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Språkpra
ksis

Våre nye sambygdinger er ute på 
arbeidsplasser for å lære seg språket.

Sahro fra Somalia trives godt i sin 
språkpraksis ved Vonheim barnehage.

Les mer på side 3.      
Foto: Dagfinn Vold
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interessert i de få boligene som er tilgjengelig er vi tilbake-
holden slik at det ikke blir slik at kommunen ”støvsuger” 
boligmarkedet. Vi er nå i ferd med å bygge boliger som kan 
brukes av flyktninger og andre, og skal vi kunne imøte-
komme statens anmodning om økt bosetting må vi fortsette 
både å bygge nytt og også kjøpe/leie når det er mulig. Et 
rimelig krav til staten er at de opprettholder og utvider de 
eksisterende tilskuddsordningene for bygging og kjøp av 
boliger.

Vi har ikke så lang erfaring med bosetting, men de erfar-
ingene vi så langt har høstet vil jeg si er gode. Det er flotte 
familier og personer fra Somalia og Eritrea som har blitt 
rennbygger. De er ivrige etter å lære seg norsk og på andre 
måter bli kjent med, og komme inn i det norske samfunnet. 
Barn snakker etter kort tid ”kav rennbygg”.  Mange enkelt-
personer, lag og organisasjoner, Frivilligsentralen stiller opp 
og bidrar aktivt til å gjøre det lettere for de nye rennbyggene 
å komme inn i lokalsamfunnet.  Ansatte i barnehage, skole, 
voksenopplæring og helsetjenester har tatt godt tak i nye 
utfordringer og en engasjert og dyktig flyktningekoordinator 
knytter det sammen. Ulike utfordringer vil vi selvsagt etter 
hvert få, men jeg vil hevde at det arbeidet som så langt er 
gjort gir oss et godt grunnlag til å møte de utfordringer som 
vi etter hvert måtte få i bosettingsarbeidet.       

Planen var at spørsmålet om ny bosetting skulle tas opp i 
kommunestyret til høsten. Den forferdelige flyktningesitu-
asjonen og statens anmodning (med svarfrist 27. mai), gjør 
nå at vi før sommerferien vil  foreslå for kommunestyret 
at Rennebu skal ta imot det økte antall flyktninger vi er 
bedt om. Å øke antall bosettinger vil sikkert gi oss en del 
utfordringer, men de er til for å løses. Skal vi som nasjon 
kunne følge opp våre forpliktelser må kommunene stille 
opp, og jeg mener vi i Rennebu både som lokalsamfunn og 
kommune er godt forberedt til å bidra. 

Birger Hellan
rådmann

Flyktningesituasjonen

Flyktningesituasjonen i verden har i de siste årene gått 
fra vondt til verre, og bildene vi daglig ser fra Syria, Je-
men, Middelhavet og nærområdene viser oss en flykt-
ningekatastrofe som vi ikke har hatt siden 2. verdenskrig. 
Mange av landene i nærområdet er selv fattige nasjoner og 
har ingen mulighet til selv å løse krisen som har oppstått, 
og det er nødvendig at vi i likhet med andre nasjoner i 
Europa må bidra både med betydelige midler i nærområdet 
samt at det er behov for økt bosetting her i Norge.

Å bo i Norge betyr at du bor i en kommune og skal vi løse 
de humanitære forpliktelsene vi som nasjon har, betyr det 
at kommunene må stille opp. Det gjelder selvsagt også oss 
her i Rennebu. Vi har kommunestyrevedtak på bosetting av 
10 flyktninger i hvert av årene 2013-2015. Lite med boliger 
gjorde at vi i 2014 kom på etterskudd, men nå bygger vi 
boliger som tas i bruk i sommer og da vil vi kunne bosette 
det antall kommunestyret har vedtatt, og som også er i 
samsvar med de anmodninger vi hittil har fått fra staten. 
På nasjonalt nivå pågår nå en debatt om hvordan vi skal 
hjelpe, og hvor mange partier har vedtatt 10000 flere 
kvoteflyktninger fra Syria. Uavhengig av dette er det mange 
i mottak som venter på bosetting, og det er liten tvil om at 
vi i kommunene er nødt til å øke antall og tempo i boset-
tingen. På denne bakgrunn har statsråd Solveig Horne 
sendt brev til samtlige av landets kommuner og forespurt 
om ekstra bosettinger både i 2015 og 2016. For Rennebu 
betyr dette at vi er spurt om å øke fra 10 til 17 i 2015 og at vi 
i 2016 blir bedt om å bosette 14 nye flyktninger.

I likhet med mange andre kommuner har også vi prob-
lemer med å skaffe nok boliger. Totalt er det lite boliger 
som selges/leies ut på Berkåk, og da det er flere som er 
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Språkopplæring i nye lokaler

Voksenopplæringa i Rennebu 
er på plass i nyoppussa og tri-
velige lokaler i Birkabygget 
på Torget.

Magnhild Bogen Mosand er lærer 
ved voksenopplæringa, og hun fortel-
ler at de nå har 14 elever fra Somalia, 
Eritrea, Thailand og Ukraina. De har til-
hold i andre etasje i Birkabygget, der de 
har et stort fellesrom og tre grupperom. 

— Nimaa var den første flyktningen 
som kom til Rennebu i 2013, og i star-
ten hadde vi bare et lite grupperom på 
skolen. Etter hvert flytta vi hit til et rom 
i Birkabygget, og rundt vinterferien i år 
flyttet vi inn i nye og trivelige lokaler, 
sier Bogen Mosand.  

Bogen Mosand er ved siden av å 
være lærer og koordinator  for voksen-
opplæringa og programrådgiver. Det 
siste vil si at hun skal hjelpe flyktnin-
gene ut i arbeidslivet eller med videre 
utdanning.

Norsk og samfunnsfag
Det er tre lærere på deltid som er 

tilknytta voksenopplæringa, og det 
undervises i norsk og samfunnsfag. 

Etter hvert som det kommer fle-
re flyktninger hit til Rennebu, vil de 
være på forskjellig nivå i opplæringa. 
Dermed kreves det at undervisninga 
blir nivådelt og individuelt tilpassa.

På torsdagene er det lagt opp til 
språkpraksis der elevene skal være ute 
på arbeidsplasser. 

— Er det noen som kan tenke seg å 
ha noen på språkpraksis på torsdager 
er det bare å ta kontakt. Vi trenger flere 
arbeidsplasser, sier Bogen Mosand.

