp24 ved å bruke appen «UT på 
tur» for å sjekke inn på toppene. Nå 
gir TT ut en bok som presenterer de 
24 flotte toppturene.

Boka skal bidra til at flere blir bedre 
kjent med de flotte turmulighetene fyl-
ket vårt byr på og gi inspirasjon til å gå 
turer man ellers kanskje ikke ville gått. 
Her får man en gylden mulighet til å 
oppleve spennvidden i det trønderske 
landskapet, fra blankskurt lavland ved 
kysten til mektig høyfjellsnatur i inn-
landet.

De 24 turene har stor spennvidde 
i tilretteleggingsgrad, lengde og antall 
høydemeter. Opp24 byr derfor på utfor-
dringer som gjør at de som gjennomfører 
alle turene med rette kan kalle seg som 
«fjellvant». Opp24 vil være et permanent 
turtilbud i årene framover. Du kan altså 
selv velge hvor mange av toppene du vil 
besøke hvert år. Noen av turene er også 
fine å ta på ski om vinteren. 

Boka inneholder detaljerte beskriv-
elser av alle Opp24-turene, rikt illustrert 
med bilder og kart. 

I tillegg får du mye nyttig informa-

Ny turbok tar deg til topps 

i hver kommune i Sør-Trøndelag 

sjon og tips som vil berike turene. Du 
får vite bakgrunnen for utviklingen av 
appen som Opp24-deltakerne bruker 
for å dokumentere at de har vært på 
toppene. 

I  boka  deler  turentusiaster sine 
erfaringer med oss og du kan lese om 
vardenes historie og hvorfor fjellene i 
Midt-Norge har fått sine navn.

Utkast til besøksstrategi for 
Forollhogna nasjonalpark med tillig-
gende landskapsvernområder er nå 
lagt ut til høring. Nasjonalparkstyret for 
Forollhogna oppfordrer til bredt enga-
sjement om planen og ber om innspill 
i forhold til innhold, mål, strategier og 
tiltak. 

Høringsbrev og utkast til besøksstra-
tegi, samt bakgrunnsdokumenter, er lagt 
ut på www.nasjonalparkstyre.no/foroll-
hogna

Høring:

Besøksstrategi Forollhogna

Foto: NINA

Frisklivssentralen er et tilbud til 
alle som ønsker hjelp til gjennomfø-
ring av en livsstilsendring, det være 
seg røykeslutt, omlegging av kost-
hold, å komme i gang med trening 
eller hjelp til å mestre belastninger 
man har i jobb eller privatliv. 

Sosialt
En vanlig periode på 

Frisklivssentralen strekker seg over 
tre måneder, og neste periode  star-
ter opp på nyåret 2016. Ifølge Solfrid 
Skjerve er også det sosiale aspektet ved 
Frisklivssentralen en positiv opplevelse 
for mange. 

- Vi jobber jo i grupper, og det tror jeg 
de aller fleste syns er veldig positivt. Det 
er mye latter, humor og prating, og da 
er det som regel ikke fokus på sykdom 
og plager, men på mestring og ressurser, 
forteller Skjerve. 

Gjennom Frisklivssentralen har 
man også et opplegg på at deltagerne 
skal kunne gjøre seg kjent med alle-
rede eksisterende tilbud i bygda, og 
på en uforpliktende måte finne ut om 
det er noe som kan passe egne ønsker 
og behov. Dette kan for eksempel være 
yoga, spinning, organiserte aktiviteter i 
hallen, trimrommet eller ulike uteaktivi-
teter. 

- For noen kan terskelen for å melde 
seg på aktiviteter på eget initiativ bli litt 
for høy, og da ser vi ofte at det kan være 
til stor hjelp å få teste ulike tilbud gjen-
nom Frisklivssentralen, sier Skjerve. 

