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Kulturskolens julekonsert

Tradisjonen tro arrangerte Kulturskolen i
Rennebu julekonsert i Innset kirke.
Foto: Dagfinn Vold
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Ordførerens hjørne

Desember rører ved det dypeste i oss
”Desember gir oss lov til å være religiøse”, kunne vi
nylig lese i en avis på Sørlandet. Som om det ikke skulle
være tillatt resten av året?
Når sant skal sies, så er det noe i dét. Det er noe med
denne kombinasjonen av mørketid, med kulde ute og lys,
varme og vakker musikk, som øver en egen tiltrekning på
våre innerste følelser. Det er ikke for ingen ting at mange
av de kjente artistene, som vi ellers i året kanskje bare opplever på TV, i desember kan begi seg av gårde for å holde
julekonserter i kirkene landet rundt. Til stor glede for folk.
Og vi kjøper juleplater og spiller musikk dagen lang. Jo,
som det også stod i artikkelen fra Sørlandet: ”Desember
rører ved noe av det dypeste i oss”. Så sant, så sant!
Som dere kan lese i dette nummeret av bladet er det
ikke bare de kjente artistene fra TV-ruta som gleder oss
med julekonserter. Rennebu kan være mektig stolt over å
ha et aktivt kulturskolemiljø som i høyeste grad bidrar til
oppmuntring på det lokale plan. Reportasjen fra julekonserten i Innset kirke lenger ute i bladet leste jeg til øyet ble
både stort og vått. Jeg ble bare virkelig lei meg for at jeg
ikke fikk denne med meg.
Det er mange i bygda vår som i årets løp bidrar til stor
kulturell berikelse gjennom sin sang, musikk og dans og
drama. Korps, sangkor, musikal, revy, oppvisninger og
kunstutstillinger – det skjer jo noe hele tiden i kulturbygda
vår. Og noen store talenter dukker også opp.

Med ønske om god jul og et godt nyttår
til alle i Rennebu!
Ola T. Lånke
- ordfører
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Ett av dem vi igjen skal få stifte kontakt med, er Tuva
Børgedotter Larsen. Tuva har vokst opp på ”Skoga”, og
for tiden utdanner hun seg til profesjonell musikalartist
i Gøteborg. I høst har hun hatt eget konsertprosjekt ved
Helsingborg Stadsteater. Tidligere i høst ble Tuva tildelt
Rennebu kommunes stipend til unge utøvere. Den har hun
ennå ikke vært hjemme for å hente. Det vil skje i forbindelse
julekonserten i Rennebu kirke 21. desember. Vi gratulerer og
gleder oss til å høre henne!
Som om det ikke var nok har Heidi Skjerve nettopp
kommet med en ny CD med tittelen ”Vegen åt deg”. Mye
av musikken har hun laget selv, og det er tekster både fra
hennes farfar, Arnt Skjerve, Astrid Krog Halse og fra vår salmeskatt. Det er tydelig at Heidi har hentet mye inspirasjon
fra hjemtraktene. Dette kommer ikke minst fram i den siste
låten med overskriften HEM, som hun selv har skrevet.
Heidi har allerede høstet mange godord for denne utgivelsen, som hun har gjort i ”akkompagniskap” med flere
kjente artister. Fra Nettavisen sakser vi følgende: ”Heidi
Skjerve er utstyrt med ei varm og personlig stemme og
måten hun tolker tekstene på forteller oss om en musikant
som mener det hun «sier». Heidis vakre stemme, musikk og
tekster rører ved det dypeste i oss! Her bør det ligge an til en
”Spelemannspris”, og intet mindre!

tlf 55 55 33 33
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Skrulla og tyske skiver
Juleforberedelser og jul kaller frem minner hos oss alle. En
egen aktivitetsgruppe i Helsesenteret hadde i forrige uke bakedager med beboerne, og det fikk fart på minnerike samtaler.

Peder Hårstad synes de nybakte skrullene smaker godt. Torgeir Sæther ved siden av
er helt enig. I bakgrunnen serverer enhetsleder Borgny Lien (t.h.) smaksprøver.
Lukta av julebaksten fremkalte gode
minner, og praten om jul i gamle dager
gikk godt rundt bakebordet.
— Kå dåkk åt te julkvelds dåkk da,
og va dåkk mange rundt bordet, var det
en som spurte sidemannen. Det var bare
blide ansikter å se, og da Rennebunytt
dukket opp fikk vi raskt servert smaksprøve på skrullan - eller krumkake som
det også heter. Enhetsleder Borgny Lien
har lovt bakerne at hun skal ha med

moltekrem som de kan kose seg med
sammen med skrullene neste gang.
— De ansatte har dannet ei aktivietsgruppe der målet er å få økt aktivitet
for beboerne. Hver tirsdag og fredag er
det planlagt en ekstra aktivitet, og i forrige uke var det to bakedager. Ellers vil
det bli bøy og strekk og andre aktiviteter, forteller Lien.
Av Dagfinn Vold

Juleforberedelser på
tvers av alder
Desember er ofte en travel
måned både for store og små,
og da er det viktig å tenke på
at førjulsaktiviteter kan være
både sosialt og trivelig.

Ingeborg Ytterhus og Trym Krystad
Johansen koser seg i arbeidet.
Nylig var 4- og 5-åringene i Vonheim
barnehage på besøk på arbeidssenteret
på Helsesenteret, der de lagde julepynt
og små overraskelser sammen med
brukerne. Ivrige små hender produserte
lange juletrelenker, flotte postkort og
engler under kyndig veiledning fra de
som har litt lengre erfaring med juleforberedelsene. Det var tydelig at både
små og store koste seg sammen, for
både praten og produksjonen gikk livlig
rundt bordene. To driftige damer hadde
også funnet fram takka og sørget for at
det ble velsmakende lapper til formiddagsmat, og det var det i alle fall mange
som visste å sette pris på!
Av Mona Schjølset

Sverre Mosand lager tyske skiver, mens Johanne Vold lager kokosmakroner.

Inger Stokke og Solveig Flotten
steker hyllake.

Rennebunytt
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Martnasskjorta

E6 Berkåk

2013

tlf 72 42 71 50
Følg oss på Facebook

Husk å kjøpe
Statoil-koppen
for 2013
Vi ønsker alle kunder
en riktig god jul og et
godt nyttår!

selges nå for kr 150,-

Ren bil til jul? – vask bilen hos oss!
Åpningstider:

Rennebumartnan as Myrveien 2 Birkabygget Berkåk
Tlf 72 42 77 48// 917 83 500 www.rennebumartnan.no
Rennebumartnan 2013: 16.-18. august

Julaften
1. juledag
2. juledag
3., 4., 5. og 6. juledag
Nyttårsaften
1. nyttårsdag

7.30–15.00
stengt
9.00–21.00
7.30–22.00
7.30–17.00
11.00–24.00

Julegaver av varig verdi!
i vår salgsutstilling
– flotte produkter
av 120 håndverkere
fra hele Norge!

Åpningstider:
Mandag - Fredag
Lørdag 15. desember
Fredag 21. desember

10-15
10-14
10-19

Myrveien 2 Birkabygget Berkåk – tlf 72 42 52 00 – www.birka.no – www.facebook.com/birkafb
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Førjulsaktiviteter
Adventstida er ei fin tid før jul. Da er det
forberedelser mens en venter og gleder
seg til selve jula. Da bakes det, det er julemarked, det tennes juletre - og det er julekonserter.
1: I forbindelse med julegrantenninga på Berkåk
overrakte Solveig Træthaug på vegne av Kvinnegruppa
en sjekk på kr 22.500 til skigruppa ved Arve E. Withbro.
Pengene var fra gruppas lotteri og var øremerket sanitærbygg på skistadion. Det var også kanefart, og 40
unger fikk sitte på med hest opp til helsesenteret.

