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Ellinor Gunnes og Alexandru Gros 
Grindvoll sjarmerte alle med sin duett 
på Kulturskolens adventskonsert.

Foto: Dagfinn Vold

God jul

God jul 
og 

Godt nyttår!
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Lærerike møter

SOMALIAS historie og kultur 
var tema på to interessante og lærerike møter som nylig 
ble avholdt i Rennebu. Bakgrunnen er at de første flyktnin-
gene som kom til Rennebu i høst er fra Somalia, og både 
for de som er direkte involvert i tjenester til flyktninger 
og for oss alle i lokalsamfunnet er dette nytt-ig kunnskap. 
Foredragsholder  var  Lul Kulmiye som på en engasjerende 
måte fortalte om sitt hjemland og også om sitt liv i Norge. 
Lul er utdannet sykepleier og tolk og delte en del av erfa-
ringene sine som mor,  student, yrkesaktiv, kort sagt inn-
bygger i Norge gjennom 19 år. 

Gjennomgangen av Somalias historie ga i hvert fall meg 
flere aha-opplevelser, og det er tankevekkende hvor lite 
en egentlig kjenner til bakgrunnen for situasjonen og 
utviklingen. De dagsaktuelle nyhetene på TV preger våre 
oppfatninger, og Lul pekte også på at det som vises om 
hennes hjemland er kun krig, sult og elendighet.  Vi skal 
ikke lengre tilbake enn til 80-tallet før vi møter et Somalia 
i god utvikling med sterk vektlegging av utdanning og hel-
se, hvor dans og sang er viktige kulturbærere, kvinner har 
rett til å kle seg som de ønsker og et samfunn hvor kvinner 
og menn var mer likestilt. Et regime som vektla vekst og 
utvikling selv om det også var klare negative trekk med 
blant annet en brutal behandling av regimets motstandere. 
Borgerkrigen som startet rundt 1990 innebar en total end-
ring, og som i alle kriger har særlig barn og kvinner blitt 
hardt rammet. At det i såpass nær fortid har vært et annet 
Somalia kan jo gi grunn til en forsiktig optimisme om at 
det igjen er mulig å snu utviklingen.    

Åpenhet oppfattet  jeg  som  hennes sterkeste anbefaling 
når  det gjelder spørsmål knyttet til integrering. Både flykt-
ninger selv og vi andre er ofte forutinntatt om forutset-
ninger og muligheter både hos den enkelte flyktning og i 
omgivelsene for øvrig. Ofte kan vi utfra misforstått vennlig-
het la være å snakke og spørre om ting, og utfordringene 
kan på grunn av misforståelser bli større enn de egentlig 
er. Lul sa at barn var de hun hadde lært mye av da de både 
spør og korrigerer direkte enten det gjelder språk eller andre 
forhold, men direkte på en åpen og vennlig måte.

Kunnskap gir oss alle større trygghet i møte med det ukjen-
te, og at det på møtet på Frivilligsentralen ikke var en ledig 
stol tolker jeg som et svært positivt utgangspunkt for at de 
som bosettes etter hvert skal oppleve Rennebu som en god 
og trygg kommune å bo i. Slike initiativ og samtaler bidrar 
til den kunnskap og åpenhet som Lul snakket om, og det 
gjelder generelt i samspillet mellom mennesker uavhengig 
av hvor vi kommer fra og hvilken bakgrunn vi har.  Vår egen 
flyktningekoordinator Ragnhild L. Øverland hadde i sam-
arbeid med tilflyttergruppa og Frivilligsentralen initiativ og 
regi på denne meget inspirerende og lærerike kvelden og all 
honnør til dem for dette. 

Overgangen til feiring av tradisjonell norsk jul kan synes 
stor, men ser vi gjennom alle de ytre sider ved julefeiringa 
er de grunnleggende verdiene de samme om at det handler 
om å bry seg om og å se sine medmennesker.     

Jeg ønsker alle ei trivelig julehelg og et godt nytt år!

Birger Hellan
rådmann
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Reinskjøttet 
smakte godt

Elevene ved Berkåk ungsoms-
skole som tidligere i høst var 
på reinsjakt, syntes reinskjøt-
tet smakte godt.

Foran f.v.: Maren Håker Stavne, Thea 
Pedersen Havdal og Simen Hårstad. 

Bak f.v.: Ingrid Jerpstad, Karen Rogogjerd, 
Sunniva Vognild og Marit Rønning.

Rennebunytt har tidligere hatt 
reportasjer om ungdomsskoleelevene 
som var på reinsjakt i Forolhogna og 
som seinere parterte reinskjøttet på 
skolen. Nå var tiden kommet for at de 
skulle smake på reinskjøttet, og for å 
få litt ”villmarks-følelse” ble turen lagt 
til gapahuken i NM-bakken i skikkelig 
snødrev.

Lærer Rune Stuen hadde lagt tilrette 
med bål og nyinnkjøpte stekepanner, 
og kjøttet ble krydret og stekt både i olje 
og i fløte. Felles dom fra elevene var at 
kjøttet smakte nydelig!

I Rennebu dreier mye seg om å ska-
pe arbeidsplasser. Folketallet har vist en 
synkende tendens, selv om det har vært 
en gledelig oppgang siste år. 400 av våre 
1.200 sysselsatte må ut av bygda for å 
skaffe seg arbeid. Selv om noen også 
pendler inn i bygda, er netto utpendling 
på nesten 200. I Rennebu er det derfor 
behov for flere arbeidsplasser - enten 
gjennom nyetableringer eller i eksiste-
rende bedrifter. 

Kommunens næringsutvalg - poli-
tisk utnevnt samarbeidsorgan med 
deltakere fra næringsliv og politikk 
– ønsker fokus på dem som skaper 
arbeidsplasser. Vi bestemte derfor sist år 
å opprette en jobbskaperpris. Den skal 
gis til personer som har gjort seg spesi-
elt bemerket, som har utvist stort sam-
funnsansvar gjennom å skape arbeids-
plasser i bygda. Prisen ble delt ut før-
ste gang i 2012, og gikk da til Gunnar 
Halgunset.

