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Martnasgjesten Tuva Børgedotter Larsen tok publikum
med storm med sin sjarm
og fantastiske sang.
Les mer på midtsidene.
Foto: Dagfinn Vold
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leder

Bred mobilisering
mot mobbing

Sommerferien er over, det er tid for skolestart. De minste
på seks begynner på et nytt kapittel i livet, og for mange
betyr det en merkbar forandring i tilværelsen. Selv om
barnehagene gjør mye for å forberede ungene på det som
skal komme, er nok overgangen unektelig forbundet med
både frykt og spenning for mange.
Jeg husker for mange år siden en gutt jeg kjenner som
hadde rustet seg med en stor kjepp i det han skulle begi seg
på skoleveien den første dagen. Da guttens mor spurte hva
han skulle med kjeppen, svarte han at ”den skal jeg ha når
de slår meg”. Denne gutten hadde også gått i barnehage fra
han var bitteliten, riktignok i en annen krets enn der skolen
han skulle begynne på, lå.
Mobbing i skole og barnehage er i fokus mer enn før,
heldigvis. Å motarbeide uvesenet er svært krevende, fordi
mobbing, for ikke å si mobberne, ofte er svært vanskelig å
avsløre. Derfor er det ekstra viktig med en bred tilnærming.
Vi registrerer positivt at både ledelse og lærere ved skolene
og barnehagene i Rennebu er svært opptatt av å gjøre sitt
beste for å motvirke mobbingen. Temaet har vært satt på
dagsorden i ulike fora og belyst både fra en faglig og en mer
erfaringsbasert synsvinkel.
Det er nå viktig at alles øyne og ører er åpne i sammenhenger der mobbing kan foregå, og det er viktig at vi våger
å ta grep. Her må også vi politikere engasjere oss. Torsdag
3. september deltar hele kommunestyret i Rennebu sammen med ansatte, foreldre og andre i et viktig møte, der
temaet er ”Sammen mot mobbing”. Dette temaet uttrykker
nødvendigheten av at så mange som mulig ser sitt ansvar
og involverer seg i kampen mot mobbing.
Så tror vi også det er viktig ikke å betrakte fenomenet mobbing isolert fra det andre som skal foregå i skolen. Ved siden
av å knesette visjonen om nulltoleranse for mobbing, vil et

Ola T. Lånke
- ordfører
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godt skole- og læringsmiljø der innøving av sosial kompetanse hos barn og unge inngår som et sentralt element,
utvilsomt være en viktig del av strategien for å motvirke
problematisk atferd.
Den skolepolitiske debatten i kommunestyret har dreid seg
mye om skolestruktur og skolenedleggelse. Nå er det tid for
å ha mer oppmerksomhet rettet mot selve innholdet i skole
og barnehage. Gjennom prosjektet ”Den gode barnehageog skoleeier” som en del av oss deltok i, ble vi bevisstgjort
på hvor viktig det er at ikke bare rektorene og lærerne,
men også politikerne i kraft av det ansvar de har som eiere,
involverer seg mer også i utformingen av barnehagenes og
skolenes hverdag.
Før sommeren ble det laget en fin brosjyre som oppsummerer de verdier som bør være retningsgivende for barnehager og skole i Rennebu. Under overskriften ”Det lokale
fotavtrykk” er disse verdiene utmyntet i konkrete holdninger
og målsettinger som det er verdt å jobbe videre med. Vi
håper ikke disse tankene har regnet bort i sommerferien,
slik at dette arbeidet har vært forgjeves.
Barnehage og skole er de viktigste arenaer for læring og
utvikling. Gode pedagogiske tiltak i førskolealder vil være
et godt grunnlag å ha med seg videre i skolen og gi positiv effekt med tanke på læring, mestring og bestrebelser
på å minske sosiale forskjeller. Vi må ha tro på at det også
vil bidra til mindre mobbing, slik at ingen barn behøver å
bekymre seg for hva skolehverdagen vil by på.
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Kommunens kulturpris
til Solveig Træthaug

Marit Flå fikk
Kvinnegruppas
Kulturpris
Marit har hele livet vært opptatt med at barn og ungdom,
og senere voksne, skulle ha et
fritidstilbud.

Marit Flå fikk utdelt Kvinnegruppas
Kulturpris under Rennebumartnan - her
sammen med Solveig Træthaug og leder i
Kvinnegruppa Anita Robinson.

Solveig Træthaug fikk tildelt Rennebu kommunes Kulturpris under Rennebumartnan.

