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Sigmars
Elektroservice
Kosbergv. 4, Berkåk -  tlf. 72 42 70 70

Nyanlegg, 
Kontroll av elektriske anlegg

Vedlikeholdsavtaler/
internkontroll

Konsulenttjenester/prosjektering

Ta kontakt
- alltid billigst for kunden, 
og faglig høy kvalitet!

Ingrid Mjøen i Meldal Sparebank viser 
Ola Uv hvordan han limer stjerner på kortet.

Mer om Sparebankuka side 4. 

Lagde kort i 
banken
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Rennebu kommune
Adresse:  Berkåk, 7391 Rennebu
E-post:   post@rennebu.kommune.
no 
Telefon:  72 42 81 00
Telefax:  72 42 81 01
Åpningstid:  08.00-15.30

ordfører Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Byggesakskontoret
åpent hver dag kl 12.00 - 15.30.

NAV tlf 73 43 74 10

Rennebu Nytt
Utgiver  Rennebu kommune og 
 Mediaprofil as

Redaktør   Dagfinn Vold
Red.utvalg rådm. Birger Hellan (ansv.red.) 
 ordfører Bjørn Rogstad 
 Halldis Nyrønning 
 Jan Bredeveien

Adresse Rennebu Nytt, 
 c/o Mediaprofil as, 
 Rebustorget Berkåk, 
 7391 Rennebu 
Telefon 72 42 76 66
E-post  Redaksjonelt:
 dagfinn@mediaprofil.no
 Annonser:
 mari@mediaprofil.no

Web  www.rennebunytt.no
 www.rennebu.kommune.no

Abonnement Gratis alle husstander i 
 Rennebu, Jerpstad, Kvikne og 
 Soknedal
Opplag 2.700 stk.

Kommunale møter
åpne for publikum
18.11. HOO 09.00  
19.11. MTL 09.00  
29.11. Formannskapet 09.00  
30.11. Formannskapet 09.00  
10.12. MTL 09.00  
16.12. Kommunestyret 19.00

Saklistene finner du på 
www.rennebu.kommune.no - politikk. 

Her kan du også lese referat fra 
alle kommunale møter.

Det gnistrer i grendene

Rennebu 3000 har kommet godt i 
gang med sin møterunde Gnistring i 
grendene. Fem møter er avholdt, og 
prosjektleder Evy-Ann Ulfsnes fortel-
ler at møtene har vært veldig positive, 
og møtedeltagerne har satt pris på å få 
informasjon om prosjektet og samtidig 
møtes med fokus på samfunnsutvikling 
og utfordringer for grenda si.

— Det virker som om mange har 
kommet på gnistringsmøtene og fått 
sagt det de hadde på hjertet og som de 
mener er viktig for grenda, sier Evy-
Ann. De har også erfart at når møtene 
har vært ferdig, har møtedeltagere stått 
igjen for å snakke videre. — Dette tar vi 
som et tegn på at vi har truffet et viktig 
tema for folk, sier Evy-Ann.

Viktige spørsmål
Møtedeltagerne har innledningsvis 

måttet svare skriftlig på tre spørsmål: 
fordelene ved å bo i grenda, utfor-
dringer ved å bo i grenda og hva skal 
grenda arbeide videre med. Svarene på 
disse spørsmålene blir innarbeidet i et 
faktaark for hvert gnistringsmøte, som 
blir utgangspunkt for videre arbeid.

Komite på Grindal
Møtet på Grindal ble i likhet med de 

andre avholdte møtene vellykket. 
— Alle følte at det var et positivt 

møte, og det skapte engasjement og 
ginst samme kvelden, sier Oddbjørn 
Gorsetbakk, som sitter i styret i Grindal 
grendalag. — Det har allerede kom-
met innspill om videre arbeid, og vi 

skal snart sette ned en komite. I denne 
komiteen vil vi også ha med innflyttere, 
som vet hvor skoen trykker.