For nærmere informasjon/påmelding 
kontakt leder på Frisklivssentralen
Kari Tronsgård, tlf. 913 81 511

Frisklivssentralen

Staben ved Frisklivssentralen:
Hilde Bjerkset, Solfrid Skjerve, Unni Smestu 
og Mona Sunnset. Kari Tronsgård var ikke 

tilstede da bildet ble tatt.
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Nylig inviterte ”Morgendagens 
Rennebu”, ved gruppa 
”Markedsføring og omdømmebyg-
ging”, til inspirasjonsdager. Tema 
for dagene var Sannhetens øyeblikk, 
hvordan vi møter publikum og gir 
dem gode opplevelser.

Kommunikasjonsrådgiver Tor Idar 
Aune var hyret inn for å lede inspira-
sjonsdagene, og han bidro både med 
humor, ettertanke og inspirasjon. Aune 
har bakgrunn både som journalist, fot-
ballkommentator og debattleder, og bud-
skapet til deltagerne var krystallklart:

- Det er menneskene som er den vik-
tigste ressursen i Rennebu!

Vær stolt over bygda dere bor i
Ifølge Aune er det veldig viktig å ha et 

bevisst forhold til det å vare stolt av ste-
det man bor, og det er viktig å fortelle om 
det som er bra til andre. 

- Det er alles ansvar å framsnakke 
Rennebu og være gode representanter 
for bygda. Dette gjelder også i forhold til 
hvordan vi møter mennesker som kom-

Åpningstider i julen:
Jul- og nyttårsaften Stengt
4., 5. og 6. juledag 10-14

KRAFTLAGET ØNSKER ALLE

God JuL oG GodT NyTTÅR!

krk.no    72 42 80 00

Menneskene er vår viktigste ressurs!
mer hit, alle har ansvar for å gi gode opp-
levelser til folk som stopper her, sa Aune. 

 
Si Hei!

Som Lill Hemmingsen refererer i sin 
leder, snakket Aune også varmt om det å 
si hei til hverandre på en skikkelig måte.

- Hvis vi møter hverandre med et tri-
velig hei, og kanskje til og med oppret-
ter øyekontakt med den vi møter, bidrar 
vi til å gjøre dagen bedre for hverandre, 
påpekte Aune. 

Ordfører Ola Øie har allerede ved 
flere anledninger fremhevet menneskene 
som den viktigste ressursen i Rennebu, 
og ifølge Aune er dette noe vi alle bør 
tenke over og bidra til å virkeliggjøre.

- Rennbyggen skal være den som 
alltid sier hei, alltid er hyggelig, alltid ser 
muligheter, alltid hjelper andre, alltid er 
stolt over bygda si og alltid forteller det 
til andre. Hvis dere gjør dette kommer 
Rennebu til å bli et enda bedre sted å 
være, både for dere som allerede bor her, 
og ikke minst vil det bidra til at enda fle-
re får lyst til å komme hit, avsluttet Aune.

Tor Idar Aune ledet
inspirasjonsdagene i Rennebu
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Billøp
med egen-

produserte biler

Nylig inviterte 7. klasse på Berkåk 
skole til billøp med egenproduserte 
biler. Dette var en del av et prosjekt 
elevene har jobbet med i naturfag, 
og oppgaven var å produsere en 
elektrisk leke. 

Elevene skulle også reklamere for det 
ferdige produktet, og  hadde derfor invi-
tert flere av de andre klassene som til-
skuere og heiagjeng under billøpet. 

Flotte biler
Sjuendeklassingene har jobbet i 

grupper, og det var seks flotte biler som 
stilte til start. På forhånd fikk de andre 
elevene anledning til å studere bilene 
og velge seg ut en favoritt før løpet. 
Engasjementet var derfor stort og høy-
lydt etter hvert som bilene nærmet seg 
målstreken. De unge bilprodusentene 
fikk raskt erfare at det ikke er så lett å få 
bilen til å ta absolutt raskeste vei til mål, 
og det var flere små kollisjoner under-
veis. En av bilene kjørte seg endatil fast i 
en gardin som hang litt langt ned, mens 
andre strevde med å finne riktig retning, 
både i forhold til de andre bilene og vei-
banen... 

Til slutt kom allikevel alle bilene 
til mål, og undertegnede kan i alle fall 
skrive under på at dette var et billøp 
med topp underholdningsverdi og stort 
engasjement, akkurat slik som det skal 
være på en racerbilbane.