1

2: På Stamnan har det vært julemarked med salg av
bl.a. julebakst og kranser. Arnfinn Engen solgte fiskelemser, rosetter og andre godsaker, mens Inger Marita
Uv Lorenzten solgte julekaker. Samtidig var det anledning til å kjøpe seg en kaffekopp i godt lag.
3: På Voll var det julegrantenning for første gang på
noen år, og folk i mange aldre møtte opp til gang rundt
juletreet. Julenissen kom også på besøk, og etterpå var
det gløgg, kaffe og boller inne på Gammelbua.
4: Birka hadde førjulskveld med presentasjon av
månedens utstiller, aktiviter, kaffesalg - og bl.a. vakker
sang av Rennebu mannskor.

2
5: Celine og Tore André Helgemo
leverte en konsert med mye sangglede
i Innset kirke. Begge har sangstemmer med meget høy kvalitet, og konserten hadde mange høydepunkt. Tore
André sin fremførelse av O helga natt
og Celines tolkning av artisten Pink var
kanskje de beste.
På bildet er Tore André sammen
med f.v. døtrene Celine og Caroline og
venner fra Orkdal.
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Adventskalender

Den perfekte julegaven!

på Byggmakker

Gaven som kan brukes
over hele verden!
• kontofritt kort
• Ingen pin
• valgfritt beløp kr 200 - kr 5000

Vi trekker et
gavekort på kr 200,blant våre besøkende
hver dag!

tlf 72 43 00 40

Vi ønsker alle våre
kunder ei god jul og
et godt nytt år!
Økonor Berkåk, Tlf 72 42 82 00
avd. Soknedal, Tlf 72 43 34 07

Vi holder stengt f.o.m 23.12.12 t.o.m 01.01.13

Åpningstider i jula:
Mellomjula: 9 - 13
Julaften og Nyttårsaften: stengt

BERKÅK
Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Vi ønsker alle våre kunder og forretningsforbindelser

en riktig GOD JUL & GODT NYTT ÅR!

Informasjon
du
fraGlemmer
HAMOS Forvaltning
IKS å sette
Slam

fram dunken?

Send en sms til 2105 med kodeord HAMOS <Rutenummer> og
Det
har vært en utfordrende høst med tanke
motta en påminnelse om å sette fram dunken og/eller plastsekken
på kvelden
tømming
av slam.
Av ulike
årsaker
såpåhar
før tømming.
Rutenummeret
ditt finner
du øverst
tømmekalenderen
din eller på hamos.no
slamtømmingen
blitt forsinket,
men nå skal
alt være i orden. Vi beklager de ulempene
dette har medført for abonnentene.
k r 2,-

Renovasjon

Rennebunytt

414 575 93
Dobbel J • jj.no Foto: Torstein Dalemark

Vi ønsker med dette alle våre abonnenter
en riktig god jul og et godt nytt år!
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Trenger du behandling
ring for timeavtale

r
.
koste melding
te
esten
Tjen er mottat
v
for h

Vi minner om endringer av tømmedager og
åpningstider i romjula. Se tilsendte tømmekalender for detaljer.

Vi skaper verdier
for folk og miljø

– pleier føtter ved Rennebu helsesenter

Jeg klipper negler, beskjærer hard hud,
gjør vortebehandling,
Skaff
behandler soppnegler mm
sand er
a

Julegavetips

le
og sk r
o

gavekort på fotpleiebehandling!
Forvaltning IKS

Velkommen!

Lys i mørket

mer varmende førjulsopplevelse er det
neppe mulig å få.
I flere sammenhenger sies det nå at
dagens ungdom er mye bedre enn sitt
rykte. Når man sitter på en sånn konsert og ser hvordan utøverne stråler,
så tenker man at det kanskje finnes en
sammenheng her. Kanskje er vi blitt
flinke til å gi våre unge håpefulle plass
til å få vist seg fram og bli sett. Gjør ikke
dette noe med selvtilliten? Selvsagt
finnes det sikkert både sommerfugler
i magen og svette hender, men det er
formidlingsgleden vi ser, og med flinke
lærere som vet hvor lista skal legges,
blir resultatet så bra.

Kvelden var mørk og kald, så kald
at bilen ga tydelig signal på at den ikke
hadde lyst til å legge ut på tur den 4.
desember 2012. Men inne i Innset kirke var det både lys og varme. Nå var
lys også tema for musikkskolens tradisjonelle førjulskonsert denne kvelden. Flinke Christoffer Brekke geleidet
oss elegant gjennom en vandring mot
lyset. Vi aner at det ligger bak en genial regi her, fra lærerne i kulturskolen.
Resultatet ble i hvert fall masse positiv
energi både fra aktører og publikum. En

Den 22. november hadde folkehelsekomiteen i Rennebu invitert til
møte med frivillige lag og organisasjoner, samt politikere og enhetsledere i
kommunen. Tema var ”hva kan frivilligheten gjøre i forhold til folkehelsa”.
Fylkeskoordinator for kultur og kommunikasjon i Sør-Trøndelag fylkeskommune Karen Espelund, samt folkehelsekoordinator i SIO Liv Riseth var
invitert som foredragsholdere. Her var
det de frivilliges rolle særlig i forhold
til barn og unge som ble framholdt.
Rundt omkring i norske kommuner, der

i blant Rennebu, gjøres det et formidabelt arbeid for å gi gode tilbud for barn
og unge både innen idrett, skytterlag,
korps og kristelige aktiviteter. Karen
Espelund tok fram et eksempel; ”er du
med i korpset fullfører du videregående
- og da er du sikret”. Sikkert en påstand
som ikke holder vann hundre prosent,
men likevel så er det en sammenheng
her som er viktig å være oppmerksom
på. Om en skal driste seg til en konklusjon på debatten i etterkant av innleggene på dette møtet må det være at
vi i Rennebu må gjøre hva vi kan for at
det finnes et sikkerhetsnett slik at alle i
størst mulig grad skal ha et tilbud der
de blir sett, verdsatt og respektert. Vi må
hele tiden passe på at det ikke finnes
for store hull i dette nettet. For helse er
ikke bare fravær av sykdom, det er opplevelse, vennskap, tilhørighet og mye,
mye mer.
Så håper vi at alle barn og unge i
Rennebu, samt de gode hjelperne i de
voksnes rekker, får innfridd sine forventninger om en frydefull julehøytid.
Astri Snildal
Enhetsleder kultur og fritid

Kom med forslag på Årets Rennbygg 2012?
Revylaget Framtidsvon ble kåret til Årets Rennbygg 2011.
Nå er det tid for å kåre Årets Rennbygg 2012, og til det trenger
vi din hjelp.
Det er mange i Rennebu som gjør en
stor innsats i forskjellige sammenhenger. Disse fortjener en oppmerksomhet
og en påskjønnelse. Årets Rennbygg
er ment som et klapp på skuldra og
en motivasjon, og du kan være med
og bestemme hvem som skal bli Årets
Rennbygg 2012.
Årets Rennbygg kan enten være en
privat person, en person fra et lag eller
en organisasjon, en fra det offentlige, en
fra næringslivet, en bonde, ei god kone,
en avløser, eller en god nabo. Men det
må være en person som har gjort seg
fortjent til det - f.eks. en optimist, en
ildsjel, en gledesspreder ...
Kom med forslag
Vi starter med at alle kan sende
inn forslag på en kandidat, med en

kort begrunnelse. En jury bestående
av tre personer, fra Rennebu 3000,
Rennebunytt/Mediaprofil og Meldal
Sparebank, vil plukke ut fem verdige
kandidater blant de innsendte forslagene. Disse fem kandidatene blir presentert i Rennebunytt som kommer 17.
januar, og da kan selve avstemmingen
starte. Avstemmingen vil foregå ved
hjelp av stemmeseddel i Rennebunytt
eller via e-post. Selve prisen består av
et diplom, i tillegg til et pengebeløp på
kr 5.000. Utdelingen av prisen vil skje
i løpet av februar ved en egnet anledning.
Årets Rennbygg er et samarbeidsprosjekt mellom Rennebu 3000,
Rennebunytt/Mediaprofil og Meldal
Sparebank.