På Grindal ble spørsmålet om for-
deler ved å bo i grenda besvart med at 
naturen var det viktigste, deretter kom 
nettverk, bomiljø, sosial trygghet og 
oppvekst. Ellers kom det fram mange 
utfordringer og fokusområder som de 
skal arbeide videre med. Grenda vil 
bl.a. ta vare på innflytterne, og Marit 
Gorsetbakk fikk oppgaven med å dele 
ut velkomstmapper til de som kom-
mer. Ellers kom det fram på møtet at de 
mangler et felles prosjekt som alle kan 
arbeide mot.

Ta vare på ildsjelene
— Gnistringsmøtene har fått verdi-

fulle innspill fra grendalaga på Innset 
og Å, samtidig som at Frivilligsentralen 
har informert om hva de kan være 
behjelpelig med, sier Evy-Ann. — På 
alle møtene har det kommet fram at 
det er viktig å ta vare på ildsjelene, og 
støtte dem slik at de ikke blir utbrent. 
Det er viktig med positiv samhandling 
der mange arbeider sammen for å nå 
lengst mulig.

Rennebu Nytt kommer tilbake med 
en fyldigere reportasje om ginstrings-
møtene i neste nummer.

NB: gnistringsmøte på Berkåk er 
TORSDAG 18. november kl 19.30 i 
Frivilligsentralen.

Av Dagfinn Vold

Fra gnistringsmøte på Grindal: 
John Eggan, Nils Flå, Arild Stene og Jon Sverre Sugaren.
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Lærer norsk

To ganger i uka samles elleve 
nye rennbygger for å lære seg norsk. 
Elevene kommer opprinnelig fra Polen 
og Litauen og har arbeid her i Rennebu. 
Opplegget er både frivillig og gratis, 
men de som kommer flyttende hit med 
en annen språkbakgrunn oppfordres til 
å ta denne norskopplæringa. De som er 
med på opplæringa har bodd i Norge 
fra noen måneder til fem år. 

Da opplæringa startet i høst var de 
sju elever, og det har kommet til flere 
underveis slik at de i dag er elleve. 
Lærer Marit Bjerkås forteller at alle 
skjønte en del norsk da de startet, men 
terskelen for å snakke var høyere. De 
har i utgangspunktet fokusert mest på å 
lære ord - både skriftlig og muntlig, og 
samtidig lære grammatikk. De har også  
mange muntlige øvelser for å lære seg 
å bruke ordene i forskjellige hverdags-

situasjoner. Det dagligdagse språket 
både for å forstå og bli forstått er viktig. 

— Elevene er alle veldig ivrige, og 
vil gjerne lære seg norsk. Praten går 
lett, og når vi snakker om verb havner 
vi raskt over både i substantiv og andre 
ordklasser før timen er over, forteller 
Marit. 

Marit prøver å legge opp under-
visningen mest mulig praktisk. De har 
blant annet vært på biblioteket for å 
låne bøker, og snart skal de på butikk 
for å handle og lære om norsk mat. 

Elevene har også en hverdag å for-
holde seg til, og det er derfor aktuelt å 
skrive søknader eller andre brev. Dette 
hjelper Marit til med i pausene eller 
etter at dagens leksjon er ferdig.

Av Dagfinn Vold

Inn i nye lokaler
Gleden var stor da styret i LHL 

Rennebu endelig kunne ta i bruk de nye 
lokalene i Ambulansebygget på Berkåk. 

Medlemmer i LHL og andre ble invi-
tert og i alt deltok 44 personer 

på innvielsen. 

LHL har nå eget fint kontor, felles 
kjøkken, aktivitetsrom og lagerplass. 
Rommene er lyse og med god ventila-
sjon. Det har vært jobbet med å skaffe 
nye lokaler til lokalaget siden mai 2006. 
Da det ble kjent at kommunen arbeidet 
med planlegging av et ambulansebygg 
på Berkåk, sendte styret en henvendel-
se til kommunen om at laget var meget 
interessert i at det ble oppført et nytt 
Ambulansebygg i Gamle Kongevei på 
Berkåk og at LHL Rennebu blir en lei-
etaker i dette. 