Formålet med kulturprisen er i følge
retningslinjene å stimulere kulturarbeidet i kommunen og gjennom prisen
vise at det offentlige anerkjenner og
setter pris på det frivillige kulturarbeidet som utføres.
Det heter videre at prisen kan deles
ut til enkeltpersoner eller grupper med
tilknytning til Rennebu kommune.
Også lag, foreninger eller institusjoner
i kommunen kan tildeles denne utmerkelsen.
Årets
kulturprisvinner
Solveig
Træthaug er beskrevet som en fremragende leder av Kvinnegruppa i tidsrommet 2000 til 2012 og før det nestleder gjennom mange år. Det framgår
at hun gjennom utrettelig arbeid og
bredt engasjement har bidratt til innsamling av betydelige pengebeløp og
viet svært mye av sin tid til frivillig,
samfunnsgagnlig arbeid. Mye fint utstyr
til Helsesenteret er spesielt nevnt i denne sammenheng.

Videre heter det i begrunnelsen
fra forslagsstiller at hun ”med fornuft og godt humør har ledet damene
i Kvinnegruppas humanitære arbeid.
Annenhver uke stiller hun opp på
Helsesenteret og leder en hyggestund
for beboerne, med kaffe og hjemmebakst, sang og musikk, historier, quiz og
annen underholdning. Utallige turer og
utflukter for de eldre har hun arrangert,
og hennes positive innstilling smitter over på alle hun kommer i kontakt
med. Hun er en som er sett opp til og
rost av mange i lokalsamfunnet.
Ordfører Ola T. Lånke sa under
overrekkelsen at han var glad for at
han kunne være med å hedre en som
har valgt å ofre så mye av sin tid og sine
krefter for å gjøre livet litt lysere for de
som er satt til side i samfunnet, til syke
og eldre. Og uten at det heller kanskje
ikke har vært så synlig for allmennheten.
Av Dagfinn Vold

Fra 1962 til 2012 har Marit hatt
ansvaret for gruppa ”Yngres” på
Grindal. Til og begynne med var tilbudet bare for jenter, men etterhvert ble
det for både gutter og jenter i alderen
sju til femten år.
”Yngres” ble holdt hver 14. dag i
vinterhalvåret, og ved siden av leker
og sang lærte hun bort hobbyaktiviteter som bl.a. broderi og strikking.
Ferdiglagde ting ble loddet ut på basar,
og inntekta gikk til Kirkens Nødhjelp
og andre veldedighetsformål.
Fra 1987 har Marit vært vekselsvis leder og kasserer i Det Norske
Misjonsselskaps Kvinneforening på
Grindal - et kjært samlingssted for
damene i grenda.
De siste 12 åra har Marit vært med
i Rennebu Røde Kors Besøkstjeneste.
Hun har også i alle år støttet opp om
drifta av grendahuset Fredheim, og stiller alltid opp når det trengs vasking,
maling eller basarhjelp.
Med Marit har Kulturprisen gått til
en person i bygda som har gjort og fortsatt gjør en innsats for fellesskapet.
Av Dagfinn Vold
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Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk

Foto: Mediaprofil as

Hjertelig takk!
På vegne av oss i Rennebumartnan as vil vi
takke dugnadsgjengen, ansatte, kulturaktører, publikum, Rennebumartnans Sponsorlag
og lokalt næringsliv – og ikke minst alle de
180 flotte utstillerne på årets martna. Dette
ble en folkefest og en hyllest til håndverket.

Så er vi tilbake fra årets Rennebumartna. Om turen er lang for en
hedmarking, er opplevelsen av
menneskene, stemningen, mottakelsen og været verdt hvert
eneste minutt på veien. Denne
gangen ble vi nabo med to av
Norges gjenværende treskiprodusenter, EVI fra Oppdal og Rønning fra Skotterud i Hedmark. Og
møblene våre høstet mange begeistrede kommentarer
fra trønderne. Stolen “Secret Love” fikk en hedersplass
på årets stolutstilling, og bred omtale i årets martnasavis
ble vi også forunt. Bak Rennebumartnan jobber det
1000 frivillige i ukesvis. Bak hver eneste stand finner du
folk som legger hele sin sjel og mye av sin tid i håndverk
som ellers kan stå i fare for å dø ut. Keramikere, glassblåsere, vevere, husflidslag og båtbyggere. Kulturarv
handler om mennesker, og Rennebumartnan handler
om folk. Og kunnskap. Og stolthet. Det er derfor det er
så fint å være der.

På vegne av styret og martnaskomiteen
- Kenneth Teigen

Sjur Harby i Disen Kolonial
Martnasprisvinner 2014, og utstiller på årets martna

Invitasjon til De Frivilliges Festaften
Alle som en eller annen gang har deltatt i dugnad for Rennebumartnan
inviteres til gratis markering av dugnadsinnsatsen gjennom 30 år!
Rennebuhallen Berkåk, søndag 25. oktober kl 19.30 til 21.30.
Servering - Underholdning - Utdeling av årets dugnadsbetaling
Konferansier for kvelden er Marvin Wiseth
Påmelding på www.rennebumartnan.no/For frivillige,
epost til: inger@rennebumartnan.no
eller kom innom kontoret vårt for påmelding.
Kvelden er gjort mulig av Rennebumartnans Hovedsamarbeidspartnere:
Kraftlaget – KVO/TrønderEnergi – SpareBank 1 SMN og Rennebu kommune

