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16. september inviteres det til Berkåk Rock Fest
for sjette gang, og arrangørene kan lokke med
både nye fjes og gamle travere. Her er bandet
Bad Luck på scenen under fjorårets konsert.
Foto: privat
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Verdifulle grender

Det nærmer seg valg og Norge skal igjen velge sine representanter på Stortinget. Partiene legger ned store ressurser i
valgkampen for å fortelle oss hvordan de vil løse fremtidens
utfordringer. Jeg oppfordrer alle til å benytte seg av stemmeretten sin.
Rådmann Birger har valgt å avslutte sitt engasjement her i
Rennebu og vi må finne en ny rådmann. Dette er en prosess
som er startet. Birger har vært en engasjert rådmann og jeg
har opplevd Birger som en kunnskapsrik og omgjengelig
rådmann og vil takke han for innsatsen.
Det har vært mye debatt om sentrum og grender den siste
tiden. Jeg mener at vi ikke kan velge enten eller. Grendene i
Rennebu betyr mye for kommunen og vi er helt avhengige
av det som skjer der.
Jeg har lyst til å ta frem enkelte elementer fra grendene
våre. På Innset har vi en fantastisk flott kirke, et bakeri som
er en samlingsplass i bygda samtidig som de produserer
smakfulle opplevelser. På Innset produseres mat og skigard
og Innset er kjent i hele landet for sitt meget gode lokale øl.
På Ulsberg finner vi Rennebuhytta hvor det meste i hytta er
Renneburåvarer, det er et unikt prosjekt.
Beveger vi oss over til Gisnadalen har vi alle hørt om
Norges største gullklump. I Gisnadalen arrangeres det
kunstutstilling og Seterkonsert. Barnas naturverden er
også en merkevare som er veldig godt kjent utover våre
kommunegrenser.
Nerskogen er unik og et meget kjent hytteområde.
Nerskogskonserten er en unik opplevelse som jeg har
mottatt mye skryt av, og årets konsert var en suksess.

Nerskogen landhandel er også unik med sitt tilpassede sortiment i forhold til sine kunder. Hyttenæringen har et sterkt
rotfeste på Nerskogen. Hyttesatsingen i hele Rennebu har
gitt milliardinntekt samtidig som hytteinnbyggerne tilsvarer
ca. 700 innbyggere i forhold til sin bruk av hytta. På
Nerskogen kan en også oppleve et herlig seterliv i inn-gangen til Trollheimen samt du kan oppleve naturen fra
et hundespann.
På Grindal produseres det oster av høy klasse, honning og
unike fiskeopplevelser ved Orkla. På Voll produseres det
inventar til hytter og hus samtidig som det er et samlingspunkt for denne delen av Rennebu. Pilegrimsnæringa er
voksende og Voll er et sentralt punkt i forhold til denne
turismen.
På Nordskogen er det campingplass med hytter produsert
av egen skog som er godt besøkt.
Dette er bare noen elementer som viser hvor viktig våre
grender er, jeg kunne sikkert fått med atskillig mer.
Landbruket og skogbruket er meget viktig sammen med
kraftproduksjon. Det er mange spennende elementer innen
skog og foredling av dette råstoffet som jeg mener kan bidra
til en videre utvikling for næringslivet her i Rennebu.
Uansett alt det positive som skjer i kommunen vår må vi
innse at vi har utfordringer. Fremtiden ligger der og vi står
foran en sykehjemsutbygging da sykehjemmet vårt er i ferd
med å gå ut på dato. Det vil bli en stor investering som vil
påvirke oss i årene som kommer, og det er utfordringer
kommunestyret må ta stilling til i høst.
Til slutt - så langt i år har Rennebu en positiv befolkningsutvikling!
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Berkåk Rockfest for sjette gang

16. september inviteres det
til Berkåk Rockfest for sjette
gang, og arrangørene kan
lokke med både nye fjes og
gamle travere.
Konseptet blir for en stor del det samme som tidligere år, og arrangørene håper
mange tar turen for å høre skikkelig rockemusikk og treffe kjentfolk.
— Vi ser at dette er en fin arena for å
treffe gamle kjente som kanskje ikke bor i
bygda lenger, og det synes vi er veldig trivelig, sier Knut Berntsen i arrangementskomiteen.
Voksne rockere
Fire av bandene som skal opptre har
vært med fra første gang Berkåk Rockfest
ble arrangert, og alle har dermed en sterk
tilknytning til denne happeningen.
- Mange av oss har jo vokst opp
sammen også, så det er kjempeartig å
samles på denne måten og spille rockemusikk med skikkelig vreng på gitaren,
smiler Berntsen.
I tillegg til Berntsen og bandet