Styret er ikke i tvil om at LHL nå 
har fått et senter for sin virksomhet som 
vil glede alle de 120 medlemmene og 
andre som vil bruke senteret. Styret har 
det inntrykk at de som deltok på inn-
vielsen var svært positiv til de nye fasi-
litetene og at tjenestetilbudet til hjerte- 
og lungesyke og deres pårørende blir 
bedret i kommunen. 

Av Jostein Berntsen

På tide å tenke på UKM
Vinteren er allerede kommet og det er tid for sysler innomhus. Alle er vel kommet 

godt i gang med aktiviteter og øvinger av ulike slag. Vi har avsatt helga den 12. og 13. 
februar til UKM her i Rennebu.

I likhet med sist setter vi av den første dagen til de yngste og kaller det ”Barnas kul-
turmønstring”. Neste dag blir det Ungdommens kulturmønstring.  På BKM (barnas) er 
det ingen nedre aldersgrense. Den øvre er 12 år. For UKM (ungdommens) må du være 
mellom 10 og 20. For å gå videre må du være 13 år eller eldre. Alle kan være med, enten 
du driver med musikk, dans, teater, film eller kunst. Du må melde deg på elektronisk - gå 
inn på www.ukm.no.  Trenger du hjelp til dette så tar du kontakt med Astri på kommu-
nehuset, eller Arnstein på kulturskolen. Nettstedet er åpent for påmelding fra 1. desem-
ber. Har du ellers noen spørsmål angående UKM, så ta kontakt med oss.  Nærmere infor-
masjon vil komme etter hvert. Vi håper på stor oppslutning og ønsker dere lykke til med 
forberedelsene!      Astri Snildal, enhetsleder

Voksenopplæring i norsk: Adam, Sylwia, Darek, Magda, Lucas, Gosia, Kryztof, 
Sylwester og Svetlana. Bak står er lærer Marit Bjerkås.
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På besøk i Meldals-banken

 
 

  
  
  

  
  
  
  
  

I forrige uke arrangerte 
Rennebu kommunes bankfor-
bindelse - Meldal Sparebank, 
Sparebankuke i sine nye loka-
ler på Berkåk. 

I forbindelse med Sparebankuka 
hadde banken invitert Vonheim bar-
nehage til å komme med tegninger og 
maleri for å lage utstilling i bankloka-
lene. Oppslutningen fra barnehagen 
var stor, og nærmere 35 kunstnere var 
innom på besøk. 

— Det passet bra med denne invi-
tasjonen fra banken, da vi på Vonheim 
har arbeidet med temaet kunst, kul-
tur og kreativitet, forteller pedagogisk 
leder Mona Elven. De har arbeidet med 
forskjellige emner, noen med maling 
mens andre har arbeidet med musikk 
og drama. 

Barna på avdelinga Loftet har blant 
annet holdt på med klinkekulemaling, 
for å prøve andre teknikker enn pensel. 

Jonas Uv Værnes, Sigurd Drivstuen og Jenny Stavnesli Sæther med sine kunstverk 
som nå henger i lokalene til Meldal Sparebank.

De har da maling på ei plate og ruller 
klinkekulene over slik at de lager et 
mønster i fargene.

Etter at bildene var hengt opp i 

banklokalene, laget barna kort, og 
naturligvis vanket det både boller og 
saft.

Av Dagfinn Vold

Jonas Uv Værnes, Sigurd Drivstuen og Jenny Stavnesli Sæther med sine kunstverk som
nå henger i lokalene til Meldal Sparebank.

TTrraaddiissjjoonneellll  
jjuulleemmeessssee  

i Hoelsmoen
fredag 26. og lørdag 27. nov.