1,4 millioner til forskningsprosjekt i Rennebu:

”Skyting for mestring”

Klar – ferdig – kjør!

- Jeg har hatt en del elever oppe til 
prøvemuntlig i dag, og de har blant 
annet snakket om hvordan adrenalin 
virker på kroppen. Nå fikk jeg i alle fall 
erfare det i praksis, sa en fornøyd Isene, 
etter at det første sjokket hadde lagt seg.

Ny forskning
Lærerutdanningen ved Høgskolen 

i Sør-Trøndelag er opptatt av å finne 
fram til pedagogiske metoder og verk-
tøy som kan forbedre elevenes læring 
og mestring. Fra lignende prosjekt i 
Danmark har man sett at skyting kan 
være et godt verktøy for konsentrasjon, 
fokus og indre ro, og det er dette man nå 
skal forske videre på gjennom prosjektet 
”Skyting for mestring”.

- Vi startet jo opp allerede ved sko-
lestart i høst, med godkjenning fra 
Rennebu kommune. Uten denne bevilg-
ningen fra Gjensidigestiftelsen hadde 
det nok imidlertid ikke blitt et forsk-
ningsprosjekt utav det nei, så dette var 
utrolig artig og inspirerende for oss som 
har jobbet med prosjektet så langt, sa 
Isene. 

Suksessfaktorer
Mange sider ved skyttersportens 

egenart er suksessfaktorer i seg selv. 

Klare regler, tydelige arbeidsoppgaver, 
umiddelbare tilbakemeldinger på resul-
tatene, mestring på eget nivå og mange 
muligheter for framgang og mestring 
er faktorer som også kan ha positiv 
betydning for konsentrasjon og fokus. 
Gjennom systematisk bruk av avspen-
ningsteknikker, visualisering og øvelser 
i å stenge ute ytre stimuli, vil elevene i 
større grad kunne mestre situasjoner der 
den indre uroen og trangen til å la seg 
distrahere ofte tar overhånd. 

Glad for initiativet
I forbindelse med bevilgningen fra 

Gjensidigestiftelsen har Høgskolen i 
Sør-Trøndelag sendt ut en gratulasjons-
hilsen til sine samarbeidspartnere i fors-
kningsprosjektet. Her uttrykker de glede 
over at initiativet har kommet fra nett-
opp Rennebu. 

- I Rennebu har man spesielle res-
surspersoner til å lede prosjektet, og her 
involveres også frivillige organisasjoner. 
Høgskolen vil bidra med forskere, som i 
samarbeid med Rennebu kommune vil 
gjennomføre en kvalitativ undersøkelse. 
Kombinert med elevenes og lærernes 
vurderinger vil dette kunne gi verdifulle 
resultater og viktig ny kunnskap, heter 
det i meldingen fra HiST. 

Under et seminar i kommunestyresalen nylig fikk en svært overrakset 
skytterprinsesse og lærer Mona Isene overrakt en sjekk på 1,4 millioner 
fra Gjensidigestiftelsen. Pengene skal brukes til prosjektet ”Skyting for 

mestring”,  som er et samarbeid mellom Høgskolen i Trøndelag, Rennebu 
kommune, Det frivillige skyttervesen og Rennebu Skytterlag.

En overrasket og glad Mona Isene tok imot 1,4 millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen 
på vegne av prosjektgruppa ”skyting for mestring”
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Biblioteket
Siste åpningsdag før jul er mandag 21. desember 
kl 16-19, vi åpner igjen mandag 4. januar kl 16-19.
Biblioteket har mange fin julebøker for store og små.

Vi ønsker alle en riktig god jul!

Åpningstider for 
Kommunehuset i jula
21. desember  kl. 08.00 - 14.00
22. desember kl. 08.00 - 15.30
23. desember kl. 08.00 - 15.30
24. desember  kl. 08.00 - 12.00
28. desember  kl. 10.00 - 14.00
29. desember  kl. 10.00 - 14.00
30. desember  kl. 10.00 - 14.00
31. desember  kl. 08.00 - 12.00 

Det er ledig leilighet i 
omsorgsboligen på Berkåk.