Top Fuel og Black Widow har begge vært med fra starten.
Badluck, er det Black Widow, Garden
of Chains og Top Fuel som har vært
med fra starten. I år deltar også Eivind
Bjerksetmyr og Cabinet of Ministers.
Førstnevnte benevnes som Gauldaling
med band som spiller med litt mer vreng
enn vanlig, mens sistnevnte omtales som
hardhauser fra Kvikne.
- Uansett blir dette kjempeartig. Vi er

voksne rockere som trør til med mye lyd,
mye lys og heftig sceneshow så lenge helsa holder, lover Knut Berntsen på vegne
av arrangørene.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Privat
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Viktig med lærlingplasser
I Rennebu er det blitt en god
tradisjon at både offentlig
og privat sektor er flinke til
å opprette lærlingplasser for
ungdom. Rennebu kommune
har lærlinger innen kontor
og service, institusjonskokk,
barne- og ungdomsarbeider,
IKT og helsefagarbeider,
mens lokalt næringsliv har
lærlinger både på bygg- og
anleggsfag, elektro og flere
andre fagområder.
- Det viser seg at dette er et viktig virkemiddel for å få ungdommer til å bo og
trives her, så det er veldig positivt, sier
ordfører Ola Øie.

Ragnhild Hoel, Sofie Løhvdal, Kristian Torve, Ola Øie og Kari Aftreth fra AP/AUF
fikk nyttig info fra lærlingene Markus Nyberg og Egil Berntsen.

Samlet lærlingene til lunch
Forrige fredag inviterte Rennebu
Arbeiderparti / AUF alle lærlingene til
lunch i Helsesenteret, og hovedfokus var
lærlingenes hverdag, hvordan de blir tatt
imot på arbeidsplassen, hva de ser for seg
videre framover osv. Dagen startet hos
Kraftlaget, der politikerne fikk møte lærlingene Egil Berntsen og Markus Nyberg.
Deretter gikk turen videre til Joramo &
Tørset Bygg, der Thea Emilie Pedersen
Havdal er lærling. Dagen ble så avsluttet med lunch i Helsesenteret, og i følge
ordføreren var det svært lærerikt å snakke
med ungdommene og se hvordan de hadde det ute hos sine respektive lærebedrifter.
- Jeg er veldig glad for å høre at de
trives og at de får prøve seg på mange for-

skjellige arbeidsoppgaver. Som ordfører
blir jeg selvfølgelig også glad for å høre
at mange av dem har lyst å bosette seg i
Rennebu etter hvert som de skal etablere
seg litt mer fast. At de har lyst ut å videreutdanne seg, reise eller arbeide andre steder først tror jeg kan være bare sunt, sier
Øie.
Kjenner næringslivet
Både Egil Berntsen og Markus Nyberg
kan fortelle at de har blitt svært godt mottatt som lærlinger på Kraftlaget, og de har
fått bryne seg på mange ulike arbeidsoppgaver. Begge tror det er en fordel at
arbeidsplassen ikke er altfor stor, for da
blir man automatisk involvert i flere typer
oppdrag.

Jubileumstilbud
kr 20,-

soft 6 pk
7.-9. sep: Toalettpapir
lost 220gr Synnøve
Uke 37: Grov revet gu
Husk varelevering på tor

- Jeg har vært borti alt fra nye smarthus til gamle fjøs. Det synes jeg er bra, for
da lærer vi mer og arbeidsdagen blir ikke
så enformig, sier Nyberg.
Begge ungguttene hadde god kjennskap til bedriften før de søkte lærlingplass
her, både gjennom utplassering på videregående og bedriftsbesøk / undervisningsopplegg på ungdomsskolen.
- På små plasser som Rennebu har vi
naturligvis en viss peiling på hva de forskjellige bedriftene driver med, men det
er veldig greit å bli litt kjent med dem før
vi begynner på videregående også. Jeg
tror det gir både trygghet og motivasjon
når vi skal ut i praksis og søke lærlingplass, sier Berntsen.
Av Mona Schjølset

Trenger du elektriker?
Ta kontakt med oss!