Matsalg, salg av julebakst, åresalg, nummersalg, tombola

Fredag 26.11 kl 18: Julemessa åpner
kl 20: Andakt Trond Erik Hanshus

Sang av elever fra Øya videreg.
Lørdag 27.11 kl 13: Vi starter dagen med grøtsalg

kl 14: Rennebu Barnegospel
Andakt ved Bodil Kvam Åsbø

kl 20: Andakt ved Tore Samuelsen
Sang ved Søskenbarn-koret 

Trekning av barne- og hovedutlodninga.
NB! Bedehuset er åpent hele dagen

Alle er hjertelig velkommen!

arr: Hoelsmoen bedehus
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ren. Det ble ny innsamlingsrekord  på 
kr 2825,-, et kjempeflott resultat.  

På vegne av barnehagen ønsker 
personalet hjerteligst å takke alle barn, 
foreldre, besteforeldre og skoleelever 
for støtten de har bidratt med til Forut 
sitt arbeid i Bangalore i India. Vi vil også 
takke alle barnehagebarna og skoleele-
vene i 1-4 kl for de fine sangene dere 
framførte på salgsutstillinga. 

Overskuddet fra barneaksjonen går 
blant annet til drift av Indranis bar-
nehage, Drømmeskolen og en rekke 
andre prosjekter blant fattige barn og 
deres familier i India. For de som ønsker 
mer info om Forut, se www.forut.no 

Av Ellen Gynnild
pedagogisk leder 
Nerskogen barnehagen

I løpet av oktober måned har barna 
i barnehagen deltatt i i barneaksjonen 
”Indrani og Drømmeskolen”. Vi er blitt 
godt kjent med Indrani på 5 år som bor 
i slummen i Bangalore i India. Barna 
har fått kjennskap til en ny kultur gjen-
nom film, sang, dans,  musikk, fortel-
linger og formingsaktiviteter.

Maj Britt Andersen har laget en helt 
ny CD til barneaksjonen, og gjennom 
den har vi lært oss mange nye sanger. 

Barnehagen har nå fokus på fag-
området kunst, kultur og kreativitet. 
I Indranis barnehage er det et stort 
veggmaleri som vi har blitt inspirert 
til å lage i vår egen barnehage. Maj 
Britt Andersen har laget en egen sang 
om dette veggmaleriet som vi sang på 
salgsutstillinga.

Det var i år som i fjor en kjempegod 
oppslutning om salgsartiklene og basa-

Forut sin barneaksjon på 
Nerskogen skole

Barnehagebarna og skoleelevene på 1-4 trinn deltok med flott sang.

Vellykket 
samarbeid

Oppdal musikkforening og 
Rennebu musikkorps tok 
andreplass på Steinkjerspæll 
2010. Norges Musikkorps 
Forbund roser samarbeidet 
mellom voksenkorpsene i 
Oppdal og Rennebu. 

De to korpsene viste i helga at de 
har komplementære ferdigheter som 
sammen med godt forarbeid ga et 
særdeles godt resultat. De presenter-
te et program som av dommerne ble 
honorert med 10 poeng av 10 mulige. 
I underholdningsverdi fikk korpset 95 
poeng av 100 mulige og for musikalsk 
fremføring  92,5 poeng av 100. Dette ga 
totalt 197,5 poeng, kun ett halvt poeng 
bak vinnerne Malvik Musikkorps.

Et slikt korps er det moro å spille i 
og det både hørtes og syntes på scenen 
i helga, sier  Håvard Hinsverk, musikk-
konsulent og dommeransvarlig i NMF 
Trøndelag.

Korpsets solister fikk også skikke-
lig ros av dommerne. Det var Ingrid 
Christine Kamphaug Ween på picco-
lofløyte og Rune Leknes på klokkespill. 
Lykke til videre Oppdal og Rennebu, vi 
følger med dere!

Småbarnstreff med julebord
Hver torsdag er det småbarnstreff i Frivilligsentralen, og 

da samles det mange nye små rennbygge med som regel 
mamma som ledsager. 

Fredag 10. desember har mødrene bestemt at de skal 
møtes til julebord i Frivilligsentralen kl 19.30. Da vil de dekke 
et lekkert spisebord med masse stearinlys og julepynt, og de 
oppfordrer småbarnsmødre til å ta med noe godt å spise samt 
drikke etter eget ønske. Dermed kan de få et koldtbord med 
masse god mat.

Påmelding til julebordet skjer til Gunhild Sæther på mobil 
990 97 788 senest fredag 3. desember.
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Brønnboring  – Biovarmeanlegg        
Vann og energibrønner

Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Edvin Eide: 950 34 056
Seierdalen, 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com 

Etablert 1989

Rørlegger/avd.lager ved Mærk bru
- mellom Jerpstad og Berkåk

Oddvar Lien: 901 64 232 

BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Har du behov for

rørlegger?
Telefon butikk:  72 42 64 64

Mobil:  464 49 272

Vi kan gi råd og tips om 
forskjellige løsninger, 
enten det er snakk om bolig
eller hytte.Vi kommer 
gjerne på befaring.

Vi har erfarne og 
allsidige rørleggere.

Vi har stor innbydende butikk
der vi har utstilt forskjellige 
dusjløsninger, baderoms-
møbler osv.
Vi er hyttetorget-forhandler.

Industriveien 4, 7391 Rennebu

Åpningstider:
Mandag-Fredag 08.00 - 16.00

Lørdag 10.00 - 13.00

Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

Rennebu Turistkontor

Julegavetips:
Birka salgsutstilling

Keramikk, smykker, klær!
Velkommen innom:-)

Behov for blikkenslager?
Ta kontakt for råd, hjelp, befaring,

måltaking og pris.
Rennebu - Tlf 477 10 998

johansen.blikk@hotmail.no

Opprett byggekonto!
Med Byggmakker Byggekonto kan

du handle de byggevarene du trenger,
når du har behov.
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K U N N G J Ø R I N G E R
Julegavetips!
Boka – 40 turer i Rennebu
Selges på Turistkontoret, Frivilligsentralen, Coop 
Nerskogen, Rennebu Nedre Handel og kommunehuset.

Skyteskole
Skytterlaget innbyr alle interesserte til skyteskole.
Påmelding til Lars Halland tlf 72 42 59 23 
innen 24. nov 2010. Vel møtt!

Rennebu skytterlag

Rennebu idrettslag
Søker en engasjert organisasjonsperson som 
forretningsfører i ca 20% stilling.
Vedkommende skal føre lagets regnskap, ha oversikt over 
medlemsmassen og være sekretær for styret.
Stillingen kan deles om ønskelig.
Spørsmål om stillingen kan rettes til 
Liv Lian Kosberg tlf 971 83 310.
Søknad med CV sendes til 
Liv Lian Kosberg, Bjerkveien 3, 7391 Rennebu
Epost: liv.kosberg@n-lt.no
Søknadsfrist 30.november 2010.
Tiltredelse ønskelig fra 3. januar 2011.

Hjertelig takk for all oppmerksomhet ved Torleif 
Sundset sin bortgang. Takk for minnegaven til orgel i 
Berkåk kirke.

Anne, Ingebrigt, Karen Halldis m/familier

Hjertelig takk til alle som husket meg med gaver, 
blomster og hilsninger på dagen min.

Randi Jakola

Årsmøte med påfølgende nominasjonsmøte 
i Rennebu Venstre
8. des kl 19.00 i Ambulansebygget Berkåk.
Vanlige årsmøtesaker. Enkel servering.

Årsmøte i 
Kvinnegruppa i Rennebu
på Frivillighuset onsdag 1. des 2010 kl 19.00
Vanlige årsmøtesaker.
Forslag sendes til Solveig Træthaug innen 

25. november 2010.
Påmelding pga maten til Anne Haugen, tlf 958 19 742 
innen 23. nov 2010.
Trekning av Dokkelotteriet.
Hjemmesida: www.123hjemmeside.no/
KvinnegruppaRennebu

- Styret i Kvinnegruppa
  

Miljøarbeidere
Det er ledig 2 faste stillinger på 20 % hver, fra 
01.01. 2011 innen tjenesten for funksjonshemmede.
Arbeidstid: kl 17-21, med arbeid hver 4. helg.
Disse stillingene skal være i Nye Løkkjbakkveien. 
Det er en bolig på Berkåk med 5 leiligheter.

Arbeidsoppgaver: 
Målrettet miljøarbeid, organisering og tilrettelegging 
av praktiske gjøremål og fritidsaktiviteter.

Ønskede kvalifikasjoner: Helsefagarbeider, omsorgs-
arbeider, hjelpepleier eller annen relevant utdan-
ning.

Vi ønsker en person som:

 nedsatte funksjonsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr lønn etter tariff og god pensjonsordning.

Spørsmål om stillingen kan rettes til konsulent for 
funksjonshemmede Hanne K. Rise tlf 72 40 25 06 
eller leder i Nye Løkkjbakkveien 
Ingrid H Løkslett tlf 72 42 77 76.

Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk 
søknadsskjema som du finner på 
www.rennebu.kommune.no under ”Stilling ledig” - 
”Rennebu kommune” - ”Selvbetjening”.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål 
om søknadsskjemaet, tlf  72 42 81 00 eller 
postmottak@rennebu.kommune.no 

Søknadsfrist: 02.12.2010.
Rådmannen

Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

Døgntlf 91 31 30 30

Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

Døgntlf 91 31 30 30
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Rennebu Nytt
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Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt - neste nummer 2. des - frist for stoff 22. des - Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
18. Åpent Møte Rennebu 3000 Friv. Sentralen 19.30
19. Pub Quiz Santa Fe 20.30
20. Rusfri fest Sandbrekka 20.00

Fri inngang / Arr. ULF
20. Julebord Gammeldansklubben Samfunnsh 19.30

Musikk: Tri Bravo
23. Formiddagstreff Oms.bolig 11.00
24. Julebord NHF Rennebu Frivillighuset 18.00
24. Medlemsmøte Pensj. Foreninga Samfunnsh 11.00
25. Formiddagstreff Staure, Voll 11.00
26. Kveldsmat                Fredheim, Grindal 19.30
28. Adventstur til Herremsætra 12.00
28. Håndball

J12 Rennebu – TrønderLyn Rennebuhallen 12.00
Desember:
2. Mottak av klær Refshus skole 15.00-18.00
3. Julebasar, Skolekorpset Rennebuhallen 18.00
4. RNF Julebord Rennebuhallen 19.00

Rennebu Husflidslag har åpent hus i Elverhøy (Joveien 4)
mandager kl 18.00-21.00
Rennebu Skolekorps har øvelse i samfunnshuset hver 
torsdag kl 18.00-20.00
Rennebu Mannskor har øvelse på Berkåk skole hver tirsdag
kl 19.30-22.00
Rennebu Songkor har øvelse på Voll skole hver onsdag kl
19.30-22.00
Rennebu Musikkorps har øvelse onsdager kl. 19.30-21.30 
Hørselshjelp på Frivilligsentralen første torsdag i måneden
kl 10.00-12.00
Rennebu Skytterlag har treningsskyting på innendørsbanen
tirsdager kl. 17.00 og torsdager kl. 18-20
Spinning alle hverdager, for timeplan se www.oppspinn.net
Frisktrim i Rennebuhallen onsdager kl. 10.30-11.30
Step i Rennebuhallen torsdager 19.30-20.30
Trenger du skyss eller følge til et arrangement 
eller aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf72 42 62 64

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05
e-post: turistkontoret@rennebu.net  –  www.rennebu.net

Før du pakker kofferten...
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Har du husket å 
- tegne reiseforsikring?
- tegne bilforsikring?
- tegne bolig- og innboforsikring?
- bestille et kredittkort i tillegg til 
ditt vanlige Visakort?

24 timers service 
for deg og dine
Forsikring:
Alarmtelefon ved skade i Norge: 62 55 07 77
Alarmtelefon ved skade i utlandet: +47 70 10 50 50
Kort Stop24t - sperring av kort: (+47 915) 03850
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Planer om å
bytte bank?

Din nye lokalbank er åpen alle hverdager 9-15.30
for privatkunder og bedriftskunder.

Enklere enn du tror!
Ta kontakt og vi finner
en løsning sammen.