— Vi er derfor glad for å gi årets 
jobbskaperpris til et ektepar som i 27 år 
har stått på og bygd opp en livskraftig 
bedrift med 20 ansatte, og nesten bare 
kvinner, sa ordfører Ola T. Lånke under 
overrrekkelsen av prisen.

Begynte i det små
I 1986 overtok Anne Karin og Jan 

Arve bensinstasjonen som hans for-
eldre hadde etablert 24 år tidligere. 

Årets jobbskaperpris
Anne Karin og Jan Arve Nyberg fikk Rennebu kommunes 
Jobbskaperpris for 2013.

Det driftige ekteparet etablerte Berkåk 
Gatekjøkken og begynte raskt å tenke 
på hvordan de kunne utnytte den gun-
stige plasseringen. 

Viktige samfunnsbyggere
Anne Karin og Jan Arve har drevet 

kontinuerlig utvikling av bedriften sin, 
og bygget opp en solid bedrift. Hele 
tiden har de planlagt, forandret og stått 
på for å skape et helhetlig tilbud til 
veifarende og en trivelig møteplass for 
lokalbefolkningen. 

De har gått overskudd hvert år, og 
de kan i dag slå seg på brystet og si at 
de har lav gjeld og en egenkapitalandel 
på over 50%. Og de har skapt nesten 
en ny arbeidsplass i gjennomsnitt i året 
gjennom sine 27 år! I 2012 hadde de 20 
ansatte og en omsetning på 23 millio-
ner kroner!

Ekteparet Nyberg er viktige sam-
funnsbyggere i Rennebu. I tillegg til 
Veikroa driver de gårdsbruk, har bygget 
opp et flott anlegg basert på setra ved 
Skaumsjøen, og de var blant initiativta-
kere til både Bygdasenteret og Mjuklia 
Hyttegrend.

Vi gratulerer Anne Karin og Jan Arve 
Nyberg med prisen som årets jobbska-
pere i Rennebu i 2013!

Av Dagfinn Vold

Jan Arve og Anne Karin Nyberg med ordfører Ola T. Lånke i midten.



4 Rennebunytt

Jarno van Malsen
Kosbergveien, 7391 Rennebu

mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com

mandag – fredag 08.00 - 16.00 
lørdag 10.00 - 13.00

Telefon  72 42 64 64
Industriveien 4, 7391 Rennebu

Din lokale
rørlegger
ønsker alle
God Jul og Godt Nyttår

Vi holder stengt
f.o.m 24.12.13 t.o.m 01.01.14

Ønsker alle en riktig
god jul og et godt nyttår!

Din lokale maler for tak og vegger

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

Julekonsert
Vi synger og spiller julen inn

i Rennebuhallen
fredag 20. des kl 19.30

Rennebu Skolekorps – Rennebu Songkor
Elever fra kulturskolen – Rennebu Mannskor

Servering av pepperkaker og gløgg
Inngang voksne kr 150,-

Barn gratis til og med 16 år

Velkommen!

arr Rennebu MannskorVi 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
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Kandidat 1:
Bjørn Trøite, Berkåk

Bjørn har vist 
stort engasjement 
for å få beholde 
lensmannskon-
toret, og et trofast 
engasjement for 
bygdas ungdom-
mer med iskjøring 
på Buvatnet og sist 

men ikke minst, hans utførelse av sin 
politijobb i bygda gjennom en manns-
alder og etter ”gammel-lensmannens” 
tradisjon med formaning til ungdom 
som har vært uheldig, fremfor ”bokas” 
bestemmelser om straff i ethvert tilfelle.

Kandidat 2:
Mona Isene, Voll

Mona ble 
Skytterprinsesse 
under årets Lands-
skytterstevne i 
Oppdal, inspira-
tor for yngre skyt-
tere og den øvrige 
medlemsmassen i 
Rennebu skytterlag 

og alltid velvillig til å gi av seg selv og 
dele sin kunnskap om sporten til oss 
andre. 

Hun er også aktiv i lokalmiljø-
et på Voll, og er med i styret for Voll 
Grendalag der hun har gjort stor inn-
sats for å få i stand mye i grenda i 2013. 
Mona er blid og omsorgsfull, og inspi-
rerer andre til å ta et tak, og hun er med 
på å gjøre Voll til et trivelig og attraktivt 
sted å bo på!

Kandidat 3:
Bjørn Inge Haugset, Gunnes

Bjørn Inge har 
vært formann i 
Rennebu Skytterlag 
fra 2008 - et verv 
han fortsatt inne-
har. Han er alltid 
tilgjengelig og villig 
til å gi av seg selv, 
og har vært sentral 

i planlegging og bygging av ny stand-
plass i Gammelstødalen 2001 – ferdig 
2012

Bjørn Inge var også sentral under 
Norgescup-stevnet over fem dager sist 
sommer med 1.304 deltagere.

Stem på Årets Rennbygg 2013
Juryen, bestående av Tore Gjerstad og Randi Syrstad Kvam (Meldal Sparebank) og Dagfinn Vold 
og Mari Ytterhus (Mediaprofil/Rennebunytt) har ut fra innsendte forslag nominert fem kandida-
ter til Årets Rennbygg som presenteres nedenfor.
Frem til og med tirsdag 7. januar kan dere stemme på den av disse fem kandidatene dere mener 
fortjener å bli Årets Rennbygg 2013. Den som får flest stemmer og blir Årets Rennbygg blir 
presentert i Rennebunytt som kommer torsdag 16. januar 2014.

Stemmeseddel Årets Rennbygg 2013!
q Kandidat 1: Bjørn Trøite  q Kandidat 2: Mona Isene q Kandidat 3: Bjørn Inge Haugset
    

q Kandidat 4: Ann Kristin Haugerud q Kandidat 5: Astrid Smeplass

Stemmeseddelen leveres Mediaprofil as, Berkåk 7391 Rennebu, eller send din stemme via epost til 
dagfinn@mediaprofil.no - senest tirsdag 7. januar 2014.