Oddvar 905 78 439
Kontor tlf 72 43 11 02

sdager.

Rennebu Nedre Handel, Voll,
7393 Rennebu, tlf 72 42 65 50
Følg oss på FACEBOOK, Joker Rennebu
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www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

Trives med praktisk arbeid

Narinder Singh, Henning Aftreth og Stein Knutsen teller opp varene i isdisken på Esso Berkåk.

Henning Aftreth går i
10. klasse ved Rennebu
Ungdomsskole, og er en
av dem som har valgt
Arbeidslivsfag som tilvalgsfag/fordypningsfag dette
skoleåret. Forrige torsdag
hadde han sin første arbeidsdag hos Esso Berkåk, og da
var det varetelling som sto
på programmet.
- Jeg er ikke så nøye på hva jeg gjør,
det er uansett artig og lærerikt å være med
på en vanlig arbeidsdag, sier Henning.
Flotte ungdommer
Ifølge Stein Knutsen, som er daglig leder ved Esso Berkåk, er det også en
berikelse for arbeidsplassen å ha ungdommer i arbeid. Opp gjennom årene har de
hatt uttallige ungdommer innom dørene
her, og opplevelsene har så og si utelukkende vært av det positive slaget.
- Vi har hatt ungdommer i arbeid her
helt fra vi startet opp i -77, og vi har hatt

mange utplassert gjennom skolen. Det har
betydd mye for oss, og jeg håper det har
betydd mye for dem også. Jeg må i alle
fall få skryte av ungdommene i bygda, det
er så trivelig å få lov å bli kjent med dem
på denne måten, sier Knutsen.
Velvilje fra lokalt næringsliv
Dette skoleåret er det sju lokale bedrifter som har tegnet avtale om å ta i mot
elevene som skal utplasseres, og ansvarlig lærer Rune Stuen er godt fornøyd med
responsen fra næringslivet.
- Det er supert at både næringsliv og
kommunale etater stiller opp på denne
måten, og i år har vi lagt opp til en rullering slik at elevene får prøve flere forskjellige arbeidsplasser, forteller Stuen.
Foruten Esso er det Byggmakker,
Coop Ekstra, Helsesenteret, Hofseth
Biocare, Skolen og Vonheim barnehage
som tar imot utplasseringselever dette
skoleåret, så her blir det arbeidsoppgaver
tilpasset mange ulike interesse- og kompetansefelt.

om at han kommer til å velge yrkesfag
når han skal over i videregående skole,
og foreløpig er det lastebilsjåfør som står
øverst på ønskelista som framtidig yrke.
- Jeg kommer nok til å velge TIP
(Teknisk og industriell produksjon) hvis
jeg ikke plutselig forandrer mening, men
det tror jeg nok ikke kommer til å skje,
smiler Henning.
Han synes det er helt topp å være
utplassert på en vanlig arbeidsplass og
få et avbrekk i skolehverdagen. Ifølge
Henning er dette noe som bidrar til økt
motivasjon også i andre fag.
- For min del har jeg bestandig vært
mer interessert i praktiske fag enn teoretiske, og jeg synes det blir litt langdrygt å
sitte rolig hele dagen. Derfor er det topp
med et lite avbrekk, og jeg tror helt sikkert jeg kommer til å trives både her på
Esso og på de andre arbeidsplassene,
avslutter Henning.
Av Mona Schjølset

Vil bli lastebilsjåfør
Henning Aftreth er i alle fall ikke i tvil
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INTERSPORT

El-sykkel demo
FAMILIEDAG MED GJENSIDIGE!
Lørdag 9. september ønsker vi velkommen til en familie-/ aktivitetsdag
på Mjuklia/Berkåk skistadion kl. 11 - 14.
o Terreng-/hinderløype med startnummer og enkel premiering. Påmelding kl 11 / Start kl 11:30
o Zipline, klatretårn, og klatre på/stable bruskasser
o Demotest av el-sykler i rulleskitraseén for de litt eldre publikum
o Servering av pølse/drikke/kake+kaffe til alle
o Uttrekkspremier på startnummer
I samarbeid med RENNEBU IL og INTERSPORT OPPDAL
Gjensidige Oppdal - Rennebu Brannkasse feirer 175 år!