Leiligheten er på ca. 47m² + bod.
Husleie er på kr. 4393,- pr. måned  
+ strøm etter forbruk.
Det kan søkes om bostøtte.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved 
henvendelse til
Helse og omsorgskontor  tel. 72 40 25 03/05 
Søknad sendes: Rennebu helsesenter, 
Gamle kongevei 39A, 7391 Rennebu.
Søknadsfrist: 4. januar 2016

God jul og godt nytt år ønskes alle fra
Ola ordfører og Birger rådmann   

Tilskudd til friluftsliv 2016

Frivillige lag og foreninger kan søke på følgende tiltak 
for å fremme et aktivt friluftsliv. Hovedmålet er at alle 
skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefrem-
mende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i 
nærmiljøet og i naturen ellers.
Det kan søkes om: Tilskudd til friluftslivstiltak
Det blir gitt tilskudd til friluftstiltak som stimulerer 
direkte til friluftsaktivitet, for eksempel organiserte 
turer, leirer, praktiske kurs og annen opplæring. 
Målgruppen er barn og unge samt de lite aktive, som 
har liten erfaring og vanskelig tilgang til aktiviteter.

Søknadsfrist: 1. februar 
på Miljødirektoratets søknadssenter

Turskiltprosjektet

Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merke-
prosjekt der Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunene 
i fellesskap gir økonomisk støtte til merking og skilting 
av turløyper i tråd med ny skiltmal, jfr. merkehåndboka. 
Målet er å legge til rette for gode naturopplevelser for 
alle, gjennom økt trivsel, hverdagsaktivitet og helse-
gevinst, samt en mer attraktiv region. Frivillige lag og 
organisasjoner og kommuner kan søke om ordningen. 
Det oppfordres til samarbeid med kommuner, reiselivs-
organisasjoner og grunneierorganisasjoner.

Søknadsfrist 15. januar via eget søknadsskjema på 
www.stfk.no/turloypemerking

Kunngjøring sluttbehandling – 
detaljreguleringsplan for 
HØLUBEKKEN HYTTEOMRÅDE

Kommunestyret godkjente i møte 19. november 2015, 
detaljreguleringsplan for Hølubekken hytteområde
i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.
Plandokumentene kan sees i Rennebu kommunehus
og på www.rennebu.kommune.no. Vedtaket kan påklag-
es. Eventuell klage skal framsettes for Rennebu kommune 
innen 15.01.2016, jfr. Forv.l. §§ 28 og 29.
Krav om erstatning for tap i forbindelse med 
reguleringsplanen framsettes for Rennebu kommune in-
nen 3 år fra denne kunngjøring.

Rådmannen
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K U N N G J Ø R I N G E R

Fagforbundet avd 545 Rennebu avholder årsmøte
mandag 18.01. 2016 kl 19.00 på Hallandstuggu.
Saker som ønskes behandlet meldes til styret 
innen 05.01.2016
Medlemmer som ønsker årsmelding for 2015 tilsendt 
kan sende mail til kari.aftreth@rennebu.kommune eller
kontakte kontoret på kommunehuset.

                                                                    Styret

Årsmøte i Rennebu Arbeiderparti 
fredag 29. januar kl. 19.00, 
Furuly på Nordskogen. 

Vanlig årsmøtesaker. 
Saker som ønskes behandlet må sendes styrets leder 
Marit Bjerkås(maritbjerkas@hotmail.com)  innen 15. januar.

Neste Rennebunytt kommer 14. januar 2016.
Frist for stoff er tirsdag 5. januar.

K U N N G J Ø R I N G E R
God jul og godt nytt år!

Hilsen Odlaug A.

Skytterlagsfest 
i Skytterhuset Gammelstødalen
Rennebu Skytterlag innbyr til 
medlemsfest 6. februar 2015 kl 19.00

Premieutdeling og dans.
Koldtbord, skjenkebevilling. Kuvertpris kr 200,-.
Bindende påmelding på rennebuskytterlag.com, 
på liste i innendørsbanen eller til rennebu@skytterlag.no 
innen 23. januar.
Medlemsskap kan tegnes ved påmelding.
Gamle og nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Årsmøte i Rennebu Skytterlag
Fredag 3. februar kl 19.00
i Skytterhuset, Gammelstødalen.
Vanlige årsmøtesaker ihht skytterboka kap 
1 § 5-6.