Eksamen
Nylig har en del av elevene sammen 

med elever fra Oppdal hatt digital eksa-
men i samfunnsfag. Resultatet er ikke 
klart ennå, men Bogen Mosand synes 
det ser virkelig bra ut.

I juni blir det eksamen i norsk munt-
lig og skriftlig og i samfunnsfag. Flere 
av elevene skal også ta eksamen som 
kvalifiserer til å ta grunnskolen. 

Godt læremiljø
— Jeg er imponert over hvor raskt 

de lærer og tar et fremmed språk. Vi 
har et fantastisk miljø i klassa. Er det en 
morgen jeg ikke er helt i form når jeg 
går på jobb, kommer jeg raskt i godt 
humør når jeg treffer de blide og posi-
tive elevene, forteller Bogen Mosand. 

Vil gjerne bidra
Magnhild Bogen Mosand vil tak-

ke både Rennebu kommune og Birka 
eiendom for stor velvilje til å få gode 
lokaler i tilknytning til Torget. 

— Vi vil gjerne være synlig på Torget, 
og samtidig bidra for å skape aktivitet 
her, forteller Bogen Mosand.

Av Dagfinn Vold

Forbrødring med afrikansk mat i 
Birkabygget. F.v.: Negasi (Eritrea), Anne 
Kristine Stavne, Magnhild Bogen Mosand, 
Yonas (Eritrea), Nimaa (Somalia), Kiflay 
(Eritrea) og Kenneth Teigen.

Lærer Magnhild Bogen Mosand i klasse-
rommet i Birkabygget.
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Persienner 
utvendig/innvendig

Vi kan også skifte duk på
dine gamle markiser

Gratis måltaking
og pristilbud

       BERKÅK, 7391 RENNEBU

Nye markiser

tlf 901 07 634
joaftre@getmail.no

Vår- og sommer-

blomster
på Å Gartneri

Sommeråpent 
til 20. juni

Mandag-fredag 9-18
Lørdag 9-16 www.aagartneri.no

Telefon 72 49 42 12 

7335 Jerpstad

Mjuklia leirsted og gjestegård
www.mjuklia.no – post@mjuklia.no – 72 42 82 30

17. mai-buffet 
Middagsbuffet med dessert fra kl 14.00-17.30

Voksne kr. 245,- 
Barn 3-12 år kr. 100,-

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

Distriktets
kontor-
leverandør

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
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Sammen er vi sterke! De fire ordførerne i samarbeidet ”Bygg vei” nylig samlet til møte: 
rådgiver Trond Jære, ordfører Ola Røtvei (Oppdal), ordfører Erling Lenvik (Midtre 

Gauldal), ordfører Jorid Jagtøyen og ordfører Ola T. Lånke (Rennebu).

Aktiv pensjonist-
forening i Rennebu
Rennebu Pensjonistforening 
har over 100 medlemmer, og 
de har møte siste onsdag i 
hver måned.

Rennebu Pensjonistforening er 
medlem av fylkeslaget for Pensjonist-
forbundet med ca. 200.000 medlemmer.

— For å forbedre pensjonistenes 
situasjon vil vi være en pådriver over-
for Eldrerådet i kommunen. Samtidig 
ønsker vi å være en ”informatør”overfor 
alle pensjonister, og dette gjelder bl.a. 
kommunikasjonssystemer som pc, 
mobiler og nettbrett, sier leder i pensjo-
nistforeninga Herbert Bjærum. Bjærum 
forteller at pensjonistene ikke er for-
nøyd med AtB sine busstider, samtidig 
som høyden på plattformen på jernba-
nestasjonen – Skysstasjonen - bør byg-
ges om så snart som mulig for å tilpasse 
høyden på stigbrettet på togene. Men, 
Bjærum synes venterommet på stasjo-
nen er meget godt.

Vårtur
Pensjonistforeninga arrangerer 

hver vår en busstur, og denne gangen 
vil bussturen arrangeres 2. juni og den 
går over Vålåskaret til Rindal. I Rindal 
blir det middag på Saga skysstasjon, og 
det blir besøk på skimuseet og på strik-
kekaffe i Surnadal – som vanlig med 
mange gode historier fra medlemmene 
under veis. Over sommeren planlegger 
foreninga en ny tur, og hvert år har de 
eget julebord.

Bruk stiene i Rennebu
— Vi har trim på hvert medlems-

møte, men nå når det er Friluftslivets år 
oppfordrer vi til å bruke den fine natu-
ren i Rennebu. Vi har komponert en 
liste med aktuelle stier som kan prøves. 
Kanskje kan en møtes om onsdagene 
(ikke medlemsmøtene) for å ta turer på 
disse stiene, foreslår Bjærum. 

Ønsker nye medlemmer
— Vi ønsker oss nye medlem-

mer. Enkelte blir pensjonister allerede 
etter 58 år, og de er også hjertelig vel-
kommen som medlemmer, sier leder 
Herbert Bjærum – som samtidig fortel-
ler at de har en god sponsor i Meldal 
Sparebank.

Av Dagfinn Vold

Full utbygging helt til Ulsberg
130 millioner kroner er satt av til det nye selskapet som skal få 
ansvar for veibygging på sju sentrale strekninger i landet, og 
Ulsberg - Melhus er én av de prioriterte strekningene.

I utgangspunktet var strekningen 
Melhus - Ulsberg kostnadsberegnet til 
7 milliarder, og med en bompengeandel 
på 3,5 milliarder, d.v.s. 50% bompenge-
andel. 

— I ettertid er det tatt inn nye vei-
løsninger på strekningen, som gjør at 
prislappen er økt til 16 milliarder, men 
bompengeandelen på 3,5 milliarder står 
fast, forteller Trond Jære. 

Det som er nytt i forhold til opprin-
nelig plan er at det nå er planlagt 4-felts 
vei fra Melhus og helt til Støren - ikke 
bare til Melhus. Samtidig er det tatt inn 
oppgradering av strekningene Støren - 
Korporalsbrua og Vindåsliene for å gå 
opp til en fartsgrense på 90 km/t. Det er 
også tatt med utbygging helt til Ulsberg, 
og ikke avslutning ved Storpynten som 
opprinnelig planlagt. Strekningen 
Melhus - Støren vil få 4-felts vei med 
100 km/t, mens fra Støren til Ulsberg vil 
en få midtdeler og 90 km/t. Dermed vil 
hele strekningen få midtdeler.