Rennebumartnan as, Myrveien 2 Birkabygget, Berkåk Tlf 72 42 77 48 / 917 83 500
post@rennebumartnan.no – rennebumartnan.no
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Sammen mot mobbing
Torsdag 3. september inviterer
Rennebu kommune til åpent
temamøte i Rennebuhallen,
der det settes fokus på hva vi
sammen kan gjøre for å få et
stadig bedre oppvekstmiljø
for barna våre.
- Vi håper det kommer både foreldre, lærere, barnehageansatte, ansatte i
andre offentlige instanser, ledere og tillitsvalgte i frivillige lag og organisasjoner, og ellers andre som er interessert,
for dette er noe som angår oss alle, sier
skolerådgiver Nina Rise Oddan og barnehagerådgiver Ester Huus.
Kommunestyremøte
Politikerne i Rennebu kommer også
til å være godt representert, ettersom
kommunestyret skal overvære første
del av temamøtet, før de fortsetter med
sin egen agenda.
- Det er viktig at politikerne er godt
orientert om det arbeidet som gjøres i
forhold til mobbing, så vi synes det er
flott at de blir med her, sier Ester Huus.
Spennende foredragsholdere
Som innledere på temamøtet har
de fått med seg Morten Heggdal og
Eirin Mikalsen Orum. Heggdal ble godt
kjent gjennom deltagelsen i Farmen i
2013, og gjorde seg gjennom TV-serien
bemerket som en jovial og trivelig person. Heggdal har i ettertid stått fram og
fortalt sin historie både som mobbeoffer og mobber, og gjennom sitt yrke
som politi har han også mange nyttige
erfaringer å dele med publikum, bl.a.
betydningen av foreldrerollen.
Eirin Mikalsen Orum har en histo-

Rådgiverne Nina Rise Oddan og Ester Huus inviterer til temamøte om oppvekstmiljø
på vegne av Rennebu kommune.
rie som mobbeoffer, og vil spesielt ta for
seg problematikken rundt skjult mobbing.
Påvirker læring
Ifølge skolerådgiver Nina Rise
Oddan har mobbing stor innvirkning
på barn og unges evne og motivasjon
for læring, og derfor er det veldig viktig
at det jobbes bevisst med dette temaet
i skolen.
- Det er jo innlysende at de som sitter og gruer seg til friminuttet eller skoleveien hjem ikke er særlig mottakelige for det som foregår i klasserommet.
Målet er at alle skal trives og føle seg
trygge, og at dette ligger som et godt
grunnlag i skolehverdagen, sier Oddan.
Forebyggende arbeid i barnehagen
For de minste ungene er ikke mobb-

ing et stort tema, så derfor er fokuset i
barnehagen først og fremst på det forebyggende plan.
- I barnehagen skal vi hjelpe ungene
med å bygge gode, sosiale relasjoner, de
skal lære seg å være gode lekekamerater og respektere hverandre. Klarer vi å
legge et godt grunnlag her, får ungene
med seg en positiv ballast videre i oppveksten, sier Ester Huus.
Begge de to rådgiverne er opptatt av
å fremheve betydningen av samarbeid
og samhandling i forhold til mobbing,
og mener dette er avgjørende for å lykkes med arbeidet.
- Alle vil i en eller annen sammenheng bli berørt av temaet, og det er også
derfor vi har kalt temamøtet ”Sammen
mot mobbing”, avslutter Ester Huus og
Nina Rise Oddan.
Av Mona Schjølset

Årets Kulturvukku går av stabelen 17. – 25. oktober

Rennebu Spæll, Musical, Frivilligfest og Kirkekonsert er allerede på plass, men er det andre arrangement som kan legges
inn i denne uka, er det gode muligheter for akkurat det. Vi markedsfører oss sammen som en kulturkommune, og vil synliggjøre mangfold og trivsel gjennom arrangement og små og store sprell. Vårt ønske er at hele bygda skal bli med på dette og
ha kulturvukku på små og store plasser i kommunen. Særlig med tanke på at det i år også er Friluftslivets År hadde det vært
fint med noe som kunne vært knytta opp imot friluftsliv og aktiviteter. Kun fantasien setter grenser for hva akkurat du og den
grenda du bor i kan gjøre. Håpr mange tar utfordringa og blir med på årets Kulturvukku.
Ta kontakt enten med Astri på Kulturkontoret eller Maj Britt på Frivilligsentralen.

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

inviterer dere som har laget eller
vil lage produkter til

Høstmarked
på torget
lørdag 3. oktober

Vi utfører:
• Installasjon i bolig, hytte, landbruk og næringsbygg
• Tele og datanett
• Alarm og brannvarsling
Telefon: Jens 99642897 – John H 48115515
E-post: post@rennebuelektro.no
Adresse: Innset, 7398 Rennebu

Ta kontakt
i dag!