Se www.rennebusskytterlag.com for sakliste.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, sendes 
rennebu@skytterlag.no eller Bjørn Inge Haugset 
innen 20. januar 2016.

– helt i nærheten

Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu  tlf 72 42 65 50

Kaffekrok  –  Medisinutsalg   –  Post i butikk  –  Online tipping

Åpningstider
Mandag-fredag  9-18  
Lørdag  9-17

Søndag 20.12 14-17
Julaften 9-13
Mellomjula 28.12-31.12 9-15

Vi ønsker alle
God jul og

Godt nytt år 

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

I RENNEBU 
FIKSER VI ALT

Finn ditt verksted: 
automester.no • tlf. 800 40 555

WEPPO AutoMester Bilskade

Karosseriverksted                            
Lakkverksted                                                  
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

 
 

BERKÅK BIL 
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
berbil@loqal.no

WEPPO
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 905 61 659
weppo@automester.no
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Vi ønsker alle 
ei riktig God jul
og et Godt nytt år!

BERKÅK BIL
Postmyrveien 12, 7391 Rennebu
tlf 72 42 75 90 - berbil@loqal.no

kafé og bakeriutsalg på Torget, tlf 72 42 71 23
Åpningstider man-fre 10-16  –  lør 10-14

•	Gavepakning	med mat fra fjellet
•	Juleboks	med	6	sorter	julekjeks

Åpningstider i jula:
Julaften kl 10-12 – mellomjula kl 10-13

God jul og Godt nytt år!

KAMERAOVERVÅKING AV ISGANG I ORKLA
 
Kraftverkene i Orkla skal i vinter prøve med 
kameraovervåking av et par steder langs Orkla elv.
Formålet er å redusere problemer som følge av 
isdannelse og isgang.

Det blir benyttet vanlige 
viltkamera som monteres i 
samråd med berørt grunneier.

Kameraene filmer ikke 
områder med ferdsel.



RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu
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Dette skjer i Rennebu!

17.12 Formiddagstreff Staure 11.00
18.12 Julekonsert Rennebu kirke 19.30
27.12 Juletrefest Misjonshuset 19.30
29.12 Barnejuletrefest Hoelsmoen 11.00

Håndball: se rennebu.com for treningstider
Småbarnstreff hver torsdag kl 11-13 på Frivilligsentralen.
Spinning: se timeplan på oppspinn.net og facebook
Seniordans hver tirsdag på Voll skole kl 14-16.
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21 
i Sanitetshuset, Gml.Kongevei 24 (i sokkelen)
Bridge hver tirsdag kl 18.30 på Rennebu Arbeidssenter
Yoga hver tirsdag kl 20 i Åshuset
Kondis-styrketrening hver tors kl 19.30 i Rennebuhallen
Volleyball hver tirsdag kl 20-21.30
Idrettsskole hver torsdag i Rennebuhallen. 
4-6 sport kl 17.30-18.30 og 7-10 sport kl 18.30-19.30
Oldboys hver torsdag kl 20.30-22
Rennebu skolekorps torsdager kl 18-20 på Berkåk skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 19.30-22, Berkåk skole
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

Gratis innrykk i kalenderen, 
send epost til mari@mediaprofil.no

God jul og godt nytt år
ønskes våre kunder og forbindelser

God jul og godt nytt år ønskes alle leserne av Rennebunytt!
Fra Mona, Lillian, Mari og Dagfinn

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

Din lokale
rørlegger

Vi hjelper deg med alt fra tett sluk til
bygging av drømmebadet og mer

miljøvennlig oppvarming av boligen din.

Telefon  72 42 64 64/464 49 272
post@arhelgemo.no – www.bademiljo.no

Industriveien 4, 7391 Rennebu

man-fre 08.00 - 16.00
lør 10.00 - 13.00