Årets Rennbygg

- Deles ut i samarbeid mellom
Rennebu 3000, Rennebunytt/
Mediaprofil, Meldal Sparebank og
publikum.
- Går til en person som har gjort seg
fortjent til det i året som har gått –
som f.eks. en optimist, en ildsjel, en
gledesspreder.
- Frist for å sende inn forslag til
kandidater er 5. januar.
- En jury på tre personer fra Rennebu
3000, Rennebunytt/Mediaprofil og
Meldal Sparebank plukker ut fem
finalister fra forslagene.
Disse offentliggjøres i RN 1/2013.
- Publikum kan stemme på sin favoritt via rennebunytt.no og via
stemmeseddel i Rennebunytts
papirutgave.
- Årets rennbygg 2012 offentliggjøres i RN 3/2013.

Rennebunytt
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Hyllet lyset i Innset kirke
Lys var tema for kulturskolens
julekonsert i Innset kirke, og
skal man dømme etter publikums reaksjoner var det nok
mange som følte seg atskillig
lysere til sinns når de gikk
hjem igjen etter konserten.

Søstrene Astrid og Ellinor Gunnes innledet det hele på en nydelig måte med sangen Vitae
Lux, stødig akkompagnert av Linn Bruholt på piano.

Sigrid Øverland Kjeka, Frøydis Lygre, Sigrid Torsdatter Uv, June Gunnes, Hans Kristian
Rokkones og Håvard Kvam framførte ”Vi tenner våre lykter” .

Kulturskoleelevene innfridde nok
en gang, og en variert og stemningsfull
konsert var med på å gi oss en god start
på adventstida.
Søstrene Astrid og Ellinor Gunnes
innledet det hele på en nydelig måte
med sangen Vitae Lux, stødig akkompagnert av Linn Bruholt på piano.
Dermed fikk vi satt standard og tema
for konserten fra første tone, og utover
kvelden gikk det slag i slag med små og
store elever som alle gjennomførte til
høyeste stilkarakter.
Variasjon
Innimellom de kjente og kjære julesangene publikum liker å høre, var det
også forfriskende å se og høre unge
bandmusikere i fri utfoldelse på scenen.
Både LODI sin strålende versjon av
Oslo Ess låta ”Ut av det blå”, MELT sin
versjon av ”So far away” og jentebandet
7UP sin herlige tolkning av ”Hey Jude”
fikk fram rockefoten hos publikum, og
når storbandet i tillegg ga full gass med
”Hip to be square” var det både trampeklapp og tendenser til allsang i kirka.
Dette er noen av de eldste elevene i
Kulturskolen, som etter hvert begynner å bli både rutinerte og scenevante.
Som en motpol til disse, kommer det

Nytt Årsskrift i salg
Tradisjonen tro har Rennebu Historielag og Innset Historielag også i år samarbeidet om årsskriftet ”Innunder blåe himmelrand”. Bladet er populært lesestoff for
mange her i bygda, og ikke minst for en del utflytta rennbygger.
Årets utgave er en fyldig samling historier fra ulike steder i bygda, noen med
humoristisk tilsnitt, og noen med mer alvorlig tema. Grendakontaktene i historielaget vil som vanlig selge årsskriftet rundt om i bygda, og ellers vil det bli lagt ut for
salg på Bygdasenteret.
En utmerket julegave til den som ellers har det meste!
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hvert år noen små stjerner som sjarmerer publikum i senk med sine innslag.
Sigrid Øverland Kjeka, Frøydis Lygre,
Sigrid Torsdatter Uv, June Gunnes,
Hans Kristian Rokkones og Håvard
Kvam framførte ”Vi tenner våre lykter”
i et av kveldens mest sjarmerende innslag, og bidro til at konserten ble akkurat så variert som en kulturskolekonsert
bør være.
Dans og skrivegruppe
For virkelig å vise bredden i kulturskolen, var også danseelevene på plass.
De framførte ”The Joy formidable” på
en utrolig stemningsfull måte, og det
er fint å se at også dans har sin plass i
kirkerommet. Et helt nytt tilbud i kulturskolen er skrivegruppa, og i Innset
kirke framførte de egenproduserte tekster med tema ”Lys”. Øyvind Kristoffer
Vognild, Sigrid Torsdatter Uv og
Sokrates Dragset hadde både humoris-

tiske og tankevekkende tanker omkring
temaet, og det er nok ikke siste gangen
vi får høre fra dette kreative trekløveret.
Det er også veldig artig å se at elevene på lyd- og lysgruppa får ansvar bak
spakene, og med noen små anvisninger
fra lærer Hallvard Mjøen, styrte de det
hele med stødig hånd.
Kalender og CD
Elevene på billedfag har i høst jobbet med forskjellige teknikker og
arbeidsmetoder, og til julekonserten ble
en splitter ny kalender lagt ut for salg.
Sammen med kulturskolens CD, som
nylig ble utgitt, må jo dette være supre
julegavetips til både foreldre, besteforeldre, tanter, onkler, venner og bekjente. Både CD og kalender er å få kjøpt på
Servicetorget på Kommunehuset.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Danseelevene fremførte
”The joy formidable”.

Dovrebanen 2013

Dovrebanen – Jernbanehistorisk forening presenterer nå sitt åttende historiske
hefte om en av distriktets viktigste kulturminner, Dovrebanen, banestrekningen
mellom Dombås og Støren. Et kulturminne som stadig er i drift mer enn 90 år etter
den offisielle åpning av Kong Haakon VII, 17. september 1921.
Dovrebanen 2013 er et omfangsrikt historisk dokument og starter med å sette spørsmålstegn ved hvordan bygdene langs Dovrebanen, mellom Dombås og
Støren, skal markere banestrekningens 100 års jubileum i 2021.
Herfra tar heftet oss med på en rundreise fra anleggstiden over svilleproduksjon, sporbrudd i Soknedalen, isproduksjon på og sidepor til Buvatnet, sporrensertog, Håndbok for Jernbanetjenestemenn og Banevedlikehold på Dovrebanen i
1926. Og selvsagt et nytt kapittel om Rise Jernbanearbeiderforening.
Dovrebanens to store artikler omhandler historien om Raller-dronning og
Stein-Kalle, og NSB Trondheim Distrikt – en epoke tar slutt.
Hefte blir i salg på Bygdasenteret, Berkåk.