Vi oppfordrer dere som har grønnsaker,
frukt, bær, saft, syltetøy, bakverk, kjøtt, fisk
– og alt annet spennende matrelatert,
til å melde dere på!
Meld deg på innen
20. september
til merete@
reisentilfjellet.no
eller tlf 72 42 77 05

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

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

Valgdager:
Berkåk 13. og 14. september.
Innset, Voll og Nerskogen 14. september.
Samme åpningstider som kommuneog fylkestingsvalget.
Stemmerett:
Alle medlemmer fra og med de som fyller 15 år
i løpet av 2015 og oppover.
Manntallslister ligger tilgjengelig på
menighetskontoret.
Forhåndsstemming:
10. august – 10. september på menighetskontoret, Kjerkveien 5, Berkåk.
Forhåndsstemming ved helsesenteret:
mandag 7. september kl.10-13
Lenkene nedenfor kan sjekkes på nettet.

Her kan du finne ut mer om valget.
https://kirken.no/valg/ og www.rennebu.kirken.no
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Distriktets
kontorleverandør
Vi leverer alt
av kontorrekvisita
fra kopipapir – toner – permer
til laser- og blekkskrivere
og store kontormaskiner
Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!
Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no
Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

Våre 1. klassinger

Inviterer til
Åpen gård i
Gunnesgrenda
Lørdag 29. august inviterer
Rennebu Bondelag til åpen
gård i Gunnesgrenda. Her er
det to nabogårder som stiller velvillig opp, med Sigrid
og Jakob Hamre Gunnes og
Anne Marit, Martin og Mikkel
Andre Myrmo som vertskap.

Innset skole

F.v.: Kasper Eggan, Katrine Kleffelgård Stuen, Jonathan Melchior Joramo
og Even Krokan.

Berkåk skole

1.r.f.v.: Filip Kapel, Eileen Rokkonesløkk, Jørgen Skamfer Bjerkås, Håkon Skamfer
og Leander Høybakken Skamfer.
2.r.f.v.: Iris Sæter Stavnesli, Angelica Dromnes Løvseth, Anna Gaupset Rogogjerd,
Maja Sofie Søderberg og Ragnhild Nygård Bjerkås.
Joumana Mohamad Rahma var ikke tilstede.

- Vi har lagt opp til et allsidig opplegg som passer både for store og små,
så dette kommer til å bli en sosial og trivelig dag for hele familien, sier Kristine
Ek Brattset, som er leder i Rennebu
Bondelag.
Mange samarbeidspartnere
I tillegg til Rennebu Bondelag
er både Rennebu Bygdekvinnelag,
Rennebu bonde- og småbrukerlag, Rennebu produsentlag (TINE),
Rennebu sau og geit, Rennebu og
Oppdal skogeierforening og Rennebu
kommune med som arrangører.
- Det er veldig bra at så mange samarbeider om opplegget, for da har vi
mulighet til å lage et mest mulig allsidig
program for dagen, sier Brattset.
Hun poengterer også at en av
hovedgrunnene til at man arrangerer
åpen gård, er å vise fram hvilken betydning landbruket har i samfunnet vårt.
- Landbruket er jo generelt en svært
viktig næring, og Rennebu er en av de
kommunene i landet med høyest andel
av innbyggere som på en eller annen
måte er avhengige av landbruket.
Derfor syns vi det er viktig å vise fram
næringa på en positiv måte, og vi håper
på mange besøkende i Gunnesgrenda
denne dagen, avslutter Kristine Ek
Brattset på vegne av Rennebu Bondelag.
Av Mona Schjølset

Voll skole

F.v.: Lars Cornelius Hage, Are Stene, Runar Slåsletten, Bjørn Emil Ødegård,
Ivar Hamre Gunnes, Sondre Hamre Gunnes, Randi Ingeborg Storø og Ingeborg Bakk.

Rennebunytt
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Martnasminner

Årets jubileumsmartna ble avv
og folk storkoste seg over hele
hadde mange nyheter - Matha
Bryggerilavvoen - og alle nyhe

Martnasgjest Tuva Børgedotter Larsen imponert
ett av høydepunktene under årets martna. Ellers va
tilpasset alle aldersgrupper. Suite16 med Alexand
mange unge jenter foran scena, og sammen med
familiedag.
Mathagen ble et fint tilskudd til martnasområd
en suksess. Det samme var smakinga av øl fra loka
”innertier”.
Martnan befestet sin posisjon som Renneb
Trønderradioen ikke har oppdaget martnans fortref