I følge nye politiske signal vil det 
foregå en samlet bygging av hele strek-

ningen, og som etter planen stå ferdig 
innen 2023. 

Starter først i Soknedal
— Strekningen Korporalsbrua - 

Vindåsliene vil få oppstart ved årsskift-
et 2015/16. For å kunne oppnå 90 km/t 
ligger det an til at veien blir lagt i tunnel 
fra Korporalsbrua til Soknedal sentrum.  
Skal en følge tilnærmet dagens trasé 
langs Sokna vil kurvaturen på veien 
ikke tilltate mer enn 80 km/t, forteller 
Jære.

Politiske behandlinger
— For tiden foregår det planregule-

ringer der kommunen er planmyndig-
het. Det er firmaet Sweco som utfører 
arbeidet, og etter planen vil den poli-
tiske behandlingen av planene starte 
kommende høst, mens hele streknin-
gen skal være ferdig politisk behandlet 
våren 2016, sier Jære.

Arbeidet på strekningen i Rennebu 
skal etter planen starte opp i 2020.

Av Dagfinn Vold
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Inn i nye lokaler på Torget

Snertne Sneller har flyttet inn 
sammen med Birkas salgsut-
stilling på Torget.

I forrige uke var det endelig snor-
klipping for de nyoppussa lokalene 
i Birkabygget på Berkåk. Store deler 
av bygget har gjennomgått oppus-
sing, og både Sparebank 1 SMN, Birka, 
Rennebumartnan og Voksenopplæringa 
har fått ”nye” og trivelige lokaler.

Skilt lag
Rennebumartnan og Birka har inntil 

nå hatt tilhold i samme lokaler i 1. etasje. 
Etter ombygginga er Rennebumartnan 
flyttet opp i egne kontorer i 2. etasje, 
og Birka har nye kontorer i 1. etasje i 
tilknytning til Birkas salgsutstilling og 
Snertne Sneller. 

Glad for samarbeid
Daglig leder i Birka, Marit Ødegaard 

Hagen, sa under åpninga at Birka er 
glad for samarbeidet de har fått med 
Snertne Sneller. 

— Det skaper økt aktivitet på Torget, 
samtidig som vi får syngligjort salgsut-
stillingen med 100 håndverkere fra hele 
landet på en bedre måte. 

Både Birka og Snertne Sneller tak-
ket Rennebu kommune og Birka 
Eiendommer for velvilje både i hand-

ling og bevilgning av penger for å få til 
oppussinga av de nye lokalene.

Liv på Torget
Som det vanligvis er under åpnin-

ger av nye lokaler, ble det også her taler. 
Varaordfører Ragnhild Kulbrandstad 
Stene sa i sin tale at politikerne flere 
ganger har etterlyst mer liv på Torget. 

— Åpninga av Bakerikaféen skapte 
mer aktivitet på Torget med en gang, og 
med den delikate butikken til Snertne 
Sneller blir det enda mere liv. 

Maj Britt Svorkdal Hess i Rennebu 
Frivilligsentral fikk æren av å klippe 
snora for å åpne lokalene til Snertne 
Sneller. 

— På torget er vi godt i gang med 

godfotteorien, og vi prøver etter beste 
evne å spille hverandre god. Sammen 
har vi gode forutsetninger for å bli et 
attraktivt og ikke minst et aktivt torg. 
Nå har vi fått ennå flere gode spillere på 
laget, og står enda bedre rusta til å hale 
i land en god hjemmeseier for handel, 
trivsel, mangfold og gode møter mel-
lom folk, sa Svorkdal Hess.

Av Dagfinn Vold

Mona Schjølset og Ingrid Koksvik gleder 
seg over ny butikk.
Under: Maj Britt Svorkdal Hess klipper 
snora som holdes av Marti Ødegaard 
Hagen (Birka) og Mona Schjølset (Snertne 
Sneller).
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Astrid S 

til Midtsommerfest

Den 16. juni er det duket for 
gjenopptagelse av en god, 
gammel tradisjon på Torget i 
Rennebu. Da arrangeres det 
nemlig midtsommerfest igjen, 
og det store trekkplasteret 
denne gangen blir ingen ring-
ere enn Astrid Smeplass. 

Astrid har jo opptrådt på Torget i 
mange sammenhenger opp gjennom 
årene, og var ikke mer enn 2-3 år første 
gang hun deltok på ”Småstjerner i sik-
te” . Nå har hun altså bestemt seg for å 
komme tilbake med en gratis minikon-
sert i hjembygda, og da er det jo midt i 
blinken at dette skjer på samme scene 
hvor hun selv sto som sjenert småstjer-
ne og sjarmerte publikum med sin egen 
versjon av Mamma Mia. 

- Jeg har lenge tenkt på at jeg ville 
gjøre en gratiskonsert for publikum 
hjemme, så dette er noe jeg gleder meg 
veldig til, sier Astrid.

Musikalsk medspiller
Som musikalsk medspiller under 

midtsommerfesten har hun fått med 
seg Kristian Rånes, som hun gikk 

sammen med på Orkdal videregående 
skole. 

- Han er en utrolig flink musiker! 
Først og fremst spiller han gitar, men 
han behersker jo de fleste instrument, 
så det blir veldig bra, forteller Astrid. 

Etter Idol har jo Astrid valgt en litt 
annen musikalsk retning enn de typisk 
gitarjente – sangene. Litt mer moderne 
og funky preg, med mye synth og trom-
mer. 

- Dette lydbildet er ikke like lett å få 
fram på en slik type konsert, så da blir 
det en blanding av gode, gamle slagere 
og noe ny musikk, forteller Astrid.

Mye jobbing i studio
Den siste tiden har Astrid jobbet 

mye med låtskriving og produksjon i 
Stockholm, og hun legger ikke skjul på 

at det er både lange og intense arbeids-
dager. 

– Ja, innimellom blir jeg skikkelig 
sliten både av reising og studiojobbing, 
men det er dette jeg har lyst til å holde 
på med, så da er det egentlig helt greit, 
sier hun. 

Den kommende måneden skal hun 
jobbe mest i Oslo, og hun ser fram til å 
sove i sin egen seng i den trivelige lei-
ligheten på Grünerløkka.