Rennebunytt
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Ny trasé for E6

Hovedalternativ

Ulsberg - Berkåk - Løklia

Kommunene har sendt til høring et forslag til hvor fremtidig
E6 bør gå. Planforslaget anbefaler en løsning der E6 går i tunnel
via Berkåk sentrum. Samtidig ønsker kommunene å få belyst
tre andre traseer. Fristen for å uttale seg om forslaget er 31.
januar. Den 14. januar blir det informasjonsmøte.
Forutsetninger
E6 er stamveg der målet er et effektivt og trafikksikkert transportsystem
for personer og gods. Målsettinger for
utbedring av E6 er å redusere omfanget
av ulykker, reisetiden for persontrafikk
og avstandskostnader for godstrafikk.
Statens vegvesen legger til grunn at
det vil bli mer trafikk i årene som kommer, og ny E6 skal derfor dimensjoneres
for 6000 – 12000 kjøretøy i døgnet. I dag
er det ca 4500. Fartsgrensen skal være
90 km/t, og det er forutsatt at langsom
trafikk som f.eks sykler og traktorer skal
gå på et lokalt vegnett. Vegen skal være
12,5 m bred og ha midtdeler. Bredden
må dessuten økes til 16 m for forbikjøringsfelt for hver tiende km. Kryss
skal være planskilt og det vil ikke bli
tillatt med avkjørsler. Det betyr at det
må bygges underganger eller broer der

gang- og sykkelveger, stier, lokalveger,
gards- og driftsveger osv. skal krysse
den nye E6. Det vil også bli behov for
støyskjerming og andre miljøtiltak.
Dette må planlegges detaljert når det
skal utarbeides reguleringsplaner.
Konsekvenser
Konsekvenser for ulike alternative løsninger er utredet. Det er ikke
avgjørende forskjeller mellom alternativene i forhold til mange av hensynene og interessene som er utredet..
Kommunene har derfor lagt spesielt
vekt på å ivareta trafikksikkerhet, dyrka
jord og muligheter for utmarksbeite,
bosetting, friluftsområdene og gode
utviklingsmuligheter for næringsliv og
Berkåk sentrum.
Av Sissel Enodd

Nytt kryss ved Postmyran før ny E6 går inn i tunnel og kommer ut i Skaumdalen
der det også bygges kryss. De to kryssene vil gi mulighet for å kjøre gjennom Berkåk
sentrum, logisk kjøremønster for sørgående trafikk på fv 700 samt en enkel omkjøringsmulighet ved eventuell stenging av tunnelen. Løsningen vil gi gode muligheter for videreutvikling av næringsliv og tettsted. Næringsvirksomheter vil få god tilgjengelighet og lett
atkomst til E6.
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Tunnel via Berkåk sentrum

• 1,7 km kortere strekning
• Kryss: Skaumdalen, Berkåk og
Løklia
• Utbedring av eksisterende trasé
Ulsberg - Storpynten
• Ny, vestlig trasé Storpynten - Berkåk
• 2 km tunnel Berkåk
• Ny, østlig trasé Berkåk - Løklia
• Bygger ned ca 65 daa dyrka mark
• God tilknytning og utviklingsmuligheter for Berkåk sentrum og
næringsliv
• Bra for friluftsliv, nærmiljø og bosetting
• Utfordringer mht langsom trafikk
Buvatnet og Ulsberg - Storpynten
• Investeringskostnad: 2.222 mill kr
Kommunedelplanen vil bli lagt
til grunn ved reguleringsplanarbeid
for ny E6 mellom Ulsberg og Løklia.
Grunneiere kan ikke kreve erstatning
før reguleringsplan er vedtatt. Det vil
bli tatt stilling til hvilke eiendommer
som skal innløses i reguleringsplanene.
Eiendommene kan derfor brukes, drives og bygges ut uten hensyn til fremtidig E6, inntil reguleringsplaner for ny
E6 er vedtatt.

Sekundære alternativer

Eksisterende trasé

• 0,6 km kortere strekning
• Kryss: 3 rundkjøringer Berkåk
• Utretting av noen svinger bla ved
Ilbro, Rønningen og Skaumsvingen
• Behov for ca 10 km nye lokalveger
• Bygger ned 244 daa dyrka mark
• Berører mye bosetting
• Stort behov for støyskjerming
• Byggegrense på 50 m i Berkåk
sentrum begrenser utviklingsmuligheter
• Store utfordringer mht trafikksikkerhet for mjuke trafikanter i
Berkåk sentrum
• Investeringskostnad: 1.942 mill kr

Østlig trasé
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2,6 km kortere strekning
4 km tunnel fra Døåa - Ulsberg
Dagens E6 blir lokalveger
Kryss: Toplanskryss i Skaumdalen
og Løklia
Begrenser utviklingsmuligheter for
boligbygging ved Berkåk østover
Negativ for friluftsliv
Berører lite bosetting
Kort trasé sparer tids- og kjøretøykostnader, men høydeforskjeller
reduserer gevinsten
Investeringskostnad: 2.078 mill kr

Korteste trasè

• Lengde: 2,9 km kortere
• Kryss: Skaumdalen, Halland og
Løklia
• 4 km tunnel fra Døåa - Ulsberg
• Utfordring med stor nedstigning sør
for Lia, mot Halland camping
• Utbedring av eksisterende trasé
Ilbro - Løklia
• Bygger ned ca 112 daa dyrka mark
• Stor avstand til Berkåk, begrenser
utviklingsmuligheter østover
• Negativ for friluftsliv
• Investeringskostnad: 2.273 mill kr

Mer informasjon
Fullstendig plandokument kan du laste ned på www.rennebu.kommune.no. Det vil også bli arrangert et informasjonsmøte om kommunedelplanen i Rennebu kommunehus mandag 14. januar kl 19.30.
Eventuelle merknader til planen sendes innen 31.01.13 til Rennebu
kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu eller postmottak@rennebu.kommune.
no.

Esksisterende trasé
med 50 meters byggegrense.

Kommunene vil på grunnlag av høringsuttalelser som kommer inn, velge
og vedta ett av alternativene i kommunedelplanen.
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Vil oppgradere bygda

Som de fleste sikkert har fått
med seg har Torild Langklopp
og mannen Roar Svenning
hatt stor suksess med satsingen på Stokkøya Sjøsenter.
Unik arkitektur og modig satsing har gjort dette til en suksesshistorie, som har hatt stor
betydning for lokalsamfunnet.
Nå har også storesøster Ingrid
Langklopp med familie etablert seg på
Stokkøya, og sammen med svoger Roar
Svenning er hun i gang med et spennende prosjekt som har fått arbeidstittelen Bygda 2.0.
Denne tittelen henspeiler på at det
i tiden framover vil bli enda viktigere å
oppgradere bygdelivet på en slik måte
at det blir attraktivt å bosette seg her.
– I løpet av de neste 40 årene vil
verdens bosettingsmønster sannsynligvis endre seg på en slik måte at 70% av
befolkningen kommer til å bo urbant,
mot 49% i dag. I tillegg regner man
med at behovet for mat vil øke med
70%. Da vil det bli stort behov for kompetente folk som kan forvalte ressursene på bygda på en fornuftig måte, sier
Ingrid Langklopp. Dermed kom idéen
om prosjektet Bygda 2.0, og nylig var
hun på besøk her i Rennebu for å fortelle om prosjektet.
Fullskala laboratorium
Bygda 2.0 er et prosjekt med mange
lag, og ambisjonsnivået er høyt. I prosjektbeskrivelsen heter det at man skal
lage et fullskala laboratorium for det å
bo, arbeide og leve, og dette laboratoriet blir et pilotprosjekt ovenfor europa
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og resten av verden. Det å vitalisere og
synliggjøre den norske landsbygda på
en positiv måte, skape bosetting i en
fraflyttingstruet kommune og etablere
ny næringsvirksomhet er sentralt i prosjektet.
– Vi har virkelig tro på det vi holder
på med, og har fått med oss folk med
ulik bakgrunn og kompetanse som er
med å gjøre arbeidet ekstra spennende,
forteller Ingrid Langklopp.
Spennende arkitektur og mat
Stokkøya Sjøsenter er et eksempel
på at spennende, utradisjonell arkitektur og satsing på mat, er noe folk
ønsker seg.
– Disse suksessfaktorene tar vi
naturlig nok med oss inn i Bygda 2.0,
og planen er at det skal bygges opp en
landsby i fjæresteinene i Sossvika med
både boliger, næringsvirksomhet og
forskningsprosjekt, forteller Langklopp.
Det første bygget som skal opp, er den
såkalte bygdeboksen. Bygdeboksen
skal bli et flerbruksbygg
for kultur, næring, forskning og utdanning.
Bygdeboksen er prosjektert med utgangspunkt i byggematerialer
fra Holtermannsvegen 1,
Trondheims gamle rådhus. Det 40 år gamle bygget er nå demontert, og
bit for bit skal bygningsdelene gjenbrukes i bygdeboksen.
– Vi har sett for oss
bygdeboksen som selve
hjertet i bygda 2.0, og