1

Bildene:
1: Grindal Ysteri deltok på Rennebumartnan for første
2: Båtskott Trebåtbyggeri ved Museet Kystens arv ble å
3: Alexandru Gros Grindvoll og Suite16 hadde mange
4: Hver dag ble det trukket en deltager i Leirplassen so
Pengene skulle gå til klassa, og Maren Flå Sundset v
5: Per Kristian Bjerkseth overrasket som
handyman med motorsag under
Fesjaa´n.
6: Ingeborg Lilleindset Myrbekk var med
og betjente salgsboden til Kroken
Bakeri.
7: Kenneth Teigen og May Britt Bjerkås
delte ut gratis jubileumskake.
8: Ine Nordbø og Mia Grevstad gjorde en
god jobb som miljøpatrulje, og
var gode representanter for alle
dugnadsfolk som gjorde en kjempeinnsats.
9: Martnasgjest Tuva Børgedotter Larsen
åpnet årets martna ved å sage over en
trestokk, godt hjulpet av ordfører Ola
T. Lånke og martnassjef Kenneth
Teigen.
Av Dagfinn Vold

2
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viklet i et sjeldent strålende vær,
e martnasområdet. For årets område
agen, Leirplassen, Lavvoene og
etene gav martnan et løft.

te mange med sin sang, og det ble nok for mange
ar kulturtilbudet som plukket fra øverste hylle og
dru Gros Grindvoll skapte litt poptilstander med
d aktivitetene i Leirplassen ble søndagen en fin

det, og det å samle alle mattilbydere i et telt var
ale bryggeri, og i godværet ble Bryggerilavvoen en

bus største merkevare - selv om Adressa og
ffelighet!

gang, og ble nominert til Martnasprisen.
årets Martnasprisvinner.
”sweethearts” foran scena under konserten.
om fikk en pengepremie sponset av Sparebank SMN.
var heldig vinner fredag.
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Vi ønsker å bidra
til en verdig gravferd

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå

Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com

Soknedal - tlf 72 43 34 14/414 52 610

12.-13. september 2015

Pilgrimstur

Vi ønsker å bidra
til en verdig gravferd

for seniorkonfirmanter!

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå

Åpen gård i Gunnesgrenda,
Rennebu

Tlf 72 43 34 14/414 52 610

29. august kl 11.00 – 16.00.
Her blir det litt for unge og gamle,
bønder og ikke bønder.

Robotfjøs og melkekuer, flisfyring, bioenergi, hogstmaskin, skogplanting, klimatilhenger, potetopptaking,
kalvemønstring, gjeterhundoppvisning, saueklipping,
barneriding, fuglekassesnekring, natursti, høyhopping, tråtraktorkjøring, gårdsdyr med mer.

Pilgrimsvandring på Dovre
for deg mellom 16-18 år
Turen går til Dovrefjell, hvor vi vil bli bedre
kjent med pilgrimsleden og lokalhistorie på
Dovre. Den erfarne pilgrimsvandreren
Hans-Jacob Dahl blir med og guider oss.

Påmelding til Rennebu menighetskontor
innen 1. september.
Se hel plakat på www.rennebu.kirken.no

Matsalg. Gratis inngang og gratis parkering.
VELKOMMEN

EN PROFF PROFIL,
GIR ET PROFT INNTRYKK!
Trollheimen Design består av 3 unge designerspirer
fra Rennebu og Oppdal.
Vi tilbyr:
- Responsive nettsider med enkel redigering
- Logodesign
- Alt av annet grafisk design

10 Rennebunytt

Kontakt oss i dag!
post@trollheimendesign.no
trollheimendesign.no
facebook.com/trollheimendesign

Frisk satsing hos
Rennebu Granitt

Om å gjøre
andre glad

Etter mange år med opphold er det endelig liv i steinbruddet til
Rennebu Granitt igjen. Daglig leder Ottar Ramstad er glad for
nysatsingen, og håper på travle tider og store bestillinger videre
framover.

Marta Elise Berntsen Nygård, Amalie
Slettun Hovin og Lars Halland jr. på vei
for å glede sin lærer.
Forrige fredag startet 9. trinn ved
Rennebu ungdomsskole skoledagen
med oppgaven ”å glede noen”. Elevene
var inndelt i mindre grupper, og de to
første skoletimene skulle rett og slett
brukes til å gjøre noe som kunne glede
andre.

Det er Norblock som er hovedeier
i Rennebu Granitt, og nylig landet de
en stor ordre med granitt som skal til
Gøteborg. Her er det en større bygning
hvor marmor skal erstattes med granitt,
så derfor jobbes det iherdig med å få
fram høvelige steinblokker fra fjellet.
Samarbeid
Rennebu Granitt samarbeider med
Folstadbruddet på Støren. Til sammen
er de 4-5 ansatte, som har arbeidssted
Støren eller Berkåk alt ettersom hvordan behovet er. I sommer ble det også
ansatt to ungdommer, som hovedsaklig
skal ha arbeidssted Berkåk.
- Jeg syns det er veldig positivt at
det er liv i steinbruddet igjen, og det
er veldig trivelig at vi har fått med oss
ungdommer som tåler både støv, støy
og hardt arbeid, sier Ottar Ramstad i
Rennebu Granitt.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Ottar Ramstad, Anne Foss og Pål Fjellstad
måler opp ei granittblokk som skal bli 30
tonn.
Kirkegården på Voll har fått nye og fine
vannposter av Rennebugranitt.

