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Berkåk har fått den
første ladestasjonen
for elbil sør for
Trondheim, og
Linda Havdal fikk
gleden av å være
den første som ladet
sin bil!
Les mer på side 3.
Foto: Dagfinn Vold
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leder

Til høsten er det kommunevalg, og her presenterer vi
de fire valglistene som er levert inn og ligger offentlig ute til ettersyn. Endelig godkjenning av listene
skjer i valgnemndas møte den 30. april.
Rennebu Arbeiderparti

1. Ola Øie (1971)
2. Marit Bjerkås (1985)
3. Arve E. Withbro (1947)
4. Unni Smestu (1964)
5. Lars Erik Bårdli (1974)
6. Brit Smeplass (1972)
7. Inge Mosand (1953)
8. Heidi Anita Berntsen Jørgensen (1984)
9. Håvard Aspeggen (1990)
10. Grethe Gunnes (1971)
11. Jan Helge Lien (1947)
12. Sissel Kvam Ulvin (1973)
13. John-Erik Sandaker (1951)
14. Kari Aftreth (1954)
15. Narinder Sing (1976)
16. Grete Heidi Ingul Rønning (1973
17. Erik Olav Skamfer (1981)
18. Marthe Løvrød (1997)
19. Aina Kant (1949)

Fellesliste Rennebu Høyre
og Rennebu Venstre

1. Eli Krogstad (1952) (V)
2. Wenche Teigen (1959 (H)
3. Bjørn Inge Haugset (1964) (V)
4. Gunhild Sæter (1976) (H)
5. John Magne Eggan (1971) (V)
6. Jan Arve Nyberg (1957) (H)
7. Henrik Kvendbø (1976) (V)
8. Morten Olsen (1956) (H)
9. Håvard Rogogjerd (1972) (V)
10. Ivar Langklopp (1947) (H)
11. Martin Bøe (1953) (V)
12. Ove Einar Drugudal (1954) (H)
13. Jon Stavne (1944) (V)
14. Ottar Ramstad (1944) (H)
15. Bjørn Rogstad (1946) (H)

1. Ola Torgeir Lånke (1948)
2. Per Arild Torsen (1966)
3. Ragnhild Løvseth Øverland (1968)
4. Rune Skjolden (1968)
5. Kirsti Voll (1963)
6. Sigmund Joramo (1981)
7. Brit Karin Kvam (1956)
8. Even Martin Meslo (1974)
9. Lars Brattset (1969)
10. Stig Kristiansen, 1969
11. Åse Marie Næss (1949)
12. Lars Magne Gunnes (1969)
13. Anne Helene Aarflot (1961)
14. Jon Kvam (1962)
15. Liv Grøtte Nielsen (1967)
16. Asle Olav Næss (1987)
17. Elfrid Sundlisæter Skjerve (1959)
18. Tore Øverland (1991)
19. Kristin Hellstrøm (1988)
20. Jon Sverre Sugaren (1969)
21. Tora Husan (1943)

Rennebu Senterparti

1. Rolf Arne Fredriksli Bruholt (1969)
2. Endre Lien (1941)
3. Siv Kristin Remetun Lånke (1978)
4. Janne Olette Midtli Eggan (1979)
5. Knut Hårstad (1947)
6. Magnhild Bogen Mosand, 1957
7. Tormod Herre, 1975
8. Camilla Aas (1987)
9. Lisbeth Marie Joramo (1977)
10. Liv Lian Kosberg (1965)
11. Asbjørn Stavne (1946)
12. Hanna Sofie Ramstad Haugan (1951)
13. Olav Aasmyr (1976)
14. Laila Renate Svahaug (1973)
15. Håvard Reitås (1972)
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Første ladestasjon sør for Trondheim

Jan Arve Nyberg (Berkåk Veikro), Gøran Vollan (daglig leder EV Power), ordfører Ola
T. Lånke og Kristin Reitan (everksjef Kvikne-Rennebu Kraftlag) gledet seg over den
nyåpna ladestasjonen på Berkåk.
Til høyre trykker ordfører Ola T. Lånke på startknappen og åpner ladestasjonen.

Fredag før påske kunne ordfører
Ola T. Lånke foreta den offisielle åpningen av den nye ladestasjonen for elbil
med to hurtigladere ved Berkåk Veikro.
Det er EV Power, et datterselskap til
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, med
støtte fra bl.a. Rennebu kommune og
Kvikne og Rennebu Kraftlag som har
bygd ladestasjonen.
Den første ladestasjonen
— Dette er den første ladestasjonen
for elbil sør for Tronheim langs E6 mot
Oppdal, og jeg vil rose det effektive
samarbeidet mellom privat og offentlig
sektor i Rennebu, som gjorde det mulig
å få realisert denne ladestasjonen så
raskt, sa daglig leder i EV Power Gøran
Vollan under åpninga.
Gøran Vollan forteller at det er håp
om å kunne åpne en stasjon med to
hurtigladere også på Støren innen