det blir kjempespennende å se hvordan
disse gjenbruksmaterialene fra byen får
ny form og funksjon i fjæresteinene på
Stokkøya, sier Langklopp.
”You must be the change you wish to
see in the world”
Disse kloke ord ble en gang uttalt av
Mahatma Ghandi, og initiativtakerne
bak Bygda 2.0 har gjort det til en av sine
overordnede visjoner. – Vi skal virkelig tro på det vi gjør, ikke gjennomføre
fordi det for eksempel foreligger et politisk vedtak om å satse på økt bosetting,
næringsutvikling e.l. Er man dedikert
og engasjert i det man driver med, tiltrekker man seg også andre mennesker som ønsker å engasjere seg, og på
den måten får prosjektet talspersoner
som markedsfører det videre, avslutter
Ingrid Langklopp.
Tekst: Mona Schjølset

Alt innen
motorkjøretøy
Nå kan du få biloppretting og
lakkering på Berkåk. Omar
Gunnes har sammen med Alf
Petter Herskedal dannet firmaet Berkåk Auto AS, og etablert seg i lokalene ved siden
av rørlegger Helgemo.
Omar Gunnes forteller at dette
har vært en guttedrøm. Han har tidligere arbeidet ved Aarhaug Bilverksted
i Soknedal, og har lang fartstid innen
biloppretting og andre oppgaver som
hører med et bilverksted.
Kan bli seks ansatte
Firmaet har i dag tre ansatte,
Gunnes, William Løvrød og Håvard
Aspeggen, i tillegg til Vanja Blix Olsen
på utplassering. Etter hvert har de også
planer om en stilling for lærling. De
nyoppussede lokalene er lyse og innbydende, og Gunnes forteller at selve
verkstedhallen har kapasitet for seks
mekanikere.
Allsidig verksted
Berkåk Auto er medlem av verk-

stedkjeden MECA. Hovedopplegget vil
bli biloppretting og lakkering, men de
vil også være et generelt bilverksted og
har bl.a. investert i utstyr for dataanalyse. Etter hvert vil de også inngå avtale
med forsikringsselskap om oppretting.
Berkåk Auto vil også få en kombinert butikk og kundemottak, der det
vil bli solgt diverse bilrekvisita og også
propangass til hyttebruk.
Alt i dekk
Gunnes kan fortelle at de har inngått avtale med dekkleverandør - alt
fra rimelige dekk til dyre kvalitetsdekk,
og vil dermed kunne levere dekk for de
fleste formål.
Trivelig arbeidsplass
Da Rennebunytt var på besøk hadde

Omar Gunnes, Håvard Aspeggen og
Vanja Blix Olsen trives godt i de nyoppussede lokalene. I bakgrunnen den
nymonterte lakkboksen.
Håvard Aspeggen fra Berkåk én av sine
første arbeidsdager ved Berkåk Auto.
Han har så langt pendlet til Svinsaas
Auto på Støren, og trives godt med å få
arbeide på Berkåk.
Vanja Blix Olsen kommer opprinnelig fra Kirkenes, men har samboer her
i Rennebu og er bosatt her. Hun er for
tiden på utplassering ved verkstedet,
men hennes drøm er å arbeide med biloppretting og lakkering.
Av Dagfinn Vold

Inviterer til jubileumskonsert
Rennebu Skolekorps feirer 40-års
jubileum i 2012, og i den forbindelse
inviteres det til både jubileumskonsert
og festmiddag utpå nyåret. Til jubileumskonserten håper man å få med seg
mange gamle skolekorpsmedlemmer
som har lyst til å blåse støvet av gamle
instrumenter.
Ifølge Arnhild Gorsetbakk, som er
leder i jubileumskomitéen, er høsten
en travel tid for skolekorpset, og derfor
valgte man å vente til slutten av januar
med feiringen. – Jubileet skal markeres
den 26. januar, og alle gamle korps-

musikere som vil være med å spille, er
velkommen til seminar fredag kveld og
lørdag formiddag. Bare gi beskjed hvilket instrument dere vil spille, så fikser
vi det, sier Gorsetbakk. Både jubileumskonserten og festmiddagen er åpen for
publikum, og arrangørene håper selvsagt på stort oppmøte fra korpsvenner
rundt om i bygda. – Det er nok mange
som sitter med gode minner fra skolekorpset, enten man har vært med selv,
eller har unger som har vært med, så vi
både håper og tror at mange vil komme
for å feire den oppegående 40-års jubilanten, sier Gorsetbakk.

Hvis noen sitter på gamle bilder fra
ulike begivenheter i skolekorpset sin
historie, er jubileumskomitéen også
interessert i dette.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold
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Vi ønsker alle

God Jul og
Godt Nyttår
Voll, 7393 Rennebu
Tlf 72 42 67 30
www.rennebusnekkeri.no
post@rennebusnekkeri.no

Gjensidige Oppdal-Rennebu Brannkasse
- nærhet og trygghet siden 1842
Mette Smeplass

kunderådgiver privat

treffer du på vårt
kontor på Berkåk
tirsdag-fredag eller
på tlf 72 42 82 50

Bodil S. Holden
kunderådgiver landbruk

treffer du på vårt
kontor på Berkåk
hver tirsdag eller på
tlf 72 40 49 90

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056
rorleggern@oppdal.com

Juleblomster og gaver
finner du hos oss!
Åpningstider siste uka før jul:
mandag - torsdag kl 10-18
fredag kl 10-19 lørdag kl 10-18
julaften kl 10-13 – mellomjula kl 10-14

Åpningstid Berkåk tirsdag-fredag 9-15
Berkåk 72 42 82 50
Oppdal 72 40 49 90
www.GORB.no

Berkåk,
tlf 72 42 74 45

DIN LOKALE
RØRLEGGER

Butikk: 72 42 64 64
Vakttelefon: 464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu

14 Rennebunytt

God Jul
til alle lesere av Rennebunytt!