Heldig lærer
På Torget traff vi Amalie Slettun
Hovin, Marta Elise Berntsen Nygård
og Lars Halland jr. De hadde plukket
blomster og laget et hyggelig kort som
de skulle legge på trappa til lærer Ann
Kristin Haugerud.
- Det syns vi hun fortjener, og vi
håper hun blir glad for en liten hilsen
fra oss når hun kommer hjem fra arbeid
i ettermiddag, sa de tre niendeklassingene.
Artig oppgave
De tre kunne også fortelle at det
nok var flere i lokalmiljøet som fikk
nyte godt av elevenes skoleoppgave.
Noen skulle gå til barnehagen for å lese
til ungene og leke med dem, mens en
annen gruppe skulle ta med seg de nye
åttendeklassingene på ungdomsskolen
og ha aktiviteter for dem.
Det er ingen tvil om at elevene syns
oppgaven de hadde fått var et trivelig
avbrekk fra vanlige skolerutiner, og uten
at de reflekterte så veldig nøye over det
selv, kjente nok alle på den gode følelsen det faktisk er å glede andre.
Undertegnede fikk i alle fall en
svært god start på fredagen i møte med
de fornøyde og entusiastiske niendeklassingene som var ute på hemmelig
oppdrag for å glede noen.
Av Mona Schjølset
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Sammen mot mobbing

“Hus” av Sara Torsdatter Uv

Barnehagene og skolene i Rennebu inviterer til
åpent temamøte med fokus på hva vi sammen kan gjøre
for å få et stadig bedre oppvekstmiljø for barna våre.

Velkommen til Rennebuhallen
torsdag 3. september kl. 18.00 – 20.30.
Gjest: Eirin Mikalsen
Orum, Trondheim

Bachelor of International
Hospitality Management
med tilleggsutdannelse.
Arbeidsufør. Mobbeoffer
gjennom hele grunnskolen.

Arrangør: Rennebu kommune
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Gjest: Morten Heggdal,
politi i Namsos

Farmen-deltaker i 2013.
Tidligere mobbeoffer og mobber.

Spelemann på taket
Like før sommerferien var kommende tiendeklassinger samlet
i elevkantina da den høytidelige avsløringen av høstens musikaloppsetning skulle foretas.

Populært med
fotballskole!
Den siste uka før skolestart
var 70 unger i alderen 7-12 år
samlet på TINE fotballskole,
og det er ingen tvil om at det
gror godt i fotballmiljøet i
Rennebu.

Spente elever venter på hva som blir årets musikal.
Ansvarlig lærer Rune Skjolden hadde som vanlig brukt et anselig antall
meter tørkerull til å skrive opp utvalgte
stikkord, som etter hvert skulle sette
ungdommene på sporet av riktig musikal.
Det var vel ingen som gjettet riktig
svar etter å ha sett på stikkordene, men
flere nikket gjenkjennende da navnet
ble avslørt.
- Vi vet at dette både er noe dere kan
få til og at det kommer til å bli suksess,
så det er bare å glede seg, sa Skjolden
til elevene.
Populær oppsetning
Spelemann på taket er en amerikansk musikal, og urpremieren fant
sted på Broadway teateret Imperial i
1964. Oppsetningen fikk den gang hele
9 Tony-priser, blant annet beste musikal, beste musikalmanus, beste musikk
og sangtekster. I 1972 fikk den dessuten en æres-Tony, fordi den da hadde
spilt flere forestillinger enn noen tidligere Broadway musikal. I Norge ble den
vist første gang i 1967, og har siden blitt
spilt på en rekke scener også her i landet.
Selve handlingen i stykket finner
sted i et jødisk miljø i en russisk landsby
like før revolusjonen i 1905. Gjennom
melkemannen Tevyes familie vises motsetningen mellom framtidsdrømmer og
ønsket om å opprettholde tradisjoner.
Mange oppgaver
Gjennom mange år har publikum