Kandidat 4:
Anne Kristin Haugerud, Berkåk 

Ann Kristin er 
en kultur-kapa-
sitet som har 
”skapt” Rennebu 
mannskor, og 
koret underholder 
i mange sammen-
henger med variert 
sangrepertoar som 

gleder oss! Dessuten har Ann Kristin 
vært sentral i utviklingen av ungdoms-
skolens musikal, og er nå en fantastisk 
instruktør for musikalen Mamma Mia.

Kandidat 5:
Astrid Smeplass, Berkåk

Ingen har satt 
Rennebu på kartet i 
2013 slik som Astrid 
har gjort gjennom 
sin deltagelse i TV2 
sitt program Idol. 
Astrid har en fan-
tastisk sangstem-
me, og har begeist-

ret mange med sine flotte opptredener.
Hun er en fantastisk jente som i alle 
sammenhenger ”er seg selv”.

Utgivelsesplan med frister for Rennebunytt 2014 
finner du på  www.rennebunytt.no
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Åpningstider:
Julaften 7.30–15.00
1. juledag stengt
2. juledag 9.00–21.00
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!

Husk å kjøpe 
Statoil-koppen 
for 2014
Vi ønsker alle kunder 
en riktig god jul og et 
godt nyttår!

E6 Berkåk
tlf 72 42 71 50
Følg oss på Facebook

Åpningstider 
for julehelgen

 
Julaften: 9 – 13
1. og  2. juledag: Stengt
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!

Nett - Kraft - Installasjon - Euronics Berkåk

Music Angel 
Finnes i mange farger

Julegavetips

Åpningstider:
Mandag - fredag  7-22
Lørdag 8-20

Coop Prix Berkåk
ønsker alle kunder

ei god jul og 
et godt nytt år!

kr 199,-
Braun elektrisk 

barnetannbørste 

Åpningstider:
Man-fre 09.00-16.00
Lør 10.00-14.00

kr 499,-

Berkåk, tlf 72 42 72 10
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Kommunen på Facebook
Fra 3. desember er også Rennebu kommune å finne på face-
book, og målet er naturligvis at dette skal bli en informasjons-
kanal som er både rask og lett tilgjengelig for de fleste. 

Ifølge Janne Havdal Nordbø på 
Servicetorget har man gode erfaringer 
med bruk av Facebook i andre kommu-
ner, og mange innbyggere opplever det 
som svært lettvint å få oppdatert infor-
masjon rett inn på sin egen ”vegg”.

Trykk ”liker”
For dem som allerede er på face-

book, er det veldig lettvint å komme inn 
på Rennebu kommune sin side. 

Her er det bare å gå inn og trykke 
”liker”, så får du automatisk opp den 
informasjonen vi legger ut, sier Janne. 

Hun presiserer imidlertid at folk vil 
ha tilgang til siden selv om de ikke er 
på facebook. 

- Da er det bare å gå inn på kommu-
nens hjemmeside, og åpne via linken vi 
har lagt ut der, forklarer hun. 

Ikke saksbehandling på Facebook
Selv om Rennebu kommune nå 

åpner for en enda tettere dialog med 
innbyggerne, betyr det ikke at alle typer 
informasjon legges ut her. 

- Her gjelder naturligvis vanlige for-
holdsregler for hva som skal publiseres 
på nett, og saksbehandling foregår selv-
følgelig ikke i dette forumet, presiserer 
Janne. 

Det er Servicetorget som har ansvar 
for oppdateringer som skal legges ut, 
og svar på henvendelser vil skje i ordi-
nær kontortid. 

– Vi skal etter beste evne prøve å gi 
raske tilbakemeldinger, og vi håper å 
få til en god dialog med våre kunder, 
avslutter Janne Havdal Nordbø. 

Av Mona Schjølset

Julesalg på
Frivilligsentralen

Mandag 16. og tirsdag 17. desember 
blir det mulighet til å sikre seg eksklu-
sive julegaver fra elevbedriftene ved 
Rennebu ungdomsskole. Da har de salg 
på Rennebu Frivilligsentral, og her er 
det absolutt noe for enhver smak. 

– Det er som vanlig en god del bak-
verk, i tillegg til både klokker, kopper, 
smykker, hundehalsbånd, og rikt utvalg 
av diverse pynte- og nyttegjenstander, 
forteller ansvarlig lærer Rune Stuen. 

Turkart 
for Rennebu

Kristine Ek Brattset er for 
tiden i full gang med å tegne 
inn turløyper og turmål på 
det nye turkartet for Rennebu. 
Hvis alt går etter planen skal 
dette være ferdig og klart til 
salg 1. mai 2014.

- En stor fordel er i alle fall at vi 
har fått med hele Rennebu på ett kart. 
Tidligere har man jo vært nødt å stu-
dere minst fire forskjellige kart for å få 
med hele kommunen, smiler Brattset. 

Innspill før 15. januar
For at det nye kartet skal bli så utfyl-

lende og riktig som mulig, ønsker man 
innspill både i forhold til turstier som 
bør være med, og likedan navn som 
er viktige. I tillegg kan det være gamle 
turløyper som ikke lenger er i bruk, og 
bør strykes fra kartet. Boka ”40 turer i 
Rennebu” er brukt som et utgangs-
punkt, og de turene som er beskrevet 
her, blir tegnet inn på kartet. 

- Det er jo visse standarder for hvil-
ke navn som skal være med i forhold til 
målestokken på kartet, men ettersom 
dette er et turkart står vi litt friere, for-
klarer Brattset. Hun presiserer samtidig 
at fristen for innspill er satt til 15. janu-
ar, og at den må overholdes i forhold til 
videre framdrift. 

– Vi skal sende kartet til trykking 
1. februar, så derfor er vi avhengig av 
at tilbakemeldinger kommer i rett tid. 
Send meg gjerne en mail eller ta kon-
takt på telefon, så håper vi sluttresulta-
tet blir både utfyllende og informativt, 
avslutter Brattset.

Vi ønsker alle 
en riktig god jul!