- Jeg gleder meg til å være i ro i Oslo 
en lengre periode, for jeg trives egent-
lig veldig godt med tilværelsen her i 
hovedstaden. Nå håper jeg bare på litt 
finvær framover, så kanskje det til og 
med blir tid til å sette seg i parken og 
spise jordbær av og til, avslutter Astrid.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Astrid Smeplass har opptrådt under Midtsommerfesten tidligere - bl.a. på ”Småstjerner 
i sikte” i 2002. På det store bildet opptrer Astrid på Rennebumartnan i 2013.

På nettsiden Rennebu.com  holder du deg orientert om det som skjer i Rennebu - under HVA SKJER!
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RIMI blir til Spar
Som de fleste sikkert har registrert er det for tiden stor bygge- 
og ryddevirksomhet hos RIMI på Berkåk. Hele butikken skal 
omprofileres til Spar, og hvis alt går  etter planen kan daglig 
leder Stein Elshaug og resten av de ansatte ønske kundene vel-
kommen i nyoppussede lokaler den 28. mai. 

- Ja, akkurat nå er det litt kaotisk her, 
men vi tror det blir veldig bra etter hvert 
som alt kommer i orden, sier Elshaug. 

Oppkjøp
Bakgrunnen for omprofileringen 

er at ICA Norge ble oppkjøpt av Coop 
i fjor høst. Dette førte igjen til at kon-
kurransetilsynet måtte inn og se på en 
del tilfeller der Coop ble eneste aktør 
på dagligvaremarkedet, slik som tilfel-
let var på Berkåk. Her gikk konkurran-
setilsynet inn med såkalt avhjelpende 
tiltak, og butikkene det gjaldt ble solgt 
til Norgesgruppen. Disse butikkene 
skal nå omprofileres til Joker, Spar eller 
Kiwi. 

- Her på Berkåk ble det altså Spar, 
og det er vi veldig fornøyd med. Dette 
medfører ingen endring i arbeidsstokk-
en, og vi fortsetter i utgangspunktet 
med samme bemanning og åpningstid-
er som før, forteller Elshaug.

Ferskvaredisk
Han ser imidlertid ikke bort fra at 

det kan bli aktuelt å utvide arbeidsstok-
ken ettersom de ansatte får endel nye 

oppgaver etter omprofileringen. 
- Vi skal jo inn med kjøkkenavdeling 

med varmeskap der det skal tilberedes 
kylling og noen andre småretter, så det 
er klart det vil bli en del ekstra arbeid 
for de ansatte. Kanskje blir det for tra-
velt å bruke samme turnus som nå, det 
får vi se etter hvert som vi får litt erfa-
ring, sier Elshaug. 

Opplæring og kursing
Også for de ansatte blir ombygg-

ingsperioden en travel tid. For det første 
er det en del ryddearbeid både på lager 
og butikk, og ikke minst skal de skole-
res i nytt kassasystem og nye arbeids-
oppgaver. 

- Akkurat det tror jeg kommer til å 
fungere veldig greit, for alle er positive 
og motivert for litt ekstra innsats. Nå 
håper vi bare at kundene har tålmodig-
het og forståelse i ombyggingsperioden, 
så gleder vi oss til å ønske alle velkom-
men til nyoppusset Spar-butikk den 28. 
mai, avslutter Stein Elshaug.

Av Mona Schjølset

Minnemarkering 
i Nåverdalen

Søndag 26. april 2015, på 
dagen 75 år etter krigshandlin-
gene i Nåverdalen i 1940, var 
i underkant av hundre men-
nesker samlet til minnemarke-
ring. 

Ordfører Ola T. Lånke (bildet)
åpnet ved blant annet å minne oss 
om at for å bevare freden, må vi også 
kjempe for den noen ganger. Innset 
hornmusikk spilte ”Ja vi elsker”. 
Nåverdalskomiteens formann, Olav J. 
Holten, ga forsamlingen en rik historisk 
gjennomgang over hendelsene i tiden 
26.-28.april 1940. Da klarte ca. 160 fri-
villige og militære, i løpet av tre intense 
døgn, å stanse tyskernes ønske om å 
møte sine egne som var på vei sørover 
fra Trondheim. Det måtte seks fly til, på 
direkte ordre fra Hitler, for å bryte igjen-
nom sperrestillingene i Nåverdalen.

Distriktssjef for HV-12, oberst Ebbe 
Deraas, holdt minnetale og la ned 
blomster ved steinen, hvor to lokale 
heimevernssoldater stod æresvakt. 
Obersten minte oss på den militære 
nedrustningen på 1930-tallet og dagens 
situasjon. Han sa blant annet at de sen-
trale politikerne bestemte hva de mili-
tære skulle prioritere.

Fedrelandssalmen og bønnesignal 
ble spilt da obersten la ned blomstene 
og lyste fred over de som ofret livet, 
Arne T. Setnes, 22 år fra Veblungsnes og 
Karl J. Roos, 24 år fra Orkanger.

Av Bjørn Trøite

Klar for omprofilering til Spar. 
F.v. Astrid Eggan, Kristin Fjærestad, daglig leder Stein Elshaug og Hilde Elshaug.
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Pilegrimssommeren 2015
De første pilegrimer har allerede passert. Men siden mai ikke 
alltid er så skjønn og mild som sangen beskriver, må vi nok 
vente en liten stund til hele leden er farbar. 

I likhet med tidli-
gere planlegger vi også 
i år en lokal vandring 
for alle som har lyst 
til å være med søn-
dag den 7. juni. Vi star-
ter opp kl 12:00 ved 
Rennebu kirke, på Voll. 
Ferden går så videre til 
Jorlia. Lokale guider vil 
geleide oss gjennom 
kulturlandskapet. I år 
frister vi dessuten med 
hesteskyss på deler av 
strekningen, for de som 
ønsker å benytte seg av 
det. Matpakke, termos 
og sitteunderlag er nød-
vendige ingredienser på 
en slik tur. Ellers regner 
vi med at turvante renn-
bygger vet å kle og sko 
seg etter vær og føre-
forhold. Vi har stort sett 
vært veldig heldige med 
været på disse vandrin-
gene og regner selvføl-
gelig med det vil bli slik 
i år også. Påminning 
om vandringen vil 
komme i neste nummer 
av Rennebunytt.