blitt vant til at tiendeklassingene våre
leverer den ene suksessforestillingen
etter den andre når det blir deres tur til
å sette opp musikal. Vi lar oss imponere
av flinke ungdommer, flotte kostymer
og profesjonell ramme rundt arrangementet, og Skjolden tok seg derfor god
tid til å forklare elevene hvilke oppgaver
som må ivaretas for at man skal komme
i havn med enda en vellykket musikal.
- Det skal snekres, males og rigges
kulisser, kostymer skal skaffes tilveie,
en kreativ PR-gruppe må fort på banen,
og ikke minst skal man finne rette personer til de ulike rollene som skal fylles
på scenen, fortalte Skjolden.
Travel høst
Det er en travel høst som ligger foran elever og lærere som skal jobbe med
musikaloppsetnigen. Som vanlig reiser
årets avgangselever på klassetur til Oslo
i september, og her brukes bussturen til
å se den aktuelle musikalen på video.
Etterpå får alle anledning til å skrive seg
opp på listen der de ulike arbeidsoppgavene skal fordeles.
Elevene må også begrunne hvorfor
de kan tenke seg akkurat denne oppgaven, og det legges stor vekt på å finne
de riktige personene. Etter hvert blir det
også audition og fordeling av roller, og i
løpet av to knappe uker etter høstferien
skal det hele snekres sammen og være
klart til premieren 22. oktober.

Ane Skamfer og Marte Haugan gleder seg
over fotballskole.
Her var det innsats, engasjement og
ekte fotballglede, og det så ut som både
deltagere og instruktører koste seg på
kunstgrasbanen de dagene fotballskolen varte.
Olav Stavne er leder i fotballgruppa,
og hadde hovedansvaret for den praktiske gjennomføringen. Som instruktører stilte velvillige hjelpere fra våre
16-års lag, samt noen fra G14.
- Alle ungdommene gjør en flott
jobb her, så jeg går mest rundt og ser
på og hjelper til litt hvis det trengs, sier
Stavne.
Som leder i fotballgruppa er han
selvsagt veldig glad for at interessen
blant de minste er så stor, og håper disse dagene har gitt ekstra motivasjon til
de unge fotballspillerne.
- Jeg syns jo det er stor stas å se så
mange ivrige unger ha det artig med
fotball, og når til og med værgudene
spiller på lag kan man jo ikke ha det
bedre, avslutter en fornøyd Stavne.
Av Mona Schjølset

Av Mona Schjølset
Instruktører fra egne rekker.
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Forhåndsstemmegivning
Velgere som ønsker å forhåndsstemme kan avgi
forhåndsstemme fra 10. august – 11. september 2015.
Nordmenn som bor i utlandet kan forhåndsstemme fra
1. juli.
Velgere som oppholder seg innenriks og som ikke har
anledning til å avgi stemme i perioden for ordinær
forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til Servicetorget og avgi stemmer fra 1. juli
og fram til forhåndsstemmegivningen starter 10. august.
Servicetorget, kommunehuset Berkåk er stemmemottak
for forhåndsstemmegivningen.
Åpningstider for tidligstemmegivning
1. juli – 9. august
mandag – fredag
kl. 08.00 – kl.15.30.
Åpningstider for forhåndsstemmegivningen
10. august - 11. september
Mandag – fredag
kl. 08.00 – kl. 15.30
Lørdag 5. september
kl. 10.00 – kl. 12.00
Torsdag 10. september kl. 08.00 – kl. 18.00
Berkåk, 05.06.2015
Ola T. Lånke - Valgstyrets leder

Forhåndsstemmegivning ved
Rennebu Helsesenter
9. september 2015

Ambulerende stemmegivning
torsdag 10. september 2015
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke
kan stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, eller i stemmelokalet på valgdagene, kan avgi
forhåndsstemme der de oppholder seg. De som ønsker
å stemme hjemme kan gi beskjed til Servicetorget,
Kommunehuset, tlf. 72 42 81 00 senest 9. september
kl. 15 30.

Her kan du stemme på valgtinget
søndag 13. september og mandag
14. september 2015
Søndag 13. september har følgende valglokale åpent:
Kommunehuset, Berkåk		
kl. 16.00 – kl. 20.00
Mandag 14. september har følende valglokaler åpent:
Innset krets, Innset skole		
kl. 15.00 – kl. 20.00
Nerskogen krets, Fjellheim Nerskogen
				
kl. 15.00 – kl. 20.00
Voll krets, Voll skole		
kl. 10.00 – kl. 20.00
Berkåk krets, Kommunehuset, Berkåk
				
kl. 10.00 – kl. 20.00
Berkåk, 30.07.2015
Ola T. Lånke
valgstyrets leder

Valgstyret har vedtatt at det skal avholdes
forhåndsstemmegivning ved Rennebu Helsesenter
onsdag 9. september 2011 kl. 10.00 – 13.00.

Invitasjon til grunneiermøte
Til grunneiere av landbrukseiendommer på vestsiden av Orkla i Rennebu kommune
Rennebu kommune igangsetter på anmodning fra staten v/Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
et arbeid med sikte på å avklare bruken av utmarksarealer i Ramsfjell – Nerskogområdet.
Målet med arbeidet er å finne mulige avtaleløsninger som kan sikre reindriftas behov
utenfor de avtalefestede primærområdene.
For å informere om bakgrunn og formål med arbeidet, samt en drøfting av behovet for
medvirkning fra grunneiere, inviteres det til møte på Sandbrekka 7. september kl 20.00.
Representanter fra Fylkesmannen og Rennebu kommune deltar.
Vel møtt!
Arr: Rennebu kommune i samarbeid med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
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KUNNGJØRINGER
Oppstart formiddagstreff på Berkåk

Tirsdag 8. september kl.11.00 i Omsorgsboligen.
Alle er hjertelig velkommen til en trivelig formidagsstund.