Rennebunytt
 www.mediaprofil.no  www.rennebunytt.no
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Stemningsfull førjulskonsert
Kulturskolens årvisse julekonsert i 

Innset kirke ble som vanlig en stemnings-
full opplevelse, og publikum lot seg nok 
en gang imponere av elevene, som alle 
på sitt vis bidro til at julestemningen kom 
sigende. De eldste elevene begynner 
etterhvert å bli skikkelig rutinerte, og det 
er artig å se hvordan de utvikler seg fra år 
til år, både musikalsk og ikke minst når 
det gjelder sceneopptreden. 

Hvert år dukker det også opp noen 
små stjerneskudd, som tar publikum med 
storm. I år var det Alica Gros Grindvoll 
og Mathias Øverland Kjeka som bidro til 
at sjarmfaktoren nådde nye høyder. Alica 
sang ”Pepperkakebakesangen” til stødig 
akkompagnement fra Eirik Rønning og 
Tormod Bergsrønning, mens Mathias slo 
til med en trommesolo som tok pusten 
fra de fleste. Tradisjonen tro ble også årets 
julekonsert avsluttet med et flott felles-
nummer, der alle aktørene var med. ”Hva 
skal vi gjøre juledagene” ble belønnet 
med taktfast trampeklapp fra en nærmest 
fullsatt kirke, og da gjenstår det bare å 
si  tusen takk til Kulturskolen for nok en 
flott konsertopplevelse!

LODI med Markus Nyberg, Terje Løfshus, 
Anders Olsen og Petter Olsen (skjult 
bak) fremførte sin egen låt 
”Det blir jul”.

Eir Ingolfsdottir Dragset og Kristi Nyhaug fremførte ”Walking in the air” 
sammen med Ingeborg Smestu Holm, Marit Rønning og Tora Sigstad.

Christoffer Brekke og Marie Ek Brattset fremførte 
”White Christmas” sammen med kulturskolens lærere.

Ellinor Gunnes og Alexandru Gros Grindvoll koste seg under fremføringen av 
”Fairytale of New York” sammen med Mjuken Big Band.

Gitargutta med Jan Helge Bellingmo, Sander Pedersen Havdal og 
Fredrik Holthe Kvendbø. Ved trommene lærer Robert.

Miriam Vognild på trekkspill sammen med Sigrid 
Kjeka, Hans Kristian Rokkones og Sigrid Torsd. Uv.

Sigrid Kjeka sang ”Under månen”  akkompagnert av Håvard Kvam, 
Martine Alexandra Refseth og Nora Stene.
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Stemningsfull førjulskonsert

Eir Ingolfsdottir Dragset og Kristi Nyhaug fremførte ”Walking in the air” 
sammen med Ingeborg Smestu Holm, Marit Rønning og Tora Sigstad.

Alisa Gros Grindvoll sjarmerte alle med ”Pepperkakebakersangen” 
sammen med Tormod Bergsrønning og Eirik Rønning.

Matias Kjeka imponerte på trommer.Ellinor Gunnes og Alexandru Gros Grindvoll koste seg under fremføringen av 
”Fairytale of New York” sammen med Mjuken Big Band.

Sigrid Kjeka sang ”Under månen”  akkompagnert av Håvard Kvam, 
Martine Alexandra Refseth og Nora Stene.

Ola Løkslett var forsanger til allsangen ”Nå tennes tusen julelys” 
sammen med bl.a. Kristian Emstad Bøe og Ida Skamfer.
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Formannskapet har behandlet 
rådmannens budsjettforslag, 
og legger saken fram for kom-
munestyret med slik innstil-
ling til vedtak:

1. Driftsbudsjettet for 2014 fast-
settes som vist i budsjettskjema 1A og 
budsjettskjema 1B (side 19 og 22 i bud-
sjettframlegget) med følgende endrin-
ger:

•	 Det	 bevilges	 til	 sammen	
200.000,- kroner til to tiltak:

- Pilegrimssatsing
- Tilskudd til ”Reisen til fjellet SA” til 

dekning av sekretariatkostnader  
Saken forelegges formannska-

pet etter at det er gjennomført nær-
mere drøftinger med berørte aktører.  
Bevilgningen på 200.000 kroner dek-
kes av næringsfondets avkastning og 
”Regionale utviklingsmidler” (nærings-
utvalgets ramme reduseres med 
200.000 kroner)

•	 Kulturbudsjettet	 styrkes	 med	 til	
sammen 100.000 kroner.  

Det budsjetteres med 10.000 kroner 
til gjenoppretting av Stipend til unge 
utøvere/Kulturpris og 90.000 kroner til 
redusert husleie for aktiviteter for barn 
og unge i Rennebuhallen.  Bevilgningen 
på til sammen 100.000 kroner dekkes 
av reservefondet.

•	 Rennebu	 kommune	 garanterer	
for et tilskudd på inntil 50.000 kroner 
til utgivelse av ny bygdebok for Innset 
i regi av Innset historielag.  Tilskuddet 
betinger at prosjektet blir fullfinansiert.  
Kostnadene dekkes av reservefondet.

Alle søknader om støtte som skal 
tas stilling til i forbindelse med behand-
lingen av kommunebudsjettet må for 
ettertida foreligge hos Rennebu kom-
mune senest 1. september året før bud-
sjettåret.

2. Investeringsbudsjettet for 2014 

fastsettes som vist i budsjettskjema 2 A 
og 2 B (side 62 og 63 i budsjettframleg-
get) med følgende endringer:

Det bevilges 1.000.000 kro-
ner til prosjektet ”Rehabilitering av 
Rennebuhallen”.  Bevilgningen finansi-
eres med låneopptak som nedbetales i 
løpet av 20 år.

3. Kommunestyret vedtar råd-
mannens forslag til økonomiplan for 
perioden 2014 – 2017 med følgende 
endringer: 

Rehabilitering av Rennebuhallen 
med en total kostnadsramme på 17 
mill. kroner tas inn i økonomiplanen.

Bevilgningen fordeles slik i planpe-
rioden:

2014:  kr. 1.000.000 
2015:  kr. 8.000.000
2016:  kr. 8.000.000
Investeringskostnadene finansieres 

med låneopptak. Årlige renteutgifter 
budsjetteres med 450.000 kroner pr. år 
etter at prosjektet er gjennomført. Det 
legges til grunn ei avdragstid på 20 år 
og årlige avdrag på 850.000 kroner.