I så mange år har vi sikret liv, helse og verdier for kundene våre. Vi er rustet og klar til å følge våre kunder inn i framtiden.
Visste du at Gjensidige er det eneste forsikringsselskapet i Norge som deler overskuddet med kundene?

6

Rennebunytt

Hinderløype
175
år

Gjensidige Oppdal - Rennebu
Brannkasse
gjensidige.no/oppdal-rennebu

Målet er at kundene skal bli fornøyd!
I sommer startet Bjørnar
Storslett Hansen opp eget
bilverksted hjemme på
gården, og nyetableringen har fått det velklingende navnet Hansensmia
Landbruksservice.
Bedriftslederen selv er godt
fornøyd med oppstarten, og
med 20 års erfaring fra bransjen har han godt håp om at
dette skal gå bra.
- Det blir spennende, men jeg gleder
meg til å komme skikkelig i gang, sier
Bjørnar.
Greit å ha verkstedet hjemme
De nyoppussede verkstedlokalene er
et påbygg på eksisterende fjøsbygning, og
glir godt inn i landskapet et lite steinkast
fra bolighuset. Ifølge Bjørnar er det mange fordeler med å ha arbeidsplassen sin så
nære hjemmet.
- Først og fremst er det greit i forhold til ungene. Logistikken blir enklere
i og med at jeg er i nærheten både før og
etter skoletid. Selv om jeg jobber kan de
springe bort i verkstedet hvis det er noe de
trenger hjelp til, det er en trygghet både
for meg og dem, sier Bjørnar.
Ulempen med å har verksted hjemme,
er naturligvis at det kan bli for lettvint å
stikke innom jobben på kveldstid. Han har
imidlertid en klar målsetting om å prøve å
holde seg innenfor normal arbeidstid.
- Så langt det lar seg gjøre har jeg
tenkt vanlige arbeidsdager, og fri på helg
og kveld. Jeg har samboer som arbeider i
Trondheim, og som bare er her i helgene.
Det samme gjelder for yngstemann, som
er her annenhver helg. Da sier det seg selv
at jeg ønsker å prioritere familie i helgene,
smiler Bjørnar.
God respons
Det er allerede en del kunder som har
funnet veien til det nystartede verkstedet i
Tosetberga, og flere kan det nok bli etter
hvert som tilbudet blir bedre kjent. Ifølge
Bjørnar er ikke ambisjonen å tjene seg
søkkrik på etableringen, men heller at det
kan bli en grei inntekt å leve av.
- Det aller viktigste for meg er at kun-

Bjørnar Storslett Hansen har startet eget bilverksted
under navnet Hansensmia Landbruksservice.

Bjørnar synes det er greit å ha arbeidsplassen sin så nære hjemmet.

dene skal bli fornøyd. Da er det større
sjanse for at de kommer igjen og at de
anbefaler meg til andre. Jeg synes det er

trivelig å yte god service, og det håper jeg
kundene vil sette pris på, sier Bjørnar.
Av Mona Schjølset

Rennebunytt
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Gjensidige Oppdal - Rennebu
Brannkasse:

Feirer 175 år
med forsikring
I 2017 er det 175 år siden
noen gårdbrukere i Rennebu
tegnet den første forsikringsavtalen som skulle være med
å sikre en viss trygghet i tilfelle ulykker, sykdom o.l.

CC Cowboys var tydeligvis en innertier, og arrangørene kan se
tilbake på et vellykket arrangement med ny publikumsrekord.
2.300 personer hadde funnet veien til Grovasetra denne
kvelden, og ifølge Arve Withbro i arrangementskomiteen,
fungerte det meste bra.

Hinderløype

/ Start kl 11:30

den.