Det jobbes nå med 
et par mindre omlegginger av leden 
til sommeren. Den ene gjelder en 
omlegging slik at leden går gjennom 
hele Flågrenda. Den andre gjelder en 
omlegging slik at leden går gjennom 
Holsgårdene istedenfor å gå ned til 
riksveg 700 ved Kjønnmoen.  Det er 
også planer om å sette opp en stase-
lig gapahuk i området ved Jorlia, samt 
restaurere Hovengløkkj-lua slik at den-
ne kan tjene som et krypinn for pilegri-
mer.

Leden vil ellers bli ryddet og sup-
plert med merking der dette viser seg 
nødvendig. Det arbeides med å få til 
en tilslutningsled fra Berkåk stasjon og 
ned til selve leden mellom Eggan og 
Sliper. Vi håper på å gjennomføre det-
te i løpet av sommeren. På den måten 
kan vi tilby et miljøvennlig alternativ 

til pilegrimer som ønsker å ta toget til 
Berkåk og som derfra vil gå de siste 10 
milene og vel så det inn til Trondheim 
og Nidarosdomen.

Også i sommer vil det bli betjent 
servicekontor for pilegrimer på 
Gammelbua på Voll. Det er kommet 
gode tilbakemeldinger fra pilegrimer 
på dette tilbudet som er et samarbeids-
prosjekt mellom pilegrimsforeninga, 
bygdemuseet, bygdakontoret, kirken og 
Rennebu kommune.

Vi anbefaler pilegrimsleden som 
et ”næringsrikt” turalternativ for både 
kropp og sinn og ønsker alle en god 
sommer!

Pilegrimsutvalget i Rennebu

Penger til 
ofre etter 

jordskjelvet 
i Nepal

2. mai hadde Rennebu AUF 
innsamlingsaksjon til ofrene 
etter jordskjelvet i Nepal. 

Aksjonsgjengen fra AUF - f.v.: Egil 
Berntsen, Anne Katrine Solberg Berntsen, 

Linn Bruholt, Anna Dalshaug, Ingvill 
Reistad, Marte Løvrød og Maren Løvrød.

— Vi hadde planlagt en innsam-
lingsaksjon, og da katastrofen i Nepal 
oppstod var det en selvfølge å samle 
inn penger til dem. Vi valgte å gi pen-
gene til Røde Kors, da vi da er sikker 
på at pengene kommer frem, sier leder 
i Rennebu AUF Anne Katrine Solberg 
Berntsen.

Berntsen forteller videre at de solg-
te kaffe, saft og kake, og hadde tippe-
konkurranse. De hadde også en egen 
boks til dem som ville gi noe ekstra. 
Folk var flinke til å støtte aksjonen og 
vise omsorg for de som trenger det aller 
mest.

De samlet inn hele 7.985 kroner, og 
de takker Coop Prix Berkåk for at de 
fikk ha innsamlingsaksjonen der.

Ove Einar Drugudal i Rennebu Røde Kors 
mottar pengene av Ingvill Reistad, Anne 

Katrine Solberg Berntsen og  Egil Berntsen.



10 Rennebunytt

Ny holdeplass 
for skolebussene på Berkåk
Ettersom rehabilitering av 
samfunnshuset starter like 
etter Rennebumartnan, blir 
området rundt avstengt for 
trafikk i byggeperioden. Dette 
medfører at skolebussene må 
finne en alternativ holdeplass.

I stedet for å parkere ved porten for-
an hovedinngangen til skolen, vil bus-
sene nå kjøre til parkeringsplassen ved 
grusbanen. Denne plassen er i utgangs-
punktet bredere enn en vanlig buss-
lomme, men må utvides noe i lengde-
retningen. Ifølge assisterende rådmann 
Lill H. Bøe blir dette en veldig grei plas-
sering ettersom skoleungene kan slip-
pes av bussen og gå til skoleområdet via 
gangveien som går langs grusbanen.

Ønsker lavere hastighet
På strekningen langs Gamle 

Kongevei forbi den nye bussholdeplas-
sen er fartsgrensen 30 km/t, men ifølge 
Hemingsen Bøe er det nok flere bilister 
som synder en del mot dette. 

- Veistandarden er jo grei, så det kan 
nok være lett å få litt høyere hastighet. 
Dette er det jo viktig å tenke på nå som 
det blir et endret trafikkmønster i områ-
det, påpeker Hemingsen Bøe. 

For å tvinge bilister til å dempe has-
tigheten forbi stoppeplassen, kommer 
bussene til å parkere et lite stykke ut 
i veibanen. På den måten er det godt 
synlig for alle at det skjer noe i området.

- Dette er et ofte brukt virkemid-
del som vi har fått anbefalt fra Statens 
Vegvesen, så det håper vi fungerer etter 
hensikten, sier Hemingsen Bøe. 

Prøves ut i løpet av våren
Selv om nåværende trase for skole-

bussene ikke må legges om før til neste 
skoleår, er det et poeng å få prøvd ut 
den nye ordningen i løpet av våren. 

- For det første vil både elever, lære-
re og busselskap få litt erfaring med 
hvordan det fungerer, og dessuten vil 
eventuelle utfordringer kunne justeres 
på før skolen starter opp igjen til høsten 
avslutter Hemingsen Bøe.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Ass. rådmann Lill Hemmingsen Bøe markerer utvidelsen for å gi forsvarlig plass 
til skolebussene ved Gamle Kongevei vis a vis Berkåk kirke.

I møte 4. mai har rusmiddelutval-
get jobbet med oppfølging av møtet 
som var 16. mars med frivillige lag og 
organisasjoner. Tema var skjult mob-
bing med fokus på hva ledere, trenere 
og andre frivillige kan bidra med. Dere 
vil snart høre fra oss igjen, og målet er å 
få på plass enkle og klare rutiner for hva 
alle med ansvar for barn og unge skal 

gjøre i møte med utfordringer knyttet til 
temaet.

Styrere/ledere vil bli kontaktet for å 
bidra i arbeidet. Vi ber om positiv sam-
arbeidsvilje videre i dette viktige arbei-
det.

På vegne av rusmiddelutvalget 
Ragnhild L. Øverland

Tema mobbing
Oppfølging møte med frivillige lag og organisasjoner.

ETTERLYSNING!
Har du forslag til stoff for 
Rennebunytts sommer-
nummer?

Det kommer torsdag 4. juni, og skal 
inneholde aktiviteter og arrangement i 
Rennebu som både vi fastboende og til-
reisende kan være med på.