Pilegrimssenter 101 km fra Nidaros?
Pilegrimsforeningen i
Rennebu arrangert nylig et
møte med tanke på å få til et
pilegrimssenter på Voll. 35
interesserte møtte fram og
flere ulike grupper var representert.
Bakgrunnen for møtet var at antall
vandrere langs Gudbrandsdalsleden er
i ferd med å øke så mye at kapasiteten
for bl.a overnatting og mat for vandrerne vil være oppbrukt om bare et par år.
Det gjelder ikke bare for Rennebu, men
for store deler av leia i sin helhet.
— Vi er nå på bølgen av den størst
voksende industrien i verden, nemlig turisme, og mer spesielt, religiøs turisme. Stadig flere rundt om i
Europa og også i verden for øvrig, ser
på Nidaros som et attraktivt mål, med
Gudbrandsdalsleden som en vei med
en sann historie og eksotisk natur. Vi
må, i fellesskap sørge for at Rennebu
blir en av de beste kommunene å gå
gjennom sommeren 2013, sa direktøren for Nasjonalt pilegrimssenter i
Trondheim, Berit Lånke.
Allerede i 2013?
Pilegrimsforeningen ønsker å få
til et minipilegrimssenter allerede
i 2013. I samarbeid med Rennebu
Bygdemuseum kan Gammelbua på Voll
bli stedet.
— Dersom alt går bra kan vi ha daglig betjening der til sommeren. I tillegg
til å være omvisere ved Bua, kan de
også sørge for at kirka er åpen, og informere vandrere om hvilke tilbud de finner langs leia til Nidaros, sa Fjellstad.
Eget prosjekt
Rennebu Næringsforening er i gang
med et prosjekt ledet av Børge Dahle.
Dahle sa at prosjektet har som visjon å
få et kultursenter på Voll.

Gammelbua på Voll kan bli minipilgrimssenter allerede fra 2013.
— Fire unge arkitekter fra Rennebu
har fått i oppgave å lage et utkast til et
bygg for dette formålet. Rennebu har
med sine kvaliteter, store muligheter,
og har til nå et godt rykte blant pilegrimer som har vandret gjennom bygda.
For å få visjonen til virkelighet, må vi
være optimistiske og vi må arbeide i
fellesskap, sa Dahle. Dahle sa videre
at det vi nå holder på med, er fase en
av tre i prosjektet. Først må vi finne ut
om visjonen kan realiseres. Fase to blir
å prosjektere bygget og få finansieringen på plass. Så kommer fase tre som er
selve byggeperioden.
Normisjon vil ha nytt bygg
En gruppe fra Normisjon arbeider
med tanken om et nytt hus som erstatning for flere bedehus i bygda. Jan Ivar
Kvam var gruppas representant på
møtet, og han framholdt at bygging
av et nytt hus for dem langt på vei er
avhengig av et samarbeid med andre.
Normisjon kan være med på et samarbeid med et pilegrimssenter. Det må
være et hus som kan være i bruk mer
enn et par måneder om sommeren.

Flerbruk og samarbeid
På møtet kom det fram at et slikt
senter, i tillegg til informasjonsdisk for
vandrere, kan inneholde utstillinger,
kafé, butikk, kontorer, gjesterom, kurslokale, forsamlingssal og mer.
— Det er oppmuntrende med pilegrimsforeningens gode aktivitet, Børge
Dahles engasjement og at flere er interesserte i å samarbeide, sa Berit Lånke.
Jan Ivar Kvam sa avslutningsvis at skal
Rennebu vokse, har vi ikke råd til å la
dette gå forbi oss. Her er det muligheter
for framtidig arbeid for mange i bygda.
Egen arbeidsgruppe
— Som et resultat av møtet blir det
nå opprettet en arbeidsgruppe med
deltakere fra ”alle” lag, foreninger og
tiltak som kan være med som brukere
av huset. De skal komme fram med det
hver og en kan bidra med og har behov
for i et kulturbygg. Pilegrimsforeningen
vil være pådriver, og ønsker innspill
fra alle som kan bidra med noe i dette,
sier leder i Pilegrimsforeningen Joar
Fjellstad.

God Jul og
Godt nytt år!
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Rennebunytt
utgivelsesplan 2013

Nr
Utg-uke
Utg-dato
1
3
17.01.13
2
5
31.01.13
3
7
14.02.13
4
9
28.02.13
5
11
14.03.13
6
15
11.04.13
7
17
25.04.13
8
20
16.05.13
9
22
30.05.13
10
24
13.06.13
11
25
27.06.13
			
12
32
08.08.13
13
34
22.08.13
14
36
05.09.13
15
38
19.09.13
16
40
03.10.13
17
42
17.10.13
18
44
31.10.13
19
46
14.11.13
20
48
28.11.13
21
50
12.12.13

Frist for stoff
08.01.13
22.01.13
05.02.13
19.02.13
04.03.13
19.03.13
16.04.13
07.04.13
21.05.13
03.05.13
18.06.13
30.07.13
13.08.13
27.08.13
10.09.13
23.09.13
08.10.13
22.10.13
05.11.13
18.11.13
03.12.13

Uthevet skrift: tabloid som sendes hytteboere i
Rennebu og på Kvikne.
Nr 05: Påske-utgave
Nr 10: Sommer-utgave
Nr 16: Høstferie-utgave (uke 41)
Nr 20: Førjuls-utgave
Redaksjonskontakt:
Dagfinn - tlf 72 42 76 66 / 901 10 907
epost: dagfinn@mediaprofil.no
Annonse-/kunngjøringskontakt:
Mari - tlf 72 42 76 66 - epost: mari@mediaprofil.no
www.rennebunytt.no - Facebook/Rennebunytt

Vi ønsker alle en riktig

God jul!
www.mediaprofil.no
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tlf 72 42 76 66

Oppstart av navnesak i Rennebu kommune
Statens kartverk har reist navnesak på en del gårdsnavn,
bruksnavn, seternavn og naturnavn i Rennebu kommune. Eiliv Grut har kontaktet Kartverket om en del feil
benevnelser av stedsnavn på kartblad 1520-1 i Rennebu.
Navneutvalget i Rennebu har også behandlet samme
forslag til ny skrivemåte. Kartverket ønsker nå innspill fra
publikum på endring av skrivemåte etter forslag fra Grut:
• Sentralt stedsnavnregister (SRR) har skrivemåtene
Trettsætthornet og Trettslætthåmmåren (fjellknaus,
grensefjell mellom Meldal og Rennebu). Grut mener
Trettsletthåmmåren er rett navn. Det blir reist navnesak
også på primærnavnet Trettslættet (tidligere utslått,
slætte).
• SSR har Storvollen og Storvollan (setrer). Grut mener
Storvollan er rett.
• Skrivemåtene Øverknappen og Nerknappen ble vedtatt
i 2001. Grut mener Øver Knappen og Ner Knappen
er mer i samsvar med nedarvet uttale.
• Skrivemåten Skrufjellet ble vedtatt i 2001. Grut mener
Skruen er rett navn og skrivemåte.
• SSR har skrivemåtene Ørøvatnet og Ørrevatnet.
Grut mener Ørrevatnet er rett. Tilsvarende er det med
Ørøvasskjølen og Ørrevasskjølen.
• SSR har registrert skrivemåten Hovdfjellet. Grut mener
rett navn og skrivemåte er Hovdin. I SSR er Hovdin
registrert som navn på en annen fjelltopp litt sørvest for
Hovdfjellet.
• SSR har registrert navnet Aunerauda som navn på fjelltopp. Grut foreslår Aunrøa.
• SSR har registrert Øverillykkja og Illøkkja som navn
på gårdsbruk med bruksnummer 69/4. Grut foreslår
Øver Illøkkja
• SSR har registrert Nerillykkja og Illøkkja for gårdsbruk
med bruksnummer 70/15. Grut foreslår Ner Illøkkja.
• SSR har skrivemåtene Hauka og Høka for navnet på en
bekk. Grut foreslår Høka. Storhauktjønna er vedtatt
skrivemåte på et relasjonsnavn til bekkenavnet.
• SSR har vedtatt skrivemåten Vassetberget for navnet
på et bergparti. En forekomst på nordenden har godkjent skrivemåten Vassetberget for navnet på et bergparti. En forekomst på nordenden har godkjent skrivemåten Vassetberga. Grut mener Vassetberga er rett
skrivemåte.
• SSR har registrert skrivemåtene Grova og Grøva for
gårdsnavnet til gnr. 116. Grut foreslår skrivemåten
Græva. I matrikkelen er skrivemåten Vangsgraven.
• SSR har registrert skrivemåtene Gautvella og Gøtvella
for navnet på ei elv. Grut viser til at uttalen er Gøtvella.
• SSR har skrivemåtene Bekken og Bakkan for navnet
på gårdsbruk med bruksnummer 82/6. Grut foreslår
Skamferhåggån eller Håggån.
• SSR har skrivemåtene Børsslettet og Børsletta for bruksnavnet til bnr. 85/6. Grut foreslår skrivemåten
Børslettet. Navnekonsulentene foreslår skrivemåten
–slættet, siden ordet slætte, n (=slåtteng) skrives med
æ. Matrikkelen har Børslet.
• SSR har skrivemåten Øvertjønna for navnet på et tjern.
Grut sier rett navn er Haugatjønna.
• SSR har registrert skrivemåtene Røåsen og Rødåsen for
gårdsnavnet til gårdsnumrene 80 og 81. Grut mener
rett skrivemåte er Røåsen.
Innspill på forslag til endring av navn sendes Rennebu
kommune v/ kulturkontoret innen 15. januar 2013.
- Enhetsleder for Kultur og Fritid