Økte renteutgifter og avdrag finan-
sieres ved å forlenge avdragstida på 
eksisterende lån fra det tidspunkt det er 
foretatt nye låneopptak.

4. Det tas opp lån til finansiering 
av investeringer på 6.200.000 kroner i 
2014.  Lånebeløpet avdras som serielån 
i løpet av 20 år.

5. Det tas opp et lån på 3.000.000 
kroner i Husbanken til videre utlån 
(startlån) i 2014.  Lånet nedbetales i 
løpet av 15 år.  

6. Kommunestyret vedtar å utset-
te betaling av avdrag på kommunens 
lån med til sammen 5,2 mill. kroner 
sammenlignet med tidligere vedtatte 
avdragsplaner.  Avdragsutsettelsen gjel-
der 2014.  Avdragstida forlenges med 
ett år for de lånene som det ikke betales 

avdrag på i 2014.    

7. Kommunestyret vedtar forslag 
til gebyrer og betalingssatser slik det 
framgår av budsjettdokumentet. 

8. For 2014 skal det ved utregning 
av skatt på formue og inntekt benyt-
tes det høyeste tillatte skattøre.

9. Med hjemmel i Lov om eien-
domsskatt av 06.06.1975 nr. 29 skri-
ves det ut eiendomsskatt for 2014 i 
Rennebu kommune.  Utskrivingen skal 
gjelde:

a). Berkåk sentrum – avgrenset til 
området mellom sydenden av Buvatnet 
og Nygard som har stadfestede regule-
ringsplaner pr. 01.01.1996 (uregulerte 
områder innenfor yttergrensene regnes 
med – jfr. kart datert RK den 13.12.1993, 
revidert den 09.11.1994).  Jfr. eiendoms-
skattelovens § 3 første ledd bokstav b.

b). Verker og bruk i hele kommunen, 
jfr. eiendomsskattelovens § 3 første ledd 
bokstav c.

Med hjemmel i eiendomsskatte-
lovens § 11 første ledd blir skattøret 
for eiendomsskatt satt til 7 promille av 
takstverdien for år 2014.  

Følgende fritak for eiendomsskatt 
skal gjelde i 2014:

A)  Fritak for følgende eiendom-
mer/bygninger som går inn under eien-
domsskattelovens § 7, pkt. a:

•	Berkåk	menighetshus
•	Garasjer	tilhørende	Rennebu	Røde	

Kors Hjelpekorps
•	Garasje	tilhørende	Rennebu	skog-

eierlag
•	 Garasjer	 tilhørende	 Rennebu	

Idrettslag
B). Fritak for boligbygg som ikke 

er 5 år gamle (fra den tid bygningen 
ble ferdig –  godkjent ferdigattest) pr. 
01.01.2014, jfr. eiendomsskattelovens § 
7 pkt. c.

C) Fritak for eiendommer som nyt-

Rennebu kommunes 
budsjettbehandling 
for 2014
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Til og fra 
Trondheim

Forbindelsene med kollektivtran-
sport til og fra Trondheim er for tiden 
et tema som diskuteres. Tilbudet er ikke 
som før, og det kan skape utfordringer 
for mange.

Busstilbudet fra AtB mellom Berkåk 
og Trondheim er basert på busskifte på 
Støren, og det er ingen garanti at buss-
en som kommer fra Røros venter på 
bussen fra Berkåk. 

Her er alternative buss- og togløs-
ninger til og fra Trondheim på alle hver-
dager.

ØSTERDALSEKSPRESSENs 
rutetider
- Berkåk sentrum hverdager kl. 09.15
- Stopper på alle bussholdeplasser,
 innom Støren, Melhus, City Syd og 
 St. Olav, gjennom byens buss-
 holdeplasser og endeholdeplass 
 Trondheim S. kl. 10.45.
- Tid 1,5 time til/fra Trondheim

- Tilbake hverdager fra Trondheim S
 kl. 16.30
- Stopper gj. byen + St. Olav kl. 16.40, 
- Tilbake til Berkåk sentrum kl. 18.00

NSB
- Tog Berkåk st. kl 07.09
- Trondheim kl 08.30
 Tid 1 time 21 minutt

- Tog Trondheim kl 14.24
- Berkåk kl 15.33
 Tid 1 time 9 minutt

tes til/ er regulert til landbruksformål 
innen Berkåk sentrumsområde. Jfr. 
lovens § 7 pkt. e.  Dog gjelder ikke frita-
ket våningshus på jordbrukseiendom-
mer.

Med hjemmel i eiendomsskattelo-
vens § 25 første ledd blir betalingster-
minene fastsatt til henholdsvis 01.04 og 
01.09.2014.  Rådmannen gis fullmakt til 
å endre antall terminer og forfallstids-
punkter.

Kommunestyret gir formannskapet 
fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om 
fritak etter eiendomsskattelovens § 7, 
pkt. c.

 
10. a). Ordfører godtgjøres til-

svar-ende 8,5 x folketrygdens grunnbe-
løp i 2014. Godtgjøring dekker nødven-
dig kontortid, møter i kommunestyret, 
formannskapet  og andre styrer og råd, 
representasjon og evt. andre oppdrag i 
egenskap av  ordfører.      

b). Varaordførerens godtgjø-
ring fastsettes til 10 % av ordførerens 
godtgjøring. Møtegodtgjøring og tapt 
arbeidsfortjeneste gis i tillegg.     

                                                                   
11. Formannskapet gis fullmakt 

til å disponere en reservebevilgning på 
til sammen 424.000,- (”tilleggsbevilg-
ninger” og ”etter formannskapets ved-
tak”).

HOO gis fullmakt til å disponere 
en reservebevilgning på 120.000 kroner.

MTL gis fullmakt til å disponere 
en reservebevilgning på 25.000 kroner.

Næringsutvalget gis fullmakt 
til disponere ei ramme på til sammen 
592.000 kroner fra næringsfondets 
avkastning og de regionale utviklings-
midlene.  Næringsutvalget gis fullmakt 
til å videredelegere deler av sin myn-

dighet til rådmannen.
Næringsutvalget gis fullmakt til 

å bevilge tilskudd fra Rennebu utvi-
klingsfond. 