Alt er av interesse - så ta kontakt 
enten på tlf 72 42 76 66 eller sende 
epost til dagfinn@mediaprofil.no
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Pilegrimstaven på vei til Jerusalem via Roma

Nylig passerte pilegrimer 
Rennebu i forbindelse med 
Pilgrims Crossing Boarders. 
Med på deler av turen var 13 
elever fra Voll skole.

Elevene fra Voll skole hadde utedag 
og de deltok i vandringen fra Meslo til 
Grøtan. Der var det samling rundt bål-
panna, og Sigrid Øverland Kjeka frem-
førte sangen ”Jeg ønsker jeg kunne 

tegne jorda vår på ny” på en slik måte 
at biskop Tor Singsås fikk tårer i øyne-
ne.  Singsås takket Sigrid for sangen, og 
oppfordret alle til å gjøre en forskjell i 
sitt nærmiljø når det gjelder fred og for-
soning. 

Biskop Singsås kom direkte fra 
visitas i Åfjord, og han syntes det var 
perfekt å være med på denne delen av 
vandringen. 

— I begynnelsen begynner en å 
tenke på ting. Går en lenge nok blir en 

etter hvert tanketom, og da forsvinner 
spenningen i kroppen. Etter hvert kom-
mer de gode tankene, sa Singsås. 

Dagen før Rennebunytt besøkte 
marsjen, hadde de hatt gudstjeneste i 
Rennebu kirke. Der ble Håkon Gullvågs 
reisealter presentert for første gang.

Av Dagfinn Vold

Sigrid Øverland Kjeka rørte biskop Tor Singsås med sin sang.

Joar Fjellstad med staven som skal bringes helt til Jerusalem.
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Pedagogisk leder 50% og 
barnehagelærer 20%
Vikariat på til sammen 70 % stilling 
fra 01.08.2015 - 31.07.2016 ved Innset barnehage

Innset barnehage er en 1-avdelings barnehage med 
barn i alderen 1-6 år. Barnehagen tilhører enheten 
Innset og  Vonheim barnehager.  
Barnehagen er samlokalisert med kretsens barneskole

Hovedarbeidsområder
Pedagogisk leder (50 %) og barnehagelærer (20 %) 
i barnehage. Aldersgruppe 1-6 år. 

Ønskede kvalifikasjoner
• Førskolelærer-/barnehagelærerutdanning
• Erfaring fra arbeid i barnehage
• Gode samarbeidsevner
• Godt humør og “stå på vilje”
• Kompetanse og interesse i forhold til 
 - friluftsliv, natur og miljø
 - musikk og drama
 - digitale verktøy
• Personlig egnethet vektlegges
• Menn oppfordres til å søke!
Søknadsfrist: 17. mai 2015

Helsefagarbeider
50% fast stilling, turnus med arbeid hver 3. helg
Arbeidssted er Rennebu sykehjem

Hovedarbeidsområder
• Inngår i ordinære pleieoppgaver knyttet til soma-

tiske pasienter

Ønskede kvalifikasjoner
• Fagutdanning

• Norsk autorisasjon
• Beherske norsk skriftlig og muntlig
• Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, 

pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere
Søknadsfrist: 17. mai 2015

Lærlingplass IKT-servicefag
Kort om stillingen
2. gangs utlysning. Arbeidssted ved kommunehuset.
Vi søker lærling innen IKT-faget

Ønskede kvalifikasjoner
• Bestått eksamen, grunnkurs/VG1 og VK1/VG2
• Vi ønsker motiverte lærlinger
Søknadsfrist: 31. mai 2015

Gjelder alle stillinger:
Info om søknadsrutiner, søknadsskjema og 
kontaktperson for stillingen finner du på 
http://www.rennebu.kommune.no/Selvbetjening/
Lokale-tema/Stilling-ledig

Utlegging til offentlig ettersyn - 
2013002 - 23/3 Detaljreguleringsplan 
for Hølubekken hytteområde 
Planområdet ligger i Sørøyan på Nerskogen, like nord for 
Nerskogen skisenter. Planforslaget omfatter 26 nye tomter 
for fritidsbebyggelse. Planen kan sees i 
Rennebu kommunehus, Servicetorget og på
www.rennebu.kommune.no

Eventuelle merknader sendes innen 03.07.2015 til
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu eller 
postmottak@rennebu.kommune.no.

Rådmannen

Ny nettside?
- vi skreddersyr siden 
til ditt formål!
Ta kontakt på 72 42 76 66 for 
å høre hva vi kan gjøre for deg!

Gravemaskinarbeid
og rørleveranse
Graving  –  Transport        ADK-1
Snøbrøyting  –  Formidling av tjenester
        

Erik 92 42 52 49  –  John Egil 97 07 97 92



13Rennebunytt

Nå har vi landet
Lisbeth er gift med Arnfinn Joramo 

fra Innset, og sammen har de fire barn 
i alderen 10 mnd – 13 år. Familien 
skal straks i gang med husbygging på 
Innset, og med mange kyndige snek-
kere i familien håper de byggeprosjek-
tet ferdigstilles i rekordtempo. 

Etter å ha bodd i Fredrikstad noen 
år, valgte familien å flytte tilbake til 
Rennebu i fjor. 

- Vi savnet jo familie og venner 
mens vi bodde sørafor, og siden vi 
skulle bli enda en i familien syns vi tids-
punktet var riktig for å flytte hjem igjen, 
sier Lisbeth. 

Den avgjørelsen har de ikke angret 
på, og ifølge Lisbeth blir det nok ikke 
mer flytting med det første.

Lisbeth Marie Joramo 
– ny saksbehandler byggesaker
Fra midten av april er Lisbeth 
Marie Joramo ansatt som ny 
saksbehandler for byggesa-
ker. Stillingen er lagt under 
rådmannens stab, og hun 
overtar jobben etter Ingebrigt 
Drivstuen, som er flyttet over 
til kart- og oppmåling. 

Dette er i utgangspunktet en 100% 
stilling, men på grunn av små barn og 
husbygging har Lisbeth valgt å jobbe 
50% til over sommeren. 

- Minstejenta er 10 mnd, og med tre 
andre barn som skal følges opp i tillegg 
til husbyggingen tror jeg det blir greit å 
ha en litt roligere innkjøringsfase, sier 
Lisbeth. 