Rasken og Ola - to kompiser?
I fjor høst fikk Rennebu ny ordfører. Han er en travel mann, men
vi i skrivegruppa fikk komme på besøk i kommunehuset og fikk
gjøre et intervju med han.

Anne Lise
stiller ut i
Frivillighuset
Anne Lise Voll er en habil
maler - både når det gjelder
utsmykking og maleri. I forrige uke åpnet hun en utstilling
i Frivillighuset.

Journalistene Øyvind Kristoffer Vognild, Sokrates Ingolfsson Dragset og
Sigrid Torsdatter Uv i ”SKA” på besøk hos ordfører Ola T. Lånke..
Trives du som ordfører?
- Stortrives, Rennebu er et godt sted
å være.
Er du fornøyd med å bli ordfører?
- Ja, kan ikke si noe annet. Det gir
meg mulighet til å gjøre Rennebu enda
bedre.
Hender det at du blir forvirret av den
store bjørnen?
- Nei, det har jeg ikke blitt. I alle fall
ikke hittil. Han er en god «venn» av oss
som jobber på kommunehuset.
Har det hendt at du har snakket med
Rasken når du har vært alene i kommunehuset?
- Det hender at vi småprater litt, ja.
Men han vil helst prate med damene på
servicetorget.
Vi har hørt at du har vært på Stortinget,
hva jobbet du med der?
- Jeg jobbet der i 16 år. Jeg arbeidet
med mange saker, - kultursaker spesielt. Jeg jobbet med operaen, det tok 2-3
år å jobbe med bygging av operaen. Jeg
jobbet også med digital fjernsyn og distriktspolitikk.
Hva slags kultur er du opptatt av?
- Jeg liker mye ulik kultur, men jeg
er særlig glad i musikk. Jeg liker spesielt
klassisk, jazz, folkemusikk og litt rock.
Jeg er også glad i billedkunst og lokal
kultur.
Har du noen gang spilt noe instrument?
- Nei, det har jeg ikke, men skulle
gjerne gjort det.

Hva synes du om at barn og unge i
Rennebu er med i kulturskolen?
- Jeg synes det er veldig bra.
Kulturskolen har god utdanning innen
musikk og kultur. De som er med i kulturskolen er veldig flinke. Det er viktig å
lære tidlig å ha god forståelse for kultur.
Det er også viktig å utvikle sine evner.
Hvis man starter tidlig har man kjempegodt utgangspunkt til å bli ekstra
dyktig.
Har du noe system i klesskapet ditt?
- Ja, jeg pleier alltid å rydde i klesskapet mitt. Alle klærne skal henge klare til jeg skal bruke dem.
Har du dumma deg ut noen gang?
- Jeg glemmer tabbene fort, men vet
jeg har gjort det. En gang kom jeg for
sent til et møte på Nerskogen. Jeg tok
feil av tida, men det gikk bra. En annen
gang var på Stortinget. Det var min tur
på talestolen, og jeg var i et hus ca. 5
min. unna. Da jeg kom fram var jeg veldig andpusten.

Utstillingen i Frivillighuset er bilder
med blomster som motiv, og Voll har
brukt en spesiell teknikk med tørrpastell (fargekritt) kombinert med bearbeiding med fingrene for å få det myke
uttrykket hun ønsker. Samtidig har hun
benyttet fargede ark for å forsterke det
myke uttrykket ytterligere Til slutt har
hun fiksert bildene for å gjøre dem mer
bestandige.
— Det er veldig greit å arbeide med
tørrpastel. Det kan jeg ta med meg hvor
jeg vil - nesten som strikking. Samtidig
er det godt å soe seg ned med å tegne
blomster, det gir ro i sjela, sier Voll som for tiden utdanner seg til kunstterapeut i Billund i Danmark. Det er et
studie over fire år med ukessamlinger.
Utstillingen er en salgsutstilling, og
den vil henge til oppunder jul. Den som
vil kjøpe bilder til julegave får naturligvis med seg bildene før jul.

En travel ordfører har mange gjøremål. Selv om klokka nærmer seg fire,
er ikke arbeidsdagen slutt for han. Han
skal sikkert ha en samtale med Rasken
også før han drar hjem…

Neste Rennebunytt

Tekst: Sigrid Torsdatter Uv
Foto: Unni Larsen

Av Dagfinn Vold

kommer torsdag 17. januar.
Frist for stoff: onsdag 8. januar.
mari@mediaprofil.no
dagfinn@mediaprofil.no
www.mediaprofil.no
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BIBLIOTEKET

Hjemmehjelp

Biblioteket er stengt i jula.
Siste åpningsdag før jul: Torsdag 20. des. kl 16-19.
Vi åpner igjen: Onsdag 2. jan. kl 10-16.

50 % vikariat i et år fra januar 2013
med mulighet for forlengelse.
Stillingen er for tiden organisert under hjemmebasert pleie
og omsorg, med base i Rennebu Helsesenter.

Vi ønsker alle en riktig god jul!

Hovedarbeidsområder:
Praktisk bistand i hjemmet. Andre relevante oppgaver
tilknyttet enhet for hjemmebasert pleie og omsorg.
Ønskede kvalifikasjoner:
Helsefaglig utdanning. Ufaglærte kan også søke.
Førerkort klasse B. Stillingen forutsetter bruk av egen bil
som godtgjøres iht. regulativ.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Vi tilbyr:
Fast arbeidstid.
Lønn etter kommunens regulativ og god pensjonsordning.
Et godt arbeidsmiljø.

Juletrefest for eldre og pårørende
i Samfunnshuset
3. januar 2013 kl 11.00

• 10. klasse ved Rennebu Ungdomsskole stiller opp
som hjelpere og underholdere
• Servering av sodd og kaker
• Vi er behjelpelige med tilrettelegging av transport
Inngang: kr 100.Påmelding til infotorget tlf 72 40 25 05
innen 27. desmber kl 14.00.
Arr: Frivilligsentralen, sykehjemmet
og hjemmetjenesten

God jul og
et riktig godt nytt år!

Den som tilsettes i stillingen må levere politiattest av ny
dato, jmfr. helsepersonelloven § 20a.
For nærmere opplysninger, kontakt enhetsleder
Helge Aalbu tlf. 72 40 25 30 eller hjemmehjelpskoordinator Mildri Flå Gjersvold tlf 72 40 25 05.
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – ”Selvbetjening”
innen 28.12.2012.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om
søknadsskjema, telefon 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. Offentlighetsloven § 25.

Søk etter næringseiendom for leie/kjøp
Landsdekkende seriøs aktør innen plasskrevende handel søker næringslokaler
for leie, evt næringseiendom/ tomt for kjøp, på Berkåk.
Areal (leie)

Ca. 800 – 1.000 kvm logistikk / handel, kontor, spiserom m.m
Ca. 3 – 5 mål uteareal til lagring, logistikk, kundeparkering.
Areal (kjøp) Ca. 4 – 6 mål ubebygd tomt eventuelt bebygd tomt.
Beliggenhet Plassering ved etablert nærings- handelsområde, primært langs innfartsvei/
hovedvei med god eksponering.
Areal
Logistikk / handelsarealet må ligge på bakkeplan, 70% av arealet må ha
løsning
minimum 7 meters fri takhøyde og være tilnærmet søylefritt for å gi mest
mulig fleksibilitet. Gjerne flere kjøreporter. Kontorarealet bør være plassert i
umiddelbar nærhet, eventuelt på mesanin etasje.
Parkering
God parkeringsdekning. Enkel adkomst for store biler.
Leietid
10 + 5 + 5 + 5 år.
Innflytting Etter avtale.
Vennligst send oss aktuelle prospekter som kan omfatte bilder av lokalene/ bygget, mulige planløsninger,
ønsket leieintervall og innflyttingstidspunkt etc. senest 20. des 2012 til: havard.stenberg@dnb.no eller til
DNB Næringsmegling AS, PB 699, 7407 Trondheim, merket ”Søk Berkåk.”
Håvard Stenberg
Tlf.: 971 41 513
E-post: havard.stenberg@dnb.no
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Ved selges
40 liters sekk med
bjørkeved kr 49,Ved kjøp av 10 eller
flere sekker kr 45,- pr sekk

1000 liters pall
med bjørkeved kr 790,-

Rennebu Vedsentral
tlf 72 42 77 76

KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Austre Rennebu grunneierlag

innkaller til ekstraordinær generalforsamling
torsdag 20. desember 2012 kl 19.00 på Hallandstuggu.
Til behandling nye vedtekter ifbm. krav fra
myndighetene om omdanning av selskapsform.
Utkast til nye vedtekter er utlagt på
http://www.utmarksradet.no

Fagforbundet avd 545 Rennebu

avholder årsmøte
onsdag 23.01.2013 på Hallandstuggu.
Styret

Hjertelig takk for all hjelp, blomster og pengegaver
ved Milly Hendens sykdom og begravelse. En spesiell takk
til hjemmetjenestene og helsesenteret.
Familien
Er det noen som har ei
gammel skuvseng å selge meg?
Turid Kosberg, tlf 942 79 338

Fremtidig trase for
E6 ULSBERG – BERKÅK – LØKLIA
- høring og offentlig ettersyn
av forslag til kommunedelplan

Planforslaget viser ett hovedalternativ og tre
sekundære alternativer, og kan ses på
www.rennebu.kommune.no
samt på Plankontoret i Rennebu kommunehus.
Spørsmål kan rettes til Plankontoret
tlf: 72 42 81 66, eller post@plankontoret.net
Informasjonsmøte
Rennebu kommunehus, mandag 14. jan. kl 19.30,
Velkommen!
Eventuelle merknader sendes innen 31.01.13 til:
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu
eller postmottak@rennebu.kommune.no
Midtre Gauldal
kommune

Rennebu
kommune

Saker som ønskes behandlet meldes til styret
innen 23.12.2012.

Styret

Årsmøte
i Kvinnegruppa i Rennebu
på Frivillighuset onsdag 23. januar 2013 kl 19.00
Vanlige årsmøtesaker.
Forslag sendes til Solveig Træthaug innen 10. januar 2013.
Påmelding p.g.a maten til
Marit Storslett tlf 944 24 879 innen 10. januar 2013.
www.123hjemmeside.no/KvinnegrupaRennebu
Styret i Kvinnegruppa

Barnejuletrefest i Berkåk Menighetshus
lørdag 5. januar kl 12.00
• Sang og musikk
• Juletregang
• Kaffe og saft.
• m.m
Ta gjerne med et fat med julebakst :-)
Inngang: Voksne kr 50,- / Barn gratis
Velkommen!			

Arr. Berkåk Menighetsråd

Skytterlagsfest i Skytterhuset
Gammelstødalen

Rennebu Skytterlag innbyr til
medlemsfest 26. januar 2013 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 16.
januar.
Medlemsskap kan tegnes ved påmelding.
Gamle og nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Jule- og nyttårshilsen

til slekt og kjente i Rennebu!
Britt og Nils Overvik

Følg med på kommunale saker og vedtak:

www.rennebu.kommunen.no
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Rennebunytt -

neste nummer 17. januar - frist for stoff 8. januar -

Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!
16.12 Gapahuk-formiddag
Se plakater
20.12 Ekstraordinær gen.forsaml Hallandstugu
Austre Rennebu grunneierlag
21.12 Julekonsert
Rennebu kirke
26.12 2. juledagsfest
Samfunnshuset
musikk av Bøgdabråk
27.12 Juletrefest
Misjonshuset
29.12 Medlemsfest
Samfunnshuset
Rennbyggen gammeldansklubb
05.01 Barnejuletrefest
B. menighetshus
08.01 Formiddagstreff
Omsorgsboligen
23.01 Årsmøte i Kvinnegruppa
Friv.huset
26.01 Skytterlagsfest
Gammelstødalen
31.01 Formiddagstreff
Staure

12.00
19.00
19.30
21.00
19.30
21.00
12.00
11.00
19.00
19.00
11.00

Frisktrim i Rennebuhallen onsdager kl 10.45-11.45

Motorklubb hver onsdag kl 18-22
Berkåk Bridgeklubb hver tirsdag i Frivillighuset kl 18.20
Håndball: Følg håndballen på www.rennebu-il.no
Fotballkamper/treninger, se rennebu-il.no
Yoga hver tirsdag på Voll skole kl 20.00
Spinning: se timeplan på www.oppspinn.net
Gjeterhundtrening
hver tirsdag hos Magne Hyttebakk kl 18
og hver torsdag oppi Tjønndolpa kl 18
Småbarnstreff i Frivillighuset hver torsdag kl 11-13
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 20-01
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
– kontakt Rennebunytt på tlf 72 42 76 66 eller send epost til mari@mediaprofil.no

Vi ønsker alle
våre kunder og
forretningsforbindelser
en riktig god jul og
et godt nytt år!
Åpningstider i jula:
Julaften
07.30-12.00
Romjula alle dager 10.00-14.00
Nyttårsaften
Stengt
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