12. Rådmannen gis fullmakt til 
å regulere lønnsbudsjettet/ fordele det 
beløp som er bevilget til dekning av for-
ventet lønnsøkning (4,3 mill. kroner), 
med basis i resultatet av tariffoppgjøret.

13. Rennebu kommune gir til-
skudd til tiltak innenfor næringsut-
vikling iht det som framgår av bud-
sjettdokumentets kapittel 3.16 og 3.17.

14. Utenom næringsområdet gis 
tilskudd iht det som framgår av bud-
sjettdokumentets kapittel 3.1og 3.19. 

15. Kommunens tjenester 
innenfor vann, avløp og feiing skal 
være selvfinansierende.  Eventuelle 
underskudd skal dekkes av fond som er 
tjent opp innenfor det aktuelle tjenes-
teområdet eller framføres til dekning på 
senere års budsjett/regnskap.

16. Kommunestyret vedtar for-
slag til gebyrregulativer slik de fram-
går av saksdokument 3 med endring av 
kapittel 11 (betaling for barnehage) og 
kapittel 16 (Behandling av saker etter 
konsesjonsloven og jordloven) iht til 
det som framgår av saksframleggets 
kapittel ”Retting av feil i budsjettfram-
legget”

17. Kommunestyret vedtar råd-
mannens forslag til budsjett for 2014 
og økonomiplan for perioden 2014 – 
2017 med de endringer som framgår av 
punkt 1 – 16.

Historiske årsskrift som julegave?
Årets skrift fra Rennebu historielag og Innset his-

torielag er interessant lesning for mange. Innholdet er 
allsidig og noe for en hver smak, med artikler om Per 
Joars kvintett, bygdakunstneren Arne Hårstad, Innsets 
historie, Hjallis på Innset, folket på Hosethaugen, året 
som gikk 2012 - for å nevne noe. Årsskriftet er å få kjøpt 
flere steder i bygda, og det egner seg godt som julegave.

Dovrebanen – Jernbanehistorisk forening presen-
terer nå sitt niende historiske hefte om en av distriktets 
viktigste kulturminner, Dovrebanen, banestrekningen 
mellom Dombås og Støren. 

Dette heftet kan kjøpes bl.a. på Bygdasenteret på 
Berkåk. Årsskrift 2013

Rennebu Historielag og Innset Historielag

Innunder 
blåe himmelrand
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Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

Julegavetips
gavekort på fotpleiebehandling!

Trenger du behandling
ring for timeavtale

41 45 75 93

– pleier dine føtter 
på Løkken eller ved Rennebu helsesenter

Behandling av negler, 
beskjæring av hard hud, 
vortebehandling,
behandling av soppnegler

Salg avfotkremer og sokkersom ikke strammer, Ametrinesokker

Åpningstider i jula:
Julaften  09.00-12.00
3., 4. og 6. juledag  10.00-14.00
Nyttårsaften  Stengt

Vi ønsker alle
våre kunder og

forretningsforbindelser
en riktig god jul og

et godt nytt år!

Jeg starter fotpleiebehandling på
Nerskogen/Fjellheim i 2014 Velkommen!

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:
fred 20., lørd 21. og mand 23. kl 10-18 

julaften kl 9-12 – mellomjula kl 10-14



13Rennebunytt

Minjeni Women Group jobber for 
kvinner og barn i en liten og fattig 
landsby som heter Shimbwe. Minjeni 
har som mål og fremme helse og 
utdanning, samt å minske fattigdom 
blant landsbyens innbyggere.

Ville gjøre noe for barna
Marion har permisjon i ni måneder 

fra sin farmasøytstilling i Molde, og er 
i Tanzania sammen med sin samboer 
Arne Berg som har vært der tidligere.  
Marion ønsker å hjelpe de hjemløse og 
syke barna i Shimbwe på frivillig basis. 
I løpet av noen uker har hun besøkt 163 
familier og nærmere 500 barn, og på 
denne turen fant hun 10 hjemløse fami-
lier. 

— Så hva kan jeg gjøre for dis-
se barna? Aller helst vil jeg hjelpe 
alle sammen, og jeg vil at alle barna 
i Shimbwe skal få lov til å spise seg 
mette hver dag og ha ei seng å sove i. 
Aller helst ville jeg at alle familiene i 
det minste skulle få tette tak på husene 
sine, så de slapp å svømme i gjørme når 
det regner. Men dette er alt for store 
prosjekter som jeg verken har tid eller 
penger til å gjennomføre. Det som det 
derimot er mulig å gjennomføre er:
-  å kjøpe briller til den 10 år gamle 
 jenta som nesten ikke ser noe
-  å ta med den lille gutten med 
 navlebrokk til sykehuset og under-
 søke om han må opereres
-  å ta med jenta med cerebral parese til 
 en klinikk med kvalifisert personell 
 slik at hun for eksempel kan få en 
 rullestol å sitte i, i stedet for å bli stuet 
 vekk i et mørkt hus døgnet rundt
-  å reparere symaskina til den ny-
 utdannede syersken så hun kan få en 
 jobb å leve av
-  å bygge hus til noen av de som er 
 hjemløse/har hus som er falleferdige

— Det er to ting som avgjør hva og 
hvor mye jeg får gjort her. Det ene er 
at jeg rett og slett blir nødt til å rangere 
alle situasjonene jeg er borti etter hva 
jeg mener det er mest viktig å få gjort 
noe med. Og det andre er hvor mye 
penger man har til rådighet. Og det er 
her alle dere hjemme i Norge skal få 
muligheten til å hjelpe meg! 

Årets viktigste julegave?
Marion Steigedal fra Å arbeider som frivillig for en kvinne-
gruppe som heter Minjeni Women Group in Moshi i Tanzania. 

Marion har opprettet en egen konto 
som det går an å gi et bidrag til. 