Naturforvalter 
Lisbeth er utdannet naturforvalter 

fra høgskolen på Ås, med hovedvekt 
på plan- og bygg. Hun har tidligere 
jobbet som byggesaksbehandler både i 
Fredrikstad, Sarpsborg og Melhus kom-
muner, og har dermed en god del erfa-
ring fra lignende arbeidsoppgaver som 
det hun kan regne med å komme borti 
nå. 

- Det vil naturligvis være litt anner-
ledes å jobbe i en liten kommune, for 
her følger vi jo sakene i større grad fram 
til de er ferdigbehandlet. I en større 
kommune er arbeidsoppgavene mye 
mer spesialisert på flere saksbehandle-
re. Sånn sett tenker jeg at man kanskje 
kommer borti litt mer varierte arbeids-
oppgaver i en liten kommune, og det 
syns jeg er spennende, sier Lisbeth. 

- Vi trives godt alle sammen, og føler 
at vi har landet nå ja, smiler Lisbeth. 
Trives godt på kommunehuset

Lisbeth har fått kontor i første etasje 
på kommunehuset, like ved servicetor-
get. Foreløpig har hun brukt dagene til 
å sette seg inn i nye arbeidsoppgaver, i 
tillegg til at hun har vært på kurs i tre 
dager. I starten kommer hun til å jobbe 
hovedsaklig med byggesaker, men etter 
hvert som hun kommer litt mer inn i 
det, er det også meningen at hun skal få 
ansvaret for utslippssaker. 

- Det er selvfølgelig mye nytt, men 
arbeidskollegene er både hjelpsomme 
og trivelige, så dette syns jeg lover godt, 
avslutter Lisbeth. 

Av Mona Schjølset

Rennbyggtur til Midtvesten: ”I utvandrernes fotspor”
25. september 2015 dreg 50 
rennbygger på Amerikatur 
med Erling Hansen som reise-
leder.  

Skarpskodde slektsgranskarar frå 
DIS-Trollheimen er med for å dele av 
kunnskapen sin. 

For å syne fram korsong som ein 

viktig del av kulturlivet i bygda vart 
Rennebu Songkor oppfordra til å bli 
med på turen. Og koret stiller med fullt 
mannskap! 4-5 konsertar er det lagt 
opp til ”over there”. 

Fredagskvelden 5. juni inviterer 
Rennebu Songkor til kveld med mykje 
song og trivsel på Sandbrekka. Tema 
for kvelden er ” Amerikaturen”. Da blir 
det korsong og allsong med Gunnar 

Bonsaksen ved pianoet. 
Erling Hansen og Ola T. Lånke blir 

med. 
Så vert det ein god kaffepause med 

åre-lotteri! 
Turdeltakarar og alle andre: Vel møtt 

til ein triveleg kveld! 
Sjå elles annonse på kunngjerings-

plass i bladet.
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Loppemarked
Ulsberg Velforening skal ha loppemarked 

på lekeplassen lørdag 13. juni.
Ønsker lopper i fleng! 

Se i skap, loft og kjeller om dere har noe å avse!
Ring Gerd Laila tlf 992 40 180 eller 

Jan Helge tlf 412 37 019

Takk for all hyggelig oppmerksomhet i forbindelse
med min 90-års dag. Takk også til Innset menighet 
for blomsterhilsen.

Ola Stuen

Takk for all oppmerksomhet ved Ragna Gisnås bisettelse.
John, Oddrun og Åse med familier.

17. maifest
i Hoelsmo bedehus kl 19.30
• Tale ved Ola T. Lånke
• Innslag av Randi Olise Hoel
• Sang av Ellinor, Ragnhild og Anne
• Konkurranse
• Bevertning
Alle velkommen! arr. Normisjon

Livet forandrer seg.
Det samme gjør forsikringsbehovet.

eika.no

Er du riktig forsikret? Ta en prat med oss

eika.no

Livet forandrer seg.
Det samme gjør
forsikringsbehovet.
Er du riktig forsikret? Ta en prat med oss.

Søndag 21. juni 2015 kl 12.00
Sykkelritt, 52/18 km, på Nerskogen i Rennebu.

Start og mål ved Granasjøen.

Traséen går langs grus- og asfaltvei. 
Premier til 1/3 i ungdomsklassene, 
de tre beste i voksenklassene, 
og til bestemann og bestedame. 
Deltagerpremier og uttrekkspremier.

For mer informasjon: nerskogsrittet.no

Nerskogen grendalag - Oppdal sykkelklubb - 
Rennebu IL i samarbeid med

K U N N G J Ø R I N G E R K U N N G J Ø R I N G E R
Rennebu Songkor

Hyggekveld / Vårkonsert
på Sandbrekka fredag 5. juni kl 19.30.

Tema: Amerikaturen hausten 2015.
• Koret syng frå tur-repertoaret

• Allsong m/ Gunnar Bonsaksen (piano)
• Erling Hansen og Ola T. Lånke

• Kaffepause. Åresalg
Bill.: kr 150,- (serv. på bill.)

Velkommen!

Logosol LMPro bandsagbruk 6,2 meter og 
ubrukt Deltahotel DH 410 høvel med sponavsug og mye 

ekstrautstyr til salgs.    Tlf 452 05 780 (Innset)

Rennebu Husdyrtrygdelag - Årsmøte 2015
4. juni kl. 20.00 i Jutulstuggu 

Vanlige årsmøtesaker. 
Eventuelt avvikling av laget. 

Vi etterlyser gamle styreprotokoller fra før 1924. 
Hvis det finnes leveres disse til styret v /Odd Uvsløkk.

- Styret
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K U N N G J Ø R I N G E R
Leilighet til salgs i Bakkan Borettslag, 
på Berkåk. 75 m2. To soverom. 
Ring Sivert Berg tlf 412 40 735

Mjuken Opp torsdag 28. mai kl 18.00
Bakkeløp på ca. 2 km.
Uttrekkspremie, og premie til beste kvinne/mann
Tidtaking/trimklasse
Alder: fra 12 år - Kr 50,-  Oppmøte ved gapahuken i Mjuklia 
Velkommen! arr: RIL friidrettsgruppa

Oppstart av reguleringsarbeid
I henhold til PBL § 12-8 varsles oppstart av 
detaljregulering på følgende tre eiendommer i Rennebu.
Gnr/Bnr 31/2 Stamnesbrekka, 
planområde i Ånegga, ca. 187 daa. 
Gnr/Bnr 21/58 Herremskjølen,
planområde på Sørøyåsen, ca. 97 daa.
Gnr/Bnr 156/1 Grindal,
planområde i Vaulan, ca. 293 daa.
Reguleringsformål er fritidsbebyggelse, fortetting og 
tilhørende infrastruktur. 
Alle planområdene ligger innenfor byggeområder for
fritidsbebyggelse i Kommuneplan for Rennebu 2013-2025.
 