Ny publikumsrekord på
Nerskogskonserten

175
år

Gjensidige Oppdal - Rennebu
Brannkasse
gjensidige.no/oppdal-rennebu

- På den tiden var det brann man
fryktet mest, derav navnet brannkasse,
forteller Kjetil Skogrand, daglig leder i
Gjensidige Oppdal - Rennebu Brannkasse.
Fortsatt selvstendig
Utover 1800-tallet ble det opprettet
4-500 brannkasser rundt omkring i Norge,
men etter hvert har de aller fleste av disse
fusjonert inn i Gjensidige. I dag er det kun
femten selvstendige brannkasser igjen, og
Oppdal - Rennebu er altså en av disse.
- Det betyr at vi er lokalt forankret, og
eies og styres av kundene våre, forteller
Skogrand.
Feirer med familiedag
For å markere jubileet inviterer
Gjensidige Oppdal - Rennebu Brannkasse
til familiedag på Berkåk den 9. september, i samarbeid med Rennebu Idrettslag
og Intersport Oppdal. Ifølge Skogrand
ønsker de å bruke denne anledningen til å
skape aktivitet i lokalmiljøet, og opplegget er gratis og åpent for alle.
- Det er trivelig å gi noe tilbake til
kundene og lokalsamfunnet, og et slikt
arrangement tror vi kan passe de aller
fleste. Vi håper naturligvis på godt vær
og mye folk i området rundt Mjuklia og
Rennebu skistadion, avslutter Skogrand.
Tekst: Mona Schjølset

8

Rennebunytt

CC Cowboys var begeistret for
konsertarenaenpå Grovasetra.
Vokalist og frontfigur Magnus
Grønndeberg i samspill med
bassist Per Vestaby.
- Selvfølgelig blir det noen logistikkutfordringer med så mye folk, og det er en
del momenter vi vil se nærmere på når
arrangementet skal evalueres. Alt i alt er
vi likevel svært godt fornøyd med årets
konsert, og oppslutningen om arrangementet gir motivasjon til videre arbeid,
sier Withbro.
Fantastisk konsertarena
Ifølge Withbro er det tydelig at
Nerskogskonserten har fått godt fotfeste både hos lokalbefolkningen, og ikke
minst hos hyttefolket. Han berømmer
også lokale media for stor velvilje når det
gjelder omtale av arrangementet.
- Vi har fått god drahjelp både gjennom martnasmagasinet og lokalavisene i
dalføret. I tillegg har vi egen hjemmeside,

og bruker facebook i markedsføringen,
forteller Withbro.
I likhet med flere andre artister som
har opptrådt på Nerskogskonserten, var
også CC Cowboys begeistret for den unike konsertarenaen på Grovasetra. Ifølge
Withbro er dette en gjenganger i tilbakemeldinger fra både artister og publikum.
- Det blir en spesiell stemning og opplevelse her ute en fin sensommerkveld,
noe mange vet å sette pris på. Med årets
arrangement har Nerskogskonserten
befestet sin posisjon som en unik konsertarena med artister på nasjonalt nivå,
avslutter Withbro.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Randi Grete Kalseth-Iversen,
OPP

Språkkafe med ny vri Mikkelsmarsjen
Det siste året har Frivilligsentralen og flyktningetjenesten i
Rennebu samarbeidet om å arrangere Språkkafé. Dette er et
åpent tilbud for nye innbyggere, og hovedhensikten er å få
en naturlig integrering og språkpraksis gjennom sanger og
prat på norsk.

Søndag 10. september arrangeres Mikkelsmarsjen for første gang, men styret i Barnas
Naturverden håper dette skal
bli en årviss tradisjon.

Barnas Naturverden er et fint
naturområde - her fra Hævertjønna.
Tirsdag 12. september starter Språkkafé på Frivilligsentralen opp igjen.
Tiltaket har blitt svært godt mottatt,
og mange frivillige språkvenner stiller
opp hver gang. Nå ønsker arrangørene å
involvere frivillige lag og organisasjoner
i opplegget, ettersom disse også er viktige
støttespillere i integreringsarbeidet.
Naturlig integrering
Først ute av de frivillige lagene er
damekoret Kor Stolt, som skal presentere
sitt tilbud på språkkafeen 19. september.
Deretter går det slag i slag med idrettslag,
husflidslag, bygdekvinnelaget, Rennebu
songkor, Rennebu mannskor, LHL osv.
- Det å være med på aktiviteter i regi
av frivillige lag og organisasjoner er en
flott måte å bli integrert i lokalmiljøet, så
det er viktig at våre nye innbyggere blir
kjent med de tilbudene som fins, sier Maj
Britt Svorkdal Hess på Frivilligsentralen.
Kulturinnslag og spennende mat
På den aller første språkkafeen i høst
kommer også Jasir Kamal Saad og fortel-