Trenger minst 50.000 kroner
— Jo mer penger jeg klare å samle 

inn, jo flere kan jeg hjelpe. Målet mitt 
er å få bygge minst fem hus, i tillegg til 
å gjøre diverse annet ”småtteri”. Dette 
betyr at jeg trenger minst 50 000 kroner. 

Så da gjenstår det bare å se om 
nordmenn allerede har brukt opp alle 
pengene sine på julegaveshoppingen, 
eller om noen kanskje vil droppe en 
av posene med Nidars Julefavoritter og 
heller gi en 50-lapp til fordel for hjem-
løse i Shimbwe. Jeg må gjøre all jobben, 
men du kan bli med å spleise slik at 
jobben kan gjennomføres! 

Kontonummeret er 4260 72 09299.

Får se resultatene
— Fordelen med å gi penger til dette 

prosjektet framfor veldedighetsorgani-
sasjonene er at pengene går uavkortet 
til det de er ment for, og jeg lover deg at 
du får se resultatet i form av fotografier 
om noen måneder!

Artikkelen er basert på Marions artikk-
el på bloggen www.arneitanzania.blogspot.
com.

Av Dagfinn Vold

Marion Steigedal sammen med datteren 
til en kollega i hjelpeprosjektet.

Lions-juletre til 
Helsesenteret
Lions Rennebu har i over 25 år 
levert juletre til Helsesenteret.

Juletreet fra Lions Rennebu under 
montering ved Helsesenteret.

Tradisjonen tro kom også i år Knut 
Haugen med et stort og fint juletre for 
å sette opp ute ved Helsesenteret. Treet 
er en årlig gave fra Lions Rennebu, og 
Inge Olav Hatvik kan fortelle at de har 
gitt tre til Helsesenteret i over 25 år. 

— Dette er en trivelig oppgave for 
Lions som vi håper gleder mange, sier 
Hatvik. I tillegg til treet som står ute 
gir også Lions juletre til innebruk på 
Helsesenteret. 

Lokalt engasjement
Hatvik forteller at Lions har som 

mål å drive humanitært hjelpearbeid, og 
at det er et vidt begrep og kan omfatte 
mange prosjekter både lokalt, nasjonalt 
og internasjonalt. Lions Rennebu sitt 
engasjement skjer mye i nærmiljøet, og 
de legger vekt på trivsel og omtanke for 
de som ikke har de samme muligheter 
som de som er unge og friske. 

— Som en del av finansieringen av 
vårt arbeid gir vi ut Rennebukatalogen 
og den årlige Rennebukalenderen. 
Rennebukalenderen inneholder lokale 
og historiske bilder fra vår nære fortid, 
og du kan støtte vårt arbeid ved å kjø-
pe denne interessante kalenderen, sier 
Hatvik.

Av Dagfinn Vold
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Elevbedrifter
Salg fra elevbedrifter på Frivilligsentralen

16. desember kl 9-14.30 og 
17. desember kl 12-14.30

Personlig assistent
7 timer for uka. Oppstart snarest.
Stillingen er hjemme hos en aktiv dame på 50 år. 
Arbeidsoppgavene blir gitt av brukeren.
Timene er fordelt på hele uka. Stillingen krever 
politiattest.

Hovedarbeidsområder:
Hjemmehjelpsoppgaver (ikke personlig pleie)
Varierte praktiske gjøremål i og utenfor huset
Tilrettelegging av gjøremål

Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.

Vi tilbyr:
Lønn i henhold til avtaleverk

For nærmere opplysninger, kontakt leder Tjenesten for 
funksjonshemmede Hanne K. Rise tlf.  72 40 25 10.
  
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk 
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under 
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – ”Selvbetjen-
ing” innen 23.12.2013.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om 
søknadsskjema, telefon 72 42 81 00 eller 
postmottak@rennebu.kommune.no 
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. 
Offentleglova § 25.

Rådmannen

Forsøksordning med etablering 
av snøscooterløyper
 
Regjeringen har besluttet å iverksette forsøksordningen, 
og samtidig utvide den. Ordningen omfatter nå alle 
kommunene som hadde meldt sin interesse for å delta.
Rennebu kommune har dermed mulighet til å delta i 
ordningen. Ordningen er utarbeidet som et forsøk etter 
forsøksloven. Departementet har utarbeidet en stand-
ardisert forskrift som gir nærmere bestemmelser for 
forsøket, herunder om planprosessen kommunen må 
gjennomføre og hvilke begrensninger og hensyn som 
gjelder for anlegging av løypene.
 
For at kommunen skal kunne delta i forsøksordningen, 
må kommunestyret vedta en forskrift for gjennomføring 
av forsøksordningen. Forskriften må sendes inn til 
departementet for stadfesting innen 1. april 2014. 
Departementet vil stadfeste forskriften fra kommunen 
så snart den er mottatt.
 
Kommunen kan starte planprosessen for etablering 
av løyper før forskriften er stadfestet. Kommunen kan 
imidlertid ikke treffe planvedtak om snøscooterløyper 
eller andre vedtak forskriften gir hjemmel for før for-
skriften er stadfestet. Det er presisert fra regjeringen at 
kommunene i forsøket bør ha som mål å gjennomføre 
gode lokale prosesser, og vektlegge hensynet til støy og 
andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og 
hytteområder, kulturminner og kulturmiljø.
 
De som eventuelt har planer om etablering av snø-
scooterløype finner retningslinjer for utarbeidelse av 
forslag til trasé på kommunens nettsider.
 

Rådmannen

Treningssamling i Rennebu skytterlag
32 skyttere deltok da Rennebu skytterlag hadde trenings-
samling i innendørsbanen på Berkåk, der den dobbelte 
skytterkongen Vebjørn Berg var instruktør.

Treningssamlinga gikk over to dager, og den første dagen 
var det seniorene som fikk råd om trening og skytestillinger. 
Berg holdt et interessant foredrag om sitt treningsopplegg 
med ca. 720 treningstimer i året. 

Den andre dagen var det rekruttene og de skytterne med 
litt mindre erfaring som fikk dra nytte av kunnskapen til skyt-
terkongen. Skytterlagets egne instruktører med skytterprin-
sesse Mona Isene i spissen bidro også til at det ble en lærerik 
dag for skytterne. Berg var spesielt imponert over rekruttenes 
skytestillinger.