et halvt års tid. Det samme gjelder
Oppdal, men der er ikke planleggingen
kommet fullt så langt ennå.
Kjent for billig drivstoff
Ordfører Lånke sa under åpninga
at denne ladestasjonen er historisk
langs E6, og det gjør det enklere for de
som har elbil og skal f.eks. til hytta i
Rennebu.
— Fra før av er vi kjent for billig
bensin, og nå utvider vi også med hurtiglader for elbil strategisk plassert like
ved E6, sa Lånke.
Bidrag til bedre klima
Ordfører Lånke kom også inn på at
ladestasjonen gjør at Rennebu er mer
med i kampen for å berge klimaet.
— Moder jord lider, og vi må forsøke å gjøre noe med det. Dette er ét av
mange tiltak for å få mer miljøvennlig

drivstoff. Samtidig roste ordføreren de
som har tatt initiativ til denne ladestasjonen, og sa at dette var en impuls til å
skaffe seg elbil.
God energi
Kristin Reitan fra Kvikne-Rennebu
Kraftlag var med og tok initiativ til ladestasjonen på nyåret i 2013. — Jeg er
stolt over at ladestasjonen står her, og
dette er god energi til folk i praksis, sa
Reitan.
Kjører elbil til arbeid
Linda Havdal bor i Melhus kommune og er ansatt ved PPT-kontoret i
Rennebu. Hun kjører elbil til arbeid, og
hun fikk gleden av å være den første
som fikk ladet sin bil ved ladestasjonen.
Av Dagfinn Vold
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Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

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

Birkas salgsutstilling blir midlertidig
stengt fra Mandag 13.04.
Nyåpning sammen med
Snertne Sneller tirsdag 5 mai.

Din lokale maler for tak og vegger

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

Distriktets
kontorleverandør
Vi leverer alt
av kontorrekvisita
fra kopipapir – toner – permer
til laser- og blekkskrivere
og store kontormaskiner
Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!
Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no
Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00
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VI TRENGER FLERE...

Vintertur for 10. klasse
Det har i mange år vært tradisjon med Vintertur for
avgangselevene ved Rennebu
Ungdomsskole.
Turen går opp til området ved
Hævertjønna, og her skal ungdommene overnatte i snøhule eller lavvo. Det
er også mulighet for å overnatte inne i
sælehuset for de som ønsker det.
De siste årene har det vært tildels
varierende snøforhold, noe som har
gjort oppgaven med å grave snøhuler
ekstra utfordrende. Slik var det også
under årets vintertur, men det var i alle
fall noen av elevene som fikk prøve å
sove i snøhule.
Litt tungvint å lage mat
For å oppsummere årets vintertur
har Rennebunytt fått med seg Sunniva
Vognild, Magnar Grendal, Simen
Hårstad, Kristine Voll Fjellstad, Yung
Even Fjellstad og Martin Myrbekk. Alle
har hatt det riktig så bra på tur, men de
har også fått kjent litt på hvordan det
er å fryse om natta, bære tung sekk, gå
på utedo, og ikke minst at det blir litt
ekstra tungvint med matlaging ute i det
fri...
- Det tok utrolig lang tid å steke
pannekaker ja, smiler Sunniva.
Etter det vi forstår er det imidlertid ingenting å utsette på menyen, og
det høres ut som næringsinntaket på
turen har vært aldeles upåklagelig.
Pannekaker, strimlet svinekjøtt, hamburger med ost og bacon m.m. Noen
har naturligvis valgt den lettvinte varianten med Real Turmat, i tillegg til store
mengder med brødskive og tursjokolade.
Røde Kors
Mannskapene fra Røde Kors har
en svært viktig funksjon i vinterfjellet,
og de besøkte også tiendeklassingene
som var på vintertur. De demonstrerte
både førstehjelp, spjelking av benbrudd,
skredredning og bruk av kart og kompass. Elevene fikk prøve peileutstyret
som brukes for å finne personer som er
blitt tatt av snøskred, og mannskapene
fra Røde Kors hadde også med seg en
lavinehund som demonstrerte sine ferdigheter.

Vinterturen til 10. klasse
har tradisjon for å gå
opp til sælehuset ved
Hævertjønna.

Magnar Grendal, Yung
Even Fjellstad, Martin
Myrbekk, Sunniva
Vognild, Simen Hårstad
og Kristine Voll Fjellstad
syntes det var lærerikt
med vintertur.
Helt greit å være ”offline”
For ungdommer i denne alderen er
det lett å se for seg at den største utfordringen kanskje blir å være utenfor sin
elektroniske verden noen dager, men
den gjengen vi fikk prate med gir imidlertid uttrykk for det stikk motsatte.
- Jeg syns faktisk det var deilig å
slippe å følge med mobilen hele tiden,
det var ikke noe savