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Rektor Kari Haukdal manglet ord da hun skulle takke årets 10. klassinger
 etter premieren på ”Sommer i Tyrol”. Her er det hovmester Leopold (Matias Ommedal) 

som prøver å sjarmere hotellets unge vertinne Josepha (Astrid Smeplass).
Se oppslag på midtsidene. Foto: Dagfinn Vold 
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23.11. HOO 09.00  
24.11. Kommunestyret 19.00 
29.11. Formannskapet 09.00

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

Kommunevalget 2011 er historie. Det er kanskje 
uvanlig å takke velgerne for at de gjorde sin borger-
plikt. Likevel føler jeg trang til å gjøre det. Takk til 
alle dere som gikk til urnene og avga deres stemme 
og derved viste oss tillit! Jeg er overbevist om at den 
enkelte representant vil gjøre så godt hun/han kan 
for å vise at de er denne tilliten verdig. Det nyvalgte 
kommunestyre har inntatt plassene, formannskap 
og hovedutvalg er i gang med sine møter, og øvrige 
organer trer i funksjon etter hvert.

Som nyvalgt ordfører vil jeg rette en personlig 
takk for overveldende støtte både fra velgere og med-
representanter. Jeg vil prøve å gjøre mitt beste for at 
kommunen skal framstå med en samlende politisk 
ledelse, som tar gode avgjørelser og som aktivt bidrar 
til gode løsninger i forhold til de mange og store 
utfordringene kommunen står overfor i årene fram-
over.  

Kjennetegnende for situasjonen etter valget er 
at mange av de mest sentrale, kjente politikerne i 
Rennebu over lang tid, gir seg: Bjørn Rogstad, Tora 
Husan, Solveig Anglen og Trond Jære. Disse og alle 

Nye ”koster” overtar  

de andre som nå slutter og har gjort sin innsats for 
Rennebu, fortjener takk for vel utført arbeid!  Vi som 
overtar gjør rett i å minne oss selv om at vi skal bygge 
videre på det grunnlaget de som har gått foran oss, har 
lagt.

Utfordringene er mange. En av de viktigste er å 
sørge for at våre barn får en god og stimulerende opp-
vekst fra småbarnsalder til opp i tenårene. Kunnskap, 
dannelse og vekst hører sammen og er svært viktige 
stikkord for å sikre en trygg framtid, ikke bare for indi-
videt, men også for bygda. Helse, sosial trygghet, vel-
ferd og verdighet også i alderdommen, representerer 
svært viktige utfordringer i tiden som kommer. 

Trygghet betyr så mye – også det å vite at vi har 
en god politiberedskap. Kampen for å bevare lens-
mannskontoret i bygda fortsetter! Av andre oppgaver 
skal nevnes, stikkordsmessig; tilrettelegging for flere 
arbeidsplasser, oppgradering av sentral og lokal infra-
struktur som veier, bredbåndnett m.v. Alt dette og mye 
mer kommer på dagsorden. Som ordfører håper jeg vi 
kan lykkes i å realisere Rennebus motto: ”et godt sted 
å være” også i de kommende årene.

Ola T Lånke
- ordfører
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Folkets 
kårne
Det nye kommunestyret i 
Rennebu ble konstituert den 
20. oktober.

Det nye kommunestyret består av 
11 kvinner og 10 menn, og det er best 
i fylket når det gjelder kvinneandel. 
Kvinneandelen gjenspeiler seg også 
med to unge kvinner som ledere for 
utvalgene MTL og HOO.

Ola T. Lånke ble som forventet valgt 
til ordfører, med Knut Ingolf Dragset 
som varaordfører. Avtroppende ordfører 
Bjørn Rogstad sa til den nyvalgte ord-
føreren ved overlevering av klubba, at å 
være ordfører er et spesielt verv. — En 
er kommunens eneste heltids politi-
ker, og et verv en har med seg hele tida. 
Men takket være mange gode medar-
beidere i organisasjonen er Rennebu en 
grei kommunen å styre, sa Rogstad. 

Lånke takket Rogstad for den inn-
satsen han har lagt ned gjennom seks 
perioder i lokalpolitikken, og seks år 
som ordfører. — Du har gjort et solid 
politisk håndverk som det står respekt 
av, og du er en avholdt ordfører i bygda, 
sa Lånke. 

Ellers sa Lånke at den politiske sty-
ringen er et teamarbeid der alle skal 
være med å dra lasset. Han takket også 
administrasjonen for at de har tatt godt 
i mot ham. Han sa samtidig at en kom-
mune uten en god administrasjon ikke 
vil fungere. Rennebu kommune har 
imidlertid det, og går på skinner.

Etter at alle saker var behandlet i 
kommunestyret, fikk alle partiene tale-
tid for å komme med tanker rundt den 
kommende perioden. Enigheten om 
utfordringene var stor, og næringsliv, 
bosetting og veier ble nevnt av alle. 
Nærpoliti og raskere bredbånd ble også 
nevnt som saker det må arbeides med, 
og flere kom inn på betydningen av 
gode oppvekstvilkår, eldreomsorgen og 
utfordringer med samhandlingsrefor-
men. Det ble også ytret bekymring for 
utviklingen i landbruket, og samtidig 
ble det understreket hvor viktig det er å 
ta vare på grendene.

fortsetter neste side...

Formannskapet 2011 - 2015: Eli Krogstad (V/H), Ola Øie (AP), ordfører Ola T. Lånke 
(KrF), varaordfører Knut Ingolf Dragset (SP) og Ragnhild K. Stene (SP).

Utvalg for Helse, Omsorg og 
Oppvekst:
Marit Bjerkås - leder (AP), May Britt 
Bjerkås (AP), Wenche Teigen (V/H), Knut 
Hårstad - nestleder (SP), Endre Lien (SP), 
Ragnhild Løvseth Øverland (KrF) og 
Ingebrigt Kvam (KrF).

Utvalg for Miljø, Teknikk og 
Landbruk:
Arnhild Gorsetbakk - leder (SP), Ragnhild 
K. Stene (SP), Dagrun Brattset (AP), 
Narinder Singh (AP), Per Arild Torsen - 
nestleder (KrF), Ruth Kvam Grøtte (KrF) 
og Bjørn Inge Haugset (V/H).

Overtar ordfører 
klubba: Nyvalgt 
ordfører Ola T. Lånke 
overtar ordførerklubba 
etter nylig avgått ord-
fører Bjørn Rogstad. 
Rådmann Birger Hellan 
bivåner det hele.
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Benken til Arbeiderpartiet: Ola Øie, May Britt Bjerkås, Marit Bjerkås, Oddmund Haugen, Dagrun Brattset og Britt Smeplass.

Benken til KrF: Ingebrikt Kvam, Ruth Kvam Grøtte, Siri Kvam-Andersen, Ragnhild Løvset Øverland, Per Arild Torsen og Ola T. 
Lånke.

Benken til Senterpartiet: Øyvind Kjeka, Arnhild Gorsetbakk, Knut Hårstad, Endre Lien, Ragnhild K. Stene og Knut Ingolf Dragset.    

Benken til Venstre/Høyre: Bjørn Inge Haugset, Wenche Teigen og Eli 
Krogstad.

Full oversikt
Bildene viser de som er innvalgt på fast plass i kom-

munestyret. I tillegg kommer vararepresentanter som 
også vil møte ved forfall fra de faste representantene. 
Full oversikt over representanter og vararepresentan-
ter for kommunestyret, formannskap, HOO og MTL 
finner du på nettsiden til Rennebu kommune under 
Politikk.

Følg med
Møtekalender, sakspapirer og møteprotokoller 

for de politiske møtene finnes også under Politikk på 
kommunens nettside. Her kan en dermed holde seg 
løpende orientert om de politiske sakene i kommunen.

Vi ønsker våre nye politikere lykke til i jobben!

Av Dagfinn Vold
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Ola Voll – førstereisgutt på 93 år
Ola Voll har i mange år hatt lyst på en tur med hurtigruta, og i en 
alder av 93 år fikk han endelig drømmen oppfylt! – Når man er 
93 år er det ikke nødvendig å utsette ting man har lyst til å gjøre, 
sier nevøen Per Einar Bakkebø, som var med på turen.

Den 1. oktober kunne Ola entre 
hurtigruteskipet Kong Harald for å ta 
fatt på den flotte turen langs kysten helt 
nord til Tromsø. – Det var et stort og fint 
skip, og hele turen var en opplevelse, 
forteller Ola. Han er full av lovord om 
nevøen som fikk i stand denne turen. – 
Uten ham hadde det ikke blitt noe av, 
og det er jeg veldig takknemlig for, sier 
Ola. Bakkebø på sin side er rakst ute 
med å presisere at dette har vært en 
flott opplevelse for begge parter. – Både 
jeg og min samboer koste oss sammen 
med Ola på turen. Verken Ola eller hans 
avdøde kone, Olga, har vært kravstore 
mennesker. De har bestandig hatt stor 
glede av de små ting, og derfor er det 
ekstra artig å glede ham med noe sånn 
som dette, sier Bakkebø. 

Avhengig av rullestol
Ola er til daglig beboer ved Rennebu 

alders- og sykehjem, og på grunn av 
Parkinson er han avhengig av rullestol. 
Stemmen er også ganske svak, men 
blikket er fast, og hukommelsen upå-
klagelig. – Selv om han har behov for 
litt ekstra hjelp, er det helt uproblema-
tisk å ha med Ola på en slik tur, sier 
nevøen. Han er så positiv og takknem-
lig hele tiden, og da er det bare trivelig å 
være på tur sammen.

Med fly hjem igjen
Etter at reisefølget var kommet vel 

i havn i Tromsø, sto enda en ny opple-
velse for tur. Da skulle de nemlig ta fly 
hjem igjen, og også dette var en helt ny 
opplevelse for Ola. – Det var mørkt på 

flyturen, så vi fikk ikke sett annet enn 
lysene under oss. Det føltes omrent 
som å ta buss, bare at det gikk mye for-
tere, kan en fornøyd 93- åring konsta-
tere etter en av hans livs lengste reiser. 

Av Mona Schjølset

Kaffe og 
skuffkake i 
Dagsenteret
Annenhver torsdag arrange-
rer Kvinnegruppa hyggestund i 
Helsesenteret. Og dette foregår i 
de nye lokalene til Dagsenteret.

Kvinnegruppa har i lengre tid arran-
gert hyggestund i helsesenteret. Etter at 
det nye Dagsenteret ble ferdig, har de 
fått lokaler som er ennå bedre egnet og 
tilrettelagt for arrangementet. Kaffe og 
hyllkake er en viktig del av hyggestun-
den, og da er det greit med et kjøkken i 
tilknytning til lokalene. 

Men det er ikke bare kaffe som står 
på programmet. Sang og musikk er en 
naturlig del, og ikke minst dialektord 
og ordtak - det får igang samtalene og 
assosiasjonene og dermed kommer det 
også forskjellige historier. 

— Det hender også at vi klipper ut 
bilder av kjente personer. Da blir det 
en prat rundt hva personen heter og 
hva vedkommende driver med, forteller 
Solveig Træthaug i Kvinnegruppa. 

Det er unødvendig å fortelle at dette 
er et populært tiltak, for da Rennebunytt 
var på besøk hadde mange møtt frem i 
god tid før arrangementet skulle starte. 

— Vi gir til dem, men jammen gir 

de også mye tilbake til oss, sier Solveig 
- som oppfordrer andre frivillige lag og 
organisasjoner til å legge aktiviteter til 
det nye og fine Dagsenteret. 

Også helserådgiver Solveig Løkken 
oppfordrer frivillige til å bidra med akti-
viteter i Dagsenteret. Se egen kunngjø-
ring om dette side 15 i denne utgaven 
av Rennebunytt.

Av Dagfinn Vold

Jon Bakk og Peder Hårstad får servert kaffe av Solveig Træthaug 
under Kvinnegruppas hyggestund.
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Butikk:  72 42 64 64
Vakttelefon:  464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu

Repslagerveita 12 • 7012 Trondheim
Telefon 73 51 55 10

Epost: optiker.lundemo@online.no

DÅRLIG SYN?
Optiker Lundemo besøker distriktene 
og hjelper deg med synet der du er.

16. november kommer vi til 
Rennebu Helsesenter 

Timebestilling på tlf.: 73 51 55 10

LEÜTHENHAVEN

Kampanje på 
baderomsinnredninger

fra Foss Bad

Kampanjen varer til og 
med 19. november.
Gjelder ikke Badinett

÷30% 
rabatt

Rennebumartnan står sterkt i Midt-Norge
I forbindelse med Rennebumartnan 

2011 ble det gjennomført to markeds-
undersøkelser i regi av Norfakta. Den 
ene undersøkelsen er en publikumsun-
dersøkelse som er ment å gi en peke-
pinn på hvilken opplevelse publikum 
har hatt på martnan. Den andre er en 
profilundersøkelse, som har til hensikt 
å kartlegge Rennebumartnans profil, 
omdømme og hvilken kjennskap folk 
har til martnan. 

Nyttig verktøy
Ifølge daglig leder i Rennebu 

Bygdearrangement, Kenneth Teigen, 
vil undersøkelsene bli et viktig red-
skap i det videre arbeidet, både for 
martnaskomiteen og styret i Rennebu 
Bygdearrangement. – Generelt synes 
jeg vi fikk gode bekreftelser på at 
Rennebumartnan står sterkt i Sør-
Trøndelag, og at budskapet om at vi set-
ter kvalitet i fokus har nådd ut til pub-
likum, sier Teigen. Han har også merket 
seg at det er relativt mange besøkende 
fra Møre og Romsdal, og at det muli-
gens kan ligge et enda større potensial 

her, med noe mer målrettet markeds-
føring. 

Bruker tid på martnasområdet
Ifølge Teigen er det også positivt at 

publikum bruker dagen på martnasom-
rådet. Over 80% av de som besvarte 
undersøkelsen oppgir at de var på 
martnasområdet i 3 timer eller mer. – 
Det synes vi er positivt, og det tyder på 
at folk trives på martnan, sier Teigen. 
En annen faktor som styrker teorien 
om at publikum trives, er det faktum 
at mange ser ut til å komme tilbake år 
etter år. Drøyt halvparten av utvalget 
har vært på Rennebumartnan 6 ganger 
eller mer. 

Enda mer fokus på fornying
- Selv om markedsundersøkelsen 

stort sett gir positive utslag for 
Rennebumartnan totalt sett, er det flere 
punkt vi ser at vi må jobbe enda har-
dere med, sier Teigen. Evne til å fornye 
seg er blant annet et slikt punkt. – Dette 
er helt konkrete, nyttige tilbakemeld-
inger vi vil ta tak i, og jobbe videre med,  

sier Teigen.

Roser dugnadsgjengen
En av de høyeste poengsummene 

i undersøkelsen, kom på spørsmål om 
serviceinnstillingen til personalet inne 
på martnasområdet. Hele 85% av de 
spurte oppgir at de er svært fornøyd 
med servicen. – Dette er en stor 
anerkjennelse av den fantastiske dug-
nadsgjengen som stiller opp år etter år, 
konkluderer Teigen. 

Av Mona Schjølset

Profilundersøkelsen
500 intervju ble foretatt av Norfakta 

i løpet av uke 34, blant personer over 18 
år bosatt i Midt-Norge. Utvalget er vektet 
mht kjønn, alder og geografi.

Publikumsundersøkelsen 
Gjennomført som en webmåling med 

utsending av 327 e-post til utvalgte pub-
likummere på Rennebumartnan 2011. 
177 besvarte undersøkelsen.
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Martnaskomiteen har i år valgt å 
prioritere arbeidet med neste års 
tema, og allerede 29. september 
vedtok martnaskomiteen at det er 
”Plastic Fantastic!?” som skal inspi-
rere utstillere, arrangører og publi-
kum i 2012. 

Rennebumartnan har helt siden 1989 hatt 
et eget tema, og spesielt de siste årene har 
arrangøren lagt vekt på å finne gode tema. – 
Tema er en viktig forutsetning for å opprett-
holde vår posisjon som Norges ledende salg-
sutstilling for husflid og håndverk. Det er med 
å gi arrangementet en retning, og hjelper oss å 
skape en helhet i arrangementet, sier temaans-
varlig Anne Kristine Stavne.

Martnastemaet for 2012 blir altså ”Plastic 
Fantastic!?”, og ifølge martnaskomiteen 
håper man temaet skal skape reaksjoner og 
engasjement, skape friksjon, motsetninger og 
spennende kombinasjoner. – Temaet gir stor 
takhøyde, med rom for humor og galskap, og 
vi håper det vil skape forventninger og pirre 
nyssgjerrigheten også hos et yngre publikum, 
sier Stavne. 

Når arrangørene har valgt å presentere 
neste års tema på et så tidlig tidspunkt, er det 
for å få bedre tid til å jobbe med selve arrange-
mentet. – Med temaet på plass kan vi allerede 
nå begynne å få på plass utstillinger og aktiv-
iteter, og ikke minst få startet prosessen med å 
finne artister som passer og fenger, sier daglig 
leder i Rennebu Bygdearrangement, Kenneth 
Teigen. 

Både Teigen og Stavne er svært godt 
fornøyd med valg av tema for neste års 
martna, og de gleder seg til å se hva ”Plastic 
Fantastic!?” setter i gang av kreative innspill og 
påfunn. 

Tekst: Mona Schjølset/Foto: Dagfinn Vold

Temaansvarlig Anne Kristine Stavne og martnasansvarlig Kenneth Teigen 
viser både stolt og spent fram temaet for neste års martna.

Plastic Fantastic!? – martnastema 2012

Takket de frivillige og Rogstad
Under oppsummeringsmøtet etter årets Rennebu-

martna takket martnasansvarlig Kenneth Teigen de 
frivillige for godt utført arbeid. Han avslørte samtidig 
at årets dugnadsbetaling inkludert bonus ble kr 80 pr 
time. Tilsammen ble det utbetalt kr 322.000 til de fri-
villige organisasjonene som deltok på årets martna, og 
samlet gjennom alle år er det utbetalt hele 4,5 millioner 
kroner.

Teigen benyttet også anledningen til å takke avtrop-
pende ordfører Bjørn Rogstad for positivt engasjement 
for martnan gjennom sju martnasarrangement.
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Sommer i Tyrol – én av de aller beste!

Siedler (Knut Røe Sundset) sjarmerer Othilie (Kari Margrethe Gunnes). 

Over:
Klara (Victoria Sæther Berg) 
synes den blanke issen til 
Sigismund (Fredrik Grøtte) er 
spennende. 

T.v.: Mona Isene hadde regien 
for musikalen.

T.h.: Musikalen hadde også i 
år eget orkester med elever fra 
ungdomsskolen - her repre-
sentert ved Steffen Engum 
Gottheim på tuba.
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Sommer i Tyrol – én av de aller beste!
Rektor Kari Haukdal manglet ord da hun skulle 
takke årets 10. klassinger etter premieren på ”Sommer i Tyrol”. 

– De ordene jeg hadde planlagt å bruke, blir for små, sa en 
stolt rektor etter endt forestilling. Og vi skjønner henne godt, 
for denne oppsetningen er bare herlig fra start til slutt, og vil bli 
husket som en av de aller beste gjennom tidene.

Handlingen i stykket utspiller seg på alpehotellet ”Den 
hvite hest”, hvor den vakre Josepha er stedets myndige vert-
inne. Den amorøse hovmesteren Leopold er altoppslukende 
forelsket i den unge vertinnen, men følelsene blir overhodet 
ikke gjengjeldt... Etter hvert som handlingen skrider fram, 
får hotellet besøk av mange prominente gjester, og det hele 
utvikler seg til en romantisk farse med forviklinger i alle ret-
ninger. Her får publikum virkelig trimmet lattermusklene!Det som er aller mest imponerende med årets musikal, er 

hvor gjennomgående høyt nivå det er på sang- og skuespiller-
prestasjoner. Samtlige aktører som trer fram på scenen gjør det 
med så solid overbevisning, og slik herlig innlevelse at det er 
en fryd å se på. Lærer Mona Isene har full oversikt som sufflør, 
slik at ungdommene kan slippe seg løs i fri dressur på scenen, 
mens kapellmester Rune Skjolden som vanlig styrer orkesteret 
med stødig hånd. Hjertelig takk til elever og lærere på 10. trinn 
som gir oss denne unike opplevelsen hvert eneste år!

Av Mona Schjølset

Over:
Hovedrollene Josepha 
(Astrid Smeplass) og 
Leopold (Matias Ommedal)
var ofte i tottene på hveran-
dre - men det endte til slutt 
godt.

T.h.: Jochumsen (Øyvind 
Torsen) sjarmerte publikum 
med sin fremtreden - her i 
samspill med Kathi (Anita 
Haugen Olsen).

T.h.: Keiseren ankommer 
hotellet Den hvite hest 
sammen med adjutanten 
(Gaute Holthe-Berg), og 
blir tatt i mot av Josepha 
(Astrid Smeplass), en sto-
trende Leopold (Matias 
Ommedal) og en lyttende 
Hinzelman (Martin Ek 
Brattset). Fo
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Sparebankuka 2011
Bøssetømming og servering i lokalene 
-  alle avdelinger: 

Fredag 4. november kl 09.00-19.00
Lørdag 5. november kl 09.00-14.00
Ved bøssetømming får du billett til aktiviteter og servering i 
Idrettsbygget på Løkken lørdag 5. november kl 11.00 – 16.00
- Basseng kl 12.00 – 15.00
- Kino i storsalen kl 12 og kl 14
- Servering i foajeen for store og små

Kino: ”Knerten i knipe”
Løkken:  kl 12.00 og kl 14.00

Berkåk:  NB! Endret tidspunkt kino!
Ved bøssetømming får du 
billett til kino med 
”Knerten i knipe” i 
Berkåk Samfunnshus 
lørdag 5. november kl 18.30.

Alle velkommen !
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Aksjonsdag på Berkåk skole
Tradisjonen tro arrangerte elever og lærere på 1.-7. trinn  ved 
Berkåk skole også i år aksjonsdag i forbindelse med den nasjo-
nale TV-aksjonen. 

En kveld uten jante-lov
Fredag 4. november setter man det positive i fokus hos 
Snertne Sneller på Berkåk. 

- Da arrangerer vi ”Framsnakkingskveld”, og håper så mange som mulig 
stikker innom for å dele positive tanker med flere, sier innehaver Ingrid Koksvik. 

De senere årene har det vært mye snakk om framsnakking, og spesielt etter 
at kronprins Haakon gikk ut og framsnakket sin søster Märtha Louise, fikk dette 
begrepet fotfeste i det norske språket. Framsnakking er det motsatte av bak-
snakking, og betyr enkelt og greit å snakke positivt om noe eller noen. – Dette 
synes vi rett og slett det burde være mye mer av, så derfor har vi bestemt oss for 
å arrangere Framsnakkingskvelder i butikken vår, forteller Koksvik. Hvor ofte 
det vil bli slike kvelder er ikke helt bestemt, men omtrent en gang i kvartalet kan 
være realistisk. 

De snertne snellene satser på å få til en positiv og trivelig kveld med god 
stemning. – Alle har jo noe positivt å si om ett eller annet, det være seg ungene, 
naboen, en kollega, en forening o.l. Dette oppfordrer vi folk til å skrive ned på 
en lapp som vi kan henge opp i butikken, og til slutt greier vi forhåpentligvis å 
fylle hele oppslagstavla med positiv omtale, sier Koksvik optimistisk. 

Av Dagfinn Vold

Over 20.000 kr greide elevene å 
samle inn i løpet av en formiddag. Et 
flott resultat, som forhåpentligvis bidrar 
til en bedre hverdag for mange som bor 
i krigsherjede områder. 

Pengene fra årets innsamlingsaksjon 
går til Norsk Folkehjelps arbeid med å 
rydde miner og klasebomber. I forbin-
delse med aksjonsdagen, har elevene 
også lært litt om hvordan det kan være 
å vokse opp i områder der man ikke 
kan bevege seg trygt og fritt, verken på 
skoleveien eller når man er ute og leker.  

Som vanlig var det mange som 
hadde funnet veien til samfunnshuset 
denne dagen. Her var det både lodd-
salg, tombola og forskjellige konkur-
ranser, før det ble underholdning fra 
scenen. Flinke unger som både sang, 
danset, fortalte vitser og mye annet 
artig. Til slutt entret alle elevene scenen 
med sangen ”Morgendagens søsken”, 
en flott sang med en tekst som virke-

lig formidler hva aksjonsdagen handler 
om. Nyvalgt ordfører Ola T. Lånke had-
de sin første dag på jobben, og fikk det 
ærefulle oppdrag å motta pengene på 
vegne av Rennebu kommune. Han var 
imponert over det elevene hadde fått til, 
og ga uttrykk for at han syntes det had-
de vært en flott start på ordførerjobben. 

Av Mona Schjølset Vår nye ordfører Ola T. Lånke fikk en 
hyggelig første dag på jobb - ta imot en 

sjekk på kr 20.188,- til TV-aksjonen.

Kaffesalg til inntekt for TV-aksjonen. 
F.v. Alexandru Gros Grindvoll, Tormod 
Skorpe Skjolden, Linn Amalie Reirå og 

Fredrik Holthe Kvendbø.

Stor giverglede
Årets TV-aksjon ble den nest beste 

gjennom tidene, med et samlet innsam-
lingsresultat på kr. 210.741.713,- Dette gir 
et gjennomsnitt pr. innbygger på 42,84 
kr. Også i Rennebu var givergleden stor, 
og her i kommunen bidro hver innbygger 
med 66,49 kr. Dette er det nest beste resul-
tatet blant kommunene i Sør-Trøndelag, og 
på landsoversikten havnet Rennebu i år på 
39. plass.   

Av de større bidragene til årets 
TV-aksjon i Rennebu, kan vi nevne         
aksjonsdagen ved Berkåk skole, som sam-
let inn over 20.000 kr, og ”Arne-kveld” på 
Sandbrekka, som ga et samlet resultat på 
5.550 kr. Ifølge Astri Snildal, som er leder 
for innsamlingsaksjonen i Rennebu, har 
det også kommet inn bidrag fra Rennebu 
kommune og det øvrige næringsliv, og alt 
i alt ga dette et meget godt samlet resultat 
for årets TV-aksjon i Rennebu.  
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Storlismia as, et  rma med det meste for de  este
Salg av:
-Skog og hageutstyr
-Småmaskiner
-Moped, ATV og Snøscooter
-Landbruksustyr og rekvisita
-Tilhengere og tilbehør
--Elektro og handverktøy
-Kulelager, kilreimer og batteri
-Forbruksmatriell og rekvista

Reparasjon av:
- Småmaskiner
- Snøscooter og ATV
- Elektroverktøy
- Traktor og landbruksutstyr
- Tilhengere og tilbehør
- - Person, varebil, lastebil og buss
- Periodisk kjøretøykontroll
-Slangeverksted med 24T Vakt BERKÅK

Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Inter Revisjon er sammenslått med BDO.

Orkdalsveien 89, 7300 Orkanger
tlf 72 48 15 00

orkanger@bdo.no

Ryddesalg!
÷50% på

Dunlop piggfri-dekk

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka

GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680 – kjeka@start.no

Nye direktenummer

Sentralbord: 72 42 82 80
 
Kjell Ove Ødegård 917 46 684
 
Steinar Vold 916 43 903
 
Trond Solli 918 59 058
 
Håvard Sæther 918 12 041
 
Linn-Beate N. Kverkild 917 59 644
 
Magnar Gunnesmæl 900 63 924
 
Gunn Brattset 988 66 289

Kan et forsikringsselskap gi et godt tilbud
UTEN 

SMÅ SKRIFT?

JA!

Oppdal 72 40 49 90  Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Se vårt tilbud på el-sjekk bolig. 
Vi gir 20% rabatt  

på bolig-/innboforsikringen din

Kan et forsikringsselskap gi et godt tilbud
UTEN 

SMÅ SKRIFT?

JA!

Oppdal 72 40 49 90  Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Se vårt tilbud på el-sjekk bolig. 
Vi gir 20% rabatt  

på bolig-/innboforsikringen din

Kan et forsikringsselskap gi et godt tilbud
UTEN 

SMÅ SKRIFT?

JA!

Oppdal 72 40 49 90  Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Se vårt tilbud på el-sjekk bolig. 
Vi gir 20% rabatt  

på bolig-/innboforsikringen din

Berkåk, tlf 72 42 74 45

Til allehelgensdag
Mosekranser
Elektronisk gravlykt
Vanlig gravlykt

1/2pris på høstløken

Nyheter fra 
Black Design
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Den 30. oktober holdt han sin 
avskjedsgudstjeneste i Rennebu kirke, 
og planene videre framover er rett og 
slett å ikke ha så mange planer. 

Kom til Rennebu høsten 2007
Tore Samuelsen startet sin preste-

gjerning i Rennebu på sensommeren 
2007, og har dermed vært her i drøye 
fire år. – Jeg har trivdes godt her, og fått 
mulighet til å bli kjent både med men-
nesker, natur og kultur, sier Samuelsen. 
Ifølge ham selv, hadde han ingen spesi-
ell kjennskap til Rennebu da han søkte 
seg hit, men forteller at han bevisst har 
søkt seg til fjellbygder. – Min far var glad 
i sjøen, og jeg er glad i fjellet, så det var 
faktisk en av grunnene til at jeg søkte 
meg hit til Rennebu, smiler Samuelsen.  

Ville bli journalist
Valget om å bli prest var ikke noe 

Tore så for seg på et veldig tidlig tids-
punkt i livet. Han fullførte lærerstudi-
ene, og hadde så smått tenkt seg inn i 

Møte med 
mennesker er 
det viktigste
Samtaler og møter med mennesker i 
forskjellige livssituasjoner er det 
flotteste med presteyrket. Det sier 
avtroppende sogneprest i Rennebu, 
Tore Samuelsen.

journalistyrket. I løpet av denne perio-
den hadde han imidlertid en gudserfa-
ring som gjorde at han begynte å tenke 
i en helt ny retning. Dermed ble det 
teologistudier og prestegjerningen som 
ble veien videre. Sitt første vikariat som 
prest hadde han i Selbu og Tydal preste-
gjeld i 1991, og siden har det blitt både 
vikariat og faste stillinger flere steder 
rundt om i landet. 

Friluftsliv og fotografering
Mange her i bygda vil nok forbinde 

Samuelsen med natur og friluftsliv, og 
ikke minst mange flotte bilder, som har 
vært publisert både i Menighetsbladet 
og andre steder. - Det er mange som 
tror det er min fortjeneste at menighets-
bladet har blitt så flott etter at jeg kom 
til Rennebu, men sannheten er jo at den 
nye versjonen av dette var planlagt før 
jeg kom hit, sier Samuelsen beskjedent. 
At en ny versjon var planlagt av andre 
stemmer sikkert, men at Samuelsen har 
fylt bladet med flotte bilder og reporta-

sjer er noe de fleste i bygda har satt stor 
pris på. 

Planen framover er å ikke ha så 
mange planer

Når Samuelsen nå forlater Rennebu, 
er det ikke for å gå inn i ny prestestil-
ling. – Nå skal jeg leve et enkelt liv, 
bruke lite penger, lese, skrive, tenke og 
oppleve naturen, sier han. Første stopp 
på veien videre blir i Asker, der hans 
mor fortsatt bor i barndomshjemmet. 
– Inntil videre blir antagelig postadres-
sen her, men jeg har også et par små fri-
tidsboliger i Sverige, og det er nok her 
jeg vil tilbringe mesteparten av tiden 
i årene som kommer, sier Samuelsen. 
Avslutningsvis ønsker han å takke folk i 
Rennebu for fire trivelige år her i bygda. 
– Jeg har blitt tatt imot på en åpen og 
tillitsfull måte, og det setter jeg stor pris 
på, sier den avtroppende sognepresten.  

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Innset trenger nytt løypeutstyr
Innset IL ser seg nødt til å investere i ny snøskuter for å kjøre 

opp skiløyper. Løypenettet som idrettslaget kjører opp er ca 50 km 
langt, og det legges ned en dugnadsinnsats på ca 400 timer hver 
sesong for å gi idrettslagets medlemmer og andre gode skiløyper. 
Laget har stor aktivitet, og det møter ca 47 barn på skikarusell 
hver gang.

Snøskuteren de har i dag er en Aktiv 89 modell som de ikke 
lenger kan skaffe deler til. Nå står en Alpina Sherpa med utstyr til 
kr 311.00 på ønskelista. Men denne investeringen er et stort løft 
for et lite lag, og de trenger økonomiske bidrag for å klare det. 
Laget vil derfor snart gå ut med forespørsel både til næringsliv, 
fastboende og hyttefolk om bidrag for å kunne fortsette det viktige 
arbeidet.

Morten Eggan, Rune Olaisen, Nils Petter Skårsmoen og Jon Austberg 
studerer den aktuelle snøskuteren - en Alpina Sherpa.
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Ifølge nettsidene til Rennebu kom-
mune er målet for tjenesten å forebygge 
sykdom, skader og ulykker, fremme 
god fysisk, psykisk og sosial helse, samt 
oppdage feilutvikling så tidlig som 
mulig. Helsestasjonen er knyttet til 
enhet for lege-, fysioterapi- og helse-
søstertjenesten (LHF). 

Samarbeid
I tillegg til helsesøstertjeneste, har 

helsestasjonen også tilbud om jordmor-
tjeneste. Kommunelegen har også en 
del timer knyttet opp mot arbeidet på 
helsestasjonen, og tjenesten innbefatter 
også noe arbeid knyttet mot miljørettet 
helsevern. Ifølge enhetsleder Martha 
Withbro er helsestasjonen opptatt av å 
samarbeide med ulike instanser i alle 
tilfeller der dette er nødvendig til bar-
nets beste. – Vi har et utstrakt tverrfag-
lig samarbeid både i forhold til skole, 
barnehage og PP-tjenesten, noe som 
er nødvendig for å opprettholde et godt 
tilbud, sier Withbro. 

Tidlig kontakt
Mange får sitt første møte med hel-

sestasjonen når de får barn, og gjennom 
barselgrupper og annen oppfølging, 
skal helsestasjonen være med å bidra 
til at nybakte foreldre får en god start 

på familielivet. – Nå skal hjemmebesøk 
gjennomføres så raskt som mulig etter 
at mor og barn kommer hjem fra syke-
huset, og deretter er det treff på helse-
stasjonen en gang i måneden gjennom 
det første halvåret. Her foretar vi vei-
ing, måling, vaksinasjon, samt at vi ser 
både på motorisk utvikling og barnets 
generelle utvikling, forteller helsesøster 
Bjørg Kjøllesdal. 

Lang fartstid
Både Kjøllesdal og Withbro har lang 

fartstid som helsesøstre, med hen-
holdsvis 17 og 27 år bak seg i Rennebu 
kommune. Den dagen Rennebu Nytt er 
på besøk er det 10-mnd gruppe for tre 
smårollinger og deres respektive mødre, 
og begge helsesøstrene gir uttrykk for 
at slike treff er noe av det aller trivelig-
ste med jobben. De innrømmer med 
et smil at det nok har blitt noe tyngre 
å komme seg ned på gulvet for å leke 
med ungene etter hvert som årene har 
gått, men for fotografens skyld blir det 
en trivelig stund på gulvet for både de 
yngste og de eldste denne dagen.

Av Mona Schjølset

Helsestasjonen i Rennebu
Helsestasjonen skal være et gratis lavterskeltilbud til alle barn 
og unge i kommunen. 

Helsesøstrene Bjørg Kjøllesdal og Marta Withbro med Jonas Krovoll Aas, Cevin Solstad 
og Eirin Dons Uv.

Rennebuspæll 
for 17. gang
Lørdag 22. oktober ble 
Rennebuspæll arrangert med 
temaet ”Let`s Dance”. 

Korpsene hadde tydelig latt seg 
inspirere av det fengende temaet, så 
det var mange flotte sceneopptredener 
å se i løpet av dagen. Tilsammen 13 
sceneopptredener ble gjennomført 
under årets Rennebuspæll, mens antal-
let deltagerkorps er noe høyere. Dette 
fordi flere  korps hadde valgt å samar-
beide om sitt innslag. Selve arrange-
mentet ble knirkefritt gjennomført, 
og siste korps var ferdig på scenen to 
minutter før oppsatt tidsskjema. På 
skolen ble det servert taco til alle del-
tagerne etter hvert som de var ferdige 
med sine opptredener. – Det er en 
rutinert dugnadsgjeng som vet hva de 
skal gjøre, så alt har gått etter planen 
også i år, kunne leder i arrangements-
komiteen, Kristin Reitan, oppsummere 
mot slutten av dagen. 

Det ble ingen priser til arrangør-
korpset Rennebu Skolekorps denne 
gangen, men både dirigent og musi-
kanter var likevel godt fornøyd med 
innsatsen. Både medlemmene i hoved-
korpset og aspiranter / juniorer gjorde 
en flott sceneopptreden, og fikk mange 
positive kommentarer både fra under-
holdningsdommerne og de musikalske 
dommerne. 

1. premien gikk i år til Bispehaugen 
skolekorps, og de fikk også med 
seg prisen for beste underhold-
ning. Musikkprisen gikk til Åsvang 
og Eberg skolekorps/Brundalen og 
Charlottenlund skolekorps. Beste aspi-
rantinnslag gikk til et samarbeidskorps 
fra Soknedal, Ålen, Singsås og Støren, 
mens Mona Berg Andersen fra Åsheim 
skolemusikkorps vant årets solistpris. 

Rennebu skolekorps i aksjon.
Foto: Torill Ytterhus Haugset
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Takk til private og bedrifter for gevinster på basaren vår.
Gisnås Forsamlingshus

Årsmøte 
i Kvinnegruppa i Rennebu
på Frivillighuset onsdag 6. des 2011 kl 19.00.

Vanlige årsmøtesaker.
Forslag sendes til Solveig Træthaug 
innen 20. november 2011.
Påmelding pga maten til 
Marit Storslett tlf 476 62 029 innen 23. nov 2011.
www.123hjemmeside.no/KvinnegruppaRennebu

Styret i Kvinnegruppa

Årsmøte i
Rennebu Senterparti
Onsdag 23. november 2011, kl 19.30 
på Frivilligsentralen.

Vanlige årsmøtesaker.
Hovedtema:  Kommunebudsjettet 2012.
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende
innen 15. november 2011.

Rennebu Senterparti

Takk for all vennlig deltagelse i forbindelse med Odd Kåre 
Presthus sin bortgang.

Familien

Revy på Sandbrekka
Revy på Sandbrekka med revylaget Framtidsvon:
Fredag 11. nov kl 20.00 - inngang 100,-  
Lørdag 12. nov kl 19.00 - inngang 100,-  
Lørdag 12. nov Revyfæst på Sandbrekka kl 21.00 
med Frode Haarstad - inngang150,- 

Jula er ikke her ennå, men vi har begynt å planlegge 

julenummeret til Rennebunytt!
Har du ideer til stoff eller forslag om noen som fortjener litt 

spalteplass? Da setter vi pris på å bli kontaktet.
Tlf 72 42 76 66 - dagfinn@mediaprofil.no

K U N N G J Ø R I N G E R

Rennebu - tlf 477 10 998

NAV har fått nytt telefonnummer: 
- 55 55 33 33

Rennebu Dagsenter søker frivillige!
Vi søker etter frivillige som kunne tenke seg å 
hjelpe til med aktiviteter på dagsenteret. 
Aktiviteten vil fast bestå i nyhetsopplesning/
diskusjon rundt dem, gå turer med brukere og å 
være tilstede som samtalepartner.
Har du ledig tid som du ønsker å bruke sammen 
med oss?

Ta kontakt med Dagsenteret 
v/ Siv Remetun 72 40 25 22/ 900 78 980
- eller Frivilligsentralen 
v/ May Britt Svorkdal Hess 72 42 62 64/ 917 31 174

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Rørlegger og avd.lager ved Mærk bru
Oddvar Lien: 901 64 232

Edvin Eide: 950 34 056
Krokbekken, 7398 Rennebu. edvin.eide@oppdal.com 
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  Sjekk våre kurs- og tjenestetilbud  

Kurs i det meste 
- for de fleste! 

www.gauldal.vgs.no/gauldal-ressurs 

 Sjekk våre kurs- og tjenestetilbud  

Ta fagbrev  
- som voksen! 

www.gauldal.vgs.no/gauldal-ressurs 
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  Sjekk våre kurs- og tjenestetilbud  

Studèr  
- på Støren! 

www.gauldal.vgs.no/gauldal-ressurs 

 Besøk våre nye hjemmesider 

Sjekk høstens  
kurskalender!  

www.gauldal.vgs.no/gauldal-ressurs 

 

 

 
 

E 
  

F 

 

 

 
  Sjekk våre kurs- og tjenestetilbud  

Ditt eget 
kompetansesenter! 

 

www.gauldal.vgs.no/gauldal-ressurs 

   Språk – Data – Økonomi – Helsefag:  

Vi søker flere 
lærere til våre kurs! 

 

www.gauldal.vgs.no/gauldal-ressurs 
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RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt -  neste nummer 17. november - frist for stoff  9. november -  Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!
03.11 Mottak av klær Refshus skole 16-18
03.11 Normisjonsmøte                   Hoelsmoen 20.00
06.11 Orgelkveld Berkåk kirke 19.30
09.11 Formiddagstreff Menighetshuset 11.00
11.11 Revy Sandbrekka 20.00
11.11 PubQuiz Bygdapubben 21.00
12.11 Revy med revyfest Sandbrekka 19.00
15.11 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
16.11 Temakveld                    Menighetshuset 19.30
 Arr: Fermate Nidaros, Støren
20.11 Frokostmøte  Hoelsmoen 10.00

Frisktrim hver onsdag i Rennebuhallen kl 10-11
Step hver tirsdag i Rennebuhallen kl 20-21
Zumba hver mandag i samfunnssalen kl 18-19
Spinning mandag-fredag. Timeplan på oppspinn.no
Yoga på Voll skole torsdager kl 20.00
Gjeterhundtrening: 
Innset hver tirsdag kl 18 - Stamnan hver torsdag kl 18

Gratis innrykk i kalenderen
– kontakt Rennebunytt på tlf 72 42 76 66

– en aktiv medspiller som har nett, kraft, installasjon og Euronics Berkåk

Åpningstider:
Man-fre 07.30-16.00  –  Lør 10.00-14.00

Vurderer du
varmepumpe?

Wilfa – Røros 5000 13.999,-
 
Wilfa – Trysil 6500 19.999,-
Gulvmodell (som avbildet)

Prisene gjelder så langt lageret rekker.

Prisen er inkl. standard montering.
El-opplegg kommer i tillegg.

Framsnakkingskveld
fredag 4. nov kl 17-20

Åpningstider:
Man-tors:  09.00-17.00
Fredag  09.00-19.00  –  Lørdag:  10.00-14.00

Skryt av noen du synes fortjener det 
– skriv det på en lapp, og møt opp!

÷20% på alle varer 

Følg oss på 
Facebook