ler om sine erfaringer med integrering,
språkpraksis og frivillig engasjement.
Jasir er opprinnelig fra Sudan, nå bosatt
på Støren. Han kom til Norge for åtte år
siden, og har nå fullført videregående skole og er i gang med studier ved sosialhøgskolen i Trondheim.
- Det er en aktiv og engasjert kar som
kommer på besøk, så det blir artig å høre
hans erfaringer, sier Maj Britt.
I tillegg blir det denne kvelden underholdning av Sidra, som er pianoelev i
Kulturskolen, samt servering av spennende, eksotisk mat tilberedt av våre nye
landsmenn.
- Vi har mange språkvenner, men
det er bestandig plass til flere. Dette er
en vinn-vinn situasjon for alle parter,
så det er bare å møte opp til en uformell
hyggestund, oppfordrer Maj Britt på
Frivilligsentralen.
Av Mona Schjølset

Hold deg orientert om
Rennebu kommune på
Facebook!

- Dette er en turmarsj tilpasset barn, og
det er minnegaven gitt i Mikkel Myrmos
begravelse som er foranledningen til
arrangementet, forteller Einar Holden,
styreleder i Barnas Naturverden.
Ville bruke gaven til noe spesielt
Ifølge Holden ønsket de å bruke
minnegaven til noe spesielt, og ikke at
det bare skulle gå inn som en del av de
ordinære driftskostnadene. Ideen om
en turmarsj tilpasset barn dukket fort
opp, og første gang arrangeres det nå på
Damtjønna.
- Det var her Mikkel hadde den sterkeste tilknytningen, så vi føler at det er
riktig å starte her det første året. Videre
framover kommer vi nok til å bruke de
andre sælehusene og resten av området
også, sier Holden.
Natursti, kaffe og pølser
Det vil bli opplegg med servering
av kaffe og pølser ved sælehuset på
Damtjønna hele søndagen, og for dem
som går veien fra Gunnesgrenda blir det
også natursti på tur innover.
- Det er selvfølgelig helt greit å
komme til Damtjønna fra andre kanter enn Gunnesgrenda, og vi har ikke
lagt så stramme tidsrammer for dagen.
Hovedsaken er at store og små kommer
seg ut på tur, sier Holden.
Av Mona Schjølset
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ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

Din lokale maler for tak og vegger

På grunn av økende arbeidsmengde
søker jeg en dyktig

BERKÅK BIL
AC-Service

Er
dekkene dine
Hjulstillingskontroll
Service alle bilmerker
fortsatt
greie frem til
Flush og skifte av all automatgearolje
Dekk og avbalanseringsmaskin
vinterdekksesongen?

Maler/Sparkler

Hydralikkslangeverksted
Kom
innom
for sjekk
Periodisk
kjøretøykontroll
opp tilav
7.500 kg

med snarlig tiltredelse

høstdekkene dine.

BERKÅK BILSKADE

Jeg ser etter deg med erfaring i faget som kan
jobbe selvstendig og i team. Du må være
nøyaktig, løsningsorientert, positiv og motivert.
Mulighet for fleksible arbeidsdager.

Karosseriverksted
Lakkverksted
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

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

Jarno van Malsen

BERKÅK BILSKADE
BERKÅK BIL
BERKÅK
BERKÅK
BIL12
PostmyrveienBILSKADE
12
Postmyrveien
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
7391 RENNEBU
Tlf 977
78 963
Tlf 977
78 963
berkaakbilskade@outlook.com
berkaakbilskade@outlook.com

Søknad og CV sendes snarest til:
malervanmalsen@hotmail.com

Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836

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

www.fossline.no
Vi har levert kjøkken og bad
til norske hjem siden 1955
Forhandler utstyr fra:
Fåvang Maskin
- bl.a. vinsj, tømmervogner, dumperhengere
Globus - bl.a. snøfresere, sandstrøere, steingrep
Lilleseth Kjetting
- bl.a. kjettinger, traktorskjær, lasterredskap

Entrepenør:

Be om å få vå

r nye

kjøkkenkatalo

g

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

for hele huset
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• Kalkspredning
• Jordbearbeiding
• Møkkjøring
• Grashøsting
• Transport
• Graving

Gode produkter
God service
God tilgjengelighe
t
Ta kontakt for inf
o og priser!