Nærmere opplysninger:

Ing. Fridar Skjerve
7391 RENNEBU - tlf. 72 42 70 95  

Ledig butikklokale på Torget til leie
Interesserte, ta kontakt med Turid på tlf 922 83 652

Busstur til Rindal 2. juni
Rennebu pensjonistforening arrangerer busstur for 

medlemmer og andre interesserte til Rindal 2. juni med 
avgang fra Berkåk 9.30.

Turen går om Vålåskaret til skimuseet i Rindal, middag på 
Trollheimen Saga Hotell. Deretter går turen til 

Marte Helgetun i Surnadal, der hun driver strikkebedrift.
Hjem igjen via Storås.

Påmelding innen 20. mai til Svend Øverland tlf 959 22 075 
eller Michel Kosberg tlf  915 10 509.

Pris kr 400,- pr pers.

Invitasjon til åpent møte! 
Vil du være med å bestemme Rennebus framtid? 
Du er velkommen til åpent programmøte i Frivil-
lighuset Berkåk onsdag 27. mai kl. 19.00!
Møt opp og kom med innspill til vårt valgprogram for de 
neste 4 år!  Kaffe og noe å bite i.      
Hjertelig velkommen!                                                       

- Rennebu KrF 

17. mai på Voll
kl 10.00 Gudstjeneste 
kl 11.00 Flaggheising ved 6.klasse 
 Alle synger ”Ja, vi elsker” 
 17.maitoget går umiddelbart etterpå
kl 11.30 Kaffe- og issalg starter
kl 12.00 Middagssalget starter
kl 12.00 Leker for barna
kl 14.00 Program:
 Allsang: Det går et festtog gjennom landet
 Tale for dagen: Maj Britt Svorkdal Hess
 Allsang: Ja, vi elsker
 Åpning av klatrepyramide
kl 15.00 Grendastafett
kl 16.00 Premiering natursti

17. mai på Berkåk
kl 11.15 Familiegudstjeneste i Berkåk kirke
kl 12.15 17. mai-toget går fra Berkåk kirke
kl 12.45 Program helsesenteret:
 Velkommen v/ Jan Olav Reistad
 Tale for dagen v/ Silje Kristin Granum
 Blomsteroverrekkelse v/elever fra 7. klasse
kl 13.30 Program i Rennebuhallen:
 Kaffeservering
 Underholdning, loddsalg og leker
               
Inngang:    Voksne kr 100,-   Barn gratis (t.o.m. 10.klasse)
 

Arr: 7. kl ved Berkåk skole

17. mai på Innset
kl 10.00 Familegudstjeneste i Innset kirke.
kl 10.45 17. maitog med Rennebu Skolekorps
 fra Innset kirke til Innset Samfunnshus.
kl 12.00  17. mai-tale ved Rolf Arne Bruholt

Underveis: Allsang, Innset Hornmusikk, loddsalg, 
leker for barn og voksne, natursti.
Is, brus og pølsesalg.

Programmet avsluttes kl. 15.00.
Inngang kr 50,- (barn i grunnskolen gratis.)

17. mai på Nerskogen
kl 19.30 Korgfest
 Tale for dagen
 Sosialt samvær
 Alle velkommen!
 arr. Nerskogen grendalag

K U N N G J Ø R I N G E R

Rennebu pensjonistforening



16 Rennebunytt

RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -  neste nummer 4. juni - frist for stoff 27. mai -  Rennebu Nytt

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

Din lokale
rørlegger

Vi hjelper deg med alt fra tett sluk til
bygging av drømmebadet og mer

miljøvennlig oppvarming av boligen din.

Telefon  72 42 64 64/464 49 272
post@arhelgemo.no – www.bademiljo.no

Industriveien 4, 7391 Rennebu

man-fre 08.00 - 16.00
lør 10.00 - 13.00

Send inn ditt lags aktiviteter, 
så kommer de gratis

i kalenderen i Rennebunytt og 
i Hva skjer-kalenderen på Rennebu.com

mari@mediaprofil.no eller redaksjon@rennebu.com

Dette skjer i Rennebu!
13.05 Formiddagstreff Menighetshuset 11.00
17.05 Se kunngjøringer for hva som skjer i grendene
17.05 17. mai-fest  Hoelsmoen 19.30
19.05 APP Menighetshuset 14.45
19.05 Oppskyting/tren.skyting Gammelstødalen 17.00
 Rennebu skytterlag
19.05 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
20.05 Stavgang, LHL Buvatnet 18.00
23.05 Pinstibålbrenning Trollvang 19.00
 arr. Grindal grendalag
25.05 Sykkelkarusell Berkåk 13.00
26.05 Oppskyting/tren.skyting Gammelstødalen 17.00
 Rennebu skytterlag
27.05 Medlemsmøte Samfunnshuset 11.00
 Rennebu Pensjonistforening 
27.05 Åpent møte KrF Frivillighuset 19.00
28.05 Formiddagstreff Staure 11.00
28.05 Mjuken Opp Gapahuken, Mjuklia 18.00
02.06 Busstur med Pensjonistforeninga
02.06 Middagsstunden Hoelsmoen 11.00
02.06 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
04.06 Normisjonsmøte Grindal 20.00
04.06 Mottak av klær Refshus skole 16-18
04.06 Årsmøte  Jutulstuggu 20.00
 Rennebu husdyrtrygdelag
05.06 Song/hyggekveld  Sandbrekka 19.30
 Rennebu Songkor
06.06 Pub Furuly, Nerskogen 20-01
Småbarnstreff hver torsdag kl 12 på Frivillighuset
Gjeterhundtrening hver torsdag kl 19.00 
Partallsuker på Stamnan. Oddetallsuker på Innset.
Seniordans hver tirsdag kl 14-16 på Voll skole
Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21 
i Sanitetshuset, Gml.Kongevei 24 sokkel
Rennebu pensjonistforening har åpent møte kl 11 i 
Samfunnshuset, siste onsdag i hver måned