Vebjørn Berg (t.v.) var for noen år siden rangert som verdens 
beste rifleskytter.
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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
Årsmøte i Barnas Naturverden
Jutulstuggu onsdag 8. januar kl 19 30

Årsmøtesaker og videreutvikling av BN.

Fagforbundet avd 545 Rennebu 
avholder årsmøte
mandag 20.01. 2014 kl 19.00 på Hallandstuggu.
Saker som ønskes behandlet meldes til styret 
innen 20.12.2013.
Medlemmer som ønsker årsmelding for 2013 tilsendt 
kan sende mail til kari.aftreth@rennebu.kommune eller
kontakte kontoret.

                                                                    Styret

Helligtrekongersfest 
Søndag 5. januar kl 19.30 på Mjuklia.

Bertel Aasen og Gaula Glasang blir med.
Bevertning.

Gave til NMS.
Alle er hjertelig velkommen!

Rennebu Arbeiderparti 
avholder årsmøte 
fredag 31. januar 2014 kl 19.00 
på Frivillighuset. 

Til behandling: vanlige årsmøtesaker. Forslag som 
ønskes behandlet på årsmøtet, sendes styret ved leder 
Bjørn Berntsen, 7391 Rennebu. Tlf 997 03 320 eller 
mail bjorn.berntsen@live.com, innen 24. januar. 
Enkel servering. Alle ønskes hjertelig velkommen! 

Styret

Årsmøte i Kvinnegruppa
onsdag 5. februar 2014 kl 19
på Frivilligsentralen

Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være Solveig 
Træthaug i hende innen 20. januar 2014.
Vel møtt!

Styret

Første formiddagstreff i 2014
i omsorgsboligen er 7. januar 2014 kl 11.00
Velkommen

En julehilsen og takk til alle gode naboer, kjære 
venner og kjente for all god hjelp.
Juleklem fra Kjellrun

SKIAKTIVITETER VINTEREN 2014

SKILEK
Skilek foregår i NM-bakken på skistadion og i 
hoppbakken (Mjuklibakken) ved Vassliveien.
Skigruppa arrangerer skilek kl 18-19 følgende tirsdager:

17. desember, 7. januar, 14. januar, 21. januar, 
28. januar, 4. februar og 11. februar

Skilek er rettet mot barn i alderen 6 -7 år og eldre. Det vil 
bli aktiviteter som ikke har typisk preg av langrennstren-
ing, men som stimulerer alle deler av kroppen inkludert 
hjernen. Det blir også muligheter for hopping i Mjuklibak-
ken, her er det to hoppbakker og den minste kan brukes 
av alle som kan og gå på ski – ingen nedre aldersgrense i 
denne bakken!

POENGRENN
Langrenn fristil  8. januar   
Skiskyting  15. januar
Langrenn klassisk  22. januar   
Skiskyting  29. januar
Langrenn fristil  5. februar   
Skiskyting  12. februar
Langrenn klassisk  26. februar  Merkerenn
Skiskyting  5. mars
Langrenn klubbmesterskap 12. mars 
klassisk 
Skiskyting klubbmesterskap  19. mars

ANDRE RENN
Burennet 8. mars
Larsrennet 9. mars 
Mjuken Grand Prix  26. mars

Følg oss på Facebook; Rennebu IL – skigruppa   
og  på www.rennebu-il.no

Vennligst ingen oppmerksomhet på dagen min.
Karen Kvam

Ledige næringslokaler 
rimelig til leie

i Rebus-bygget på Berkåk.

Ta kontakt med Oddvar Skjerve - mob 995 33 739
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Rennebu Nytt -  neste nummer 16. januar - frist for stoff 7. januar -  Rennebu Nytt

Det er enkelt å forsikre bilen og det nye 
kameraet. Litt tyngre er det å se for seg 
hvordan du skal kunne takle hverdagen på 
best mulig måte hvis livet blir vanskelig. 
Snakk gjerne med oss om hvordan du kan 
sikre deg selv og familien. Vi kan finne fram 
til en løsning som passer både deg og 
økonomien din. 

Kom innom våre kontorer i Oppdal eller  
på Berkåk, eller ring oss på 72 40 49 90,  
så hjelper vi deg. 

Gjensidige Oppdal-Rennebu
gorb.no

Har du husket det 
aller, aller viktigste?
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Dette skjer i Rennebu!
12.12 Formiddagstreff Staure 11.00
15.12 Gudstjeneste Fredheim bedehus 11.00
15.12 Lysmesse Innset kirke 20.00
16.12 Salg ved elevbedrifter      Friv.sentralen  9-14.30
16.12 Søndagsskole/Yngres Misjonshuset, Voll 17.30
17.12 Salg ved elevbedrifter      Friv.sentralen  12-14.30
17.12 Innendørsskyting  17.00
19.12 Innendørsskyting, egentrening  18-20
20.12 Julekonsert Rennebuhallen 19.30
24.12 Gudstjenester Nerskogen kapell 12.00
   Innset kirke 14.30
   Berkåk kirke 16.00
25.12 Gudstjeneste Rennebu kirke 11.00
26.12 Gudstjeneste Rennebu helsesenter 11.00
27.12 Juletrefest Misjonshuset 19.30
29.12 Juletrefest Hoelsmoen 11.00
05.01 Juletrefest Fredheim, Grindal 13.00

07.01 Formiddagstreff  11.00
09.01 Normisjonsmøte Hoelsmoen 20.00
13.01 RennebuSoulChildren Mjuklia 17.30
Håndballtreninger/kamper se www.rennebu-il.no
Step hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30
Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 19.00
Oddetallsuker på Stamnan og partallsuker på Innset
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 20-01
Seniordans hver tirsdag kl 14-16 i samfunnshuset
Bridgeklubb hver tirsdag i Frivillighuset kl 18.30
Yoga hver tirsdag kl 18 på Voll skole, musikkrommet
Småbarnstreff hver torsdag kl 11-13 i Frivillighuset
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

Trenger du skyss eller følge på et arrangement eller 
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

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