tlf 918 15 047 – jan.eirik.holden@getmail.no

KUNNGJØRINGER
Språkkafe
Sykepleier
100% fast stilling med fleksiturnus
ved Rennebu sykehjem
Hovedarbeidsområder
• Sykepleiefaglig ansvar
• Veiledningsansvar for andre yrkesgrupper
• Dokumentasjon
• Tverrfaglig samarbeid
Ønskede kvalifikasjoner
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Beherske norsk skriftlig og muntlig
• Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere,
pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere
Vi tilbyr
• Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for
kompetanseheving
• Lønn etter avtaleverk. Det gis 4 års ekstra
ansiennitet opptil 10 år
• God pensjons- og forsikringsordning
Søknadsfrist 11. september 2017
Kontaktperson
Annika Haugen, Konstituert leder,
tlf 72 40 25 22, mobil 908 72 449,
annika.haugen@rennebu.kommune.no

Vi starter opp igjen med Språkkafe på tirsdager.
Håper mange språkvenner blir med oss, også i høst.
Oppstart: Tirsdag 12. september kl 18.30 (NB: Nytt tidspkt)
Tidsramme kl 18.30 - 20.00
På årets første språkkafe får vi besøk av JASIR Kamal Saad,
opprinnelig fra Sudan, men nå bosatt på Støren.

Formiddagstreff i Omsorgsboligen
Tirsdag 19. september kl 11.00
Erik Hoel kommer.
Alle er hjertelig velkommen!
Hilsen oss på Frivilligsentralen

Sausankerdager høsten 2017
Vanlige sankerdager:
15. og 16. september
22. og 23. september
Ettersanking etter behov i de forskjellige beitelagene
7. oktober
14. oktober
21. oktober

Lykke til med sankinga!

Rennebu sau og geit

Se fullstendig utlysning på www.rennebu.kommune.no
under ledige stillinger

Forbruk mot bruk av piggtråd

Det kan søkes om SMIL-midler til opprydding av gamle
gjerder.
Se utlysning i Rennebunytt nr 13-2017.

STORTINGS- OG
SAMETINGSVALGET 2017
Her kan du stemme valgdagen 11. september

DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN

Innset skole
kl 15.00 - 20.00
Markastuggu, Nerskogen Landhandel kl 15.00 - 20.00
Voll skole
kl 10.00 - 20.00
Kommunehuset, Berkåk
kl 10.00 - 20.00

Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

Kommunehuset, Berkåk er i tillegg åpent for stemmegivning søndag 10. september kl 16.00 - 20.00.
Det er innført elektronisk avkryssing i manntallet, slik
at du kan stemme i et av de fire valglokalene innenfor
kommunen du selv ønsker.
Ta med legitimasjon og gjerne valgkortet som du har
fått tilsendt.
- Valgstyret

72 42 80 00
installasjon@krk.no | krk.no
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Dette skjer i Rennebu!
07.09 Hyggestund
Helsesenteret 12.00
med Kvinnegruppa
07.09 Mottak av klær
Refshus skole 16-18
07.09 Bønnemøte
Hoelsmoen 20.30
12.09 Rennebu SoulChildren		17.30
12.09 Språkkafe
Friv.sentralen 18.30
14.09 Medl.møte Normisjon
Hoelsmoen 20.00
16.09 Berkåk Rockfest
Kultursalen 18.00
17.09 Gudstjeneste
Innset kirke 11.00
konffirmantpres + jubileum
17.09 Når vi kommer sammen
Hoelsmoen 20.00
18.09 Semesteråpning
Setra til Judith og Stig 12.00
Søndagsskolen og Yngres
21.-22. Bønnedager
Berkåk kirke
21.09 Bønnemøte
Hoelsmoen 20.30
19.09 Formiddagstreff
Omsorgsboligen 11.00

21.09 Hyggestund
med Kvinnegruppa
06.10 Basar

Helsesenteret

12.00

Åshuset

18.00

Seniordans hver tirsdag kl 14 i Kultursalen, Berkåk
Rennebu SoulChildren øver tirsdager i oddetallsuker
kl 17.30 i Menighetshuset
Gjeterhundtrening oppi Kjønndolpa hos Sissel K. Ulvin
mandager kl 19 i sommer.
Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml.kongevei 24 (i sokkelen).
Hørselshjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12.

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

Totalleverandør innen

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

Tlf: 72426560/476 24 600 Adr: Stamnan, 7392 RENNEBU

Ditt lokale verksted for landbruks- og småmaskiner

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

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