Hjemmesykepleien:
Helgestilling: 12,68 %
Pr. tiden arbeid hver 3. helg

arr. Frivilligsentralen

Tid til overs??
Vi trenger noen flittige
hender som kan hjelpe oss
å strikke et par myke babypledd i ull.

Hovedarbeidsområder:
Pleieoppgaver i hjemmesykepleien.
Ønskede kvalifikasjoner:
Helsefaglig bakgrunn eller relevant praksis.
Personlig egnethet vektlegges.
Førerkort klasse B.

Er det noen som har litt tid til overs og som kan
gjøre dette, ville vi blitt veldig glade.
Ta kontakt med oss på Frivilligsentralen.

Tiltredelse: 1. oktober 2015
Søknadsfrist: 13. september 2015

Starter opp igjen!

Info om søknadsrutiner, søknadsskjema

Vi øver hver andre mandag i kantina på
Berkåk skole fra kl 14.45-16.30.

og kontaktperson for stillingene finner du på http://
www.rennebu.kommune.no/Selvbetjening/
Lokale-tema/Stilling-ledig

Første øvelse i høst blir mandag 7. september.

Det serveres en enkel matbit først. Deretter blir det sang, lek
og alvor fram til kl 16.30.
Koret er for barn/ungdom fra 1.-10. klasse.

Siri Gjære – Marianne Meløy – Ingrid Bergstrøm

TRØNDERHØNS
PÅ SÆTRA

Det er Beate Dullum som er dirigent. I tillegg er Anne Lise
Landrø, Oddvar Skjerve, Jakob Nielsen, Kjersti Kvam og
Astrid Øverland Kjeka med som medhjelpere.
Vi håper mange vil være med og synge sammen med oss!
Ta kontakt med Kjersti tlf 469 59 544 eller
Anne Lise tlf 454 29 691 dersom det er noe dere lurer på!

m/Øyvind Smidt – Kriss Stemland – Erlend Smalås

5. september 2015

Vi ønsker både gamle og nye sangere hjertelig velkommen!

Til salgs!

Reiseseng og barnestol. Dyne og pute.
Telefon 907 23 283

Rundballer av årets grashøst
selges á kr 280 pr stk.

Olsmedalssætra i Gisnadalen

Det regnes ikke moms av beløpet.
Tlf 976 51 570

Billettpris kr 320,- inkl gebyr
Billetter: bit.ly/Sensommerkveld
Konserten starter kl 19.00, tunet åpner kl 17.00.
Transport settes opp fra Grindal, Berkåk og Oppdal.

Sankedager

Ring 906 53 315 / 959 14 319 ved spørsmål

Mediaprofil as

Salg av mat og drikke.

September: 5., 11., 12., 18. og 19.
Oktober: 3. og 4.

Rennebu Sau og Geit
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RETURADRESSE:

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 10. september - frist for stoff 1. september -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
29.08 Åpen gård
Gunnesgrenda
29.08 Nerskogskonserten
Skarbakkan
Violet Road
29.08 Pub
Furuly, Nerskogen
03.09 Mottak av klær
Refshus skole
03.09 Temamøte
Rennebuhallen
Sammen mot mobbing
05.09 Trønderhøns på Sætra Olsmedalssætra
06.09 Semesteråpning NLM
Lånkesætra
Søn.skole/Yngres, Normisjon
07.09 Rennebu SoulChildren
Berkåk skole
08.09. Formiddagstregg
Omsorgsb Berkåk
09.09 Trim med LHL
Torget

11-16
19.00
20-01
16-18
18.00
19.00
12.00
14.45
11.00
17.00

Gjeterhundtrening, Kjøinndolpa hos Sissel Ulvin
torsdager kl 18
Kaffesalg på Jutulstuggu hver lørdag i aug kl 11-15
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

Gratis innrykk i kalenderen,

send epost til mari@mediaprofil.no
Følg også med på hva som skjer i Rennebu på

rennebu.com

Din lokale
rørlegger
Vi hjelper deg med alt fra tett sluk til
bygging av drømmebadet og mer
miljøvennlig oppvarming av boligen
din.
man-fre 08.00 - 16.00
lør 10.00 - 13.00

Telefon 72 42 64 64/464 49 272
post@arhelgemo.no – www.bademiljo.no
Industriveien 4, 7391 Rennebu

På nettsiden Rennebu.com holder du deg orientert om det som skjer i Rennebu!

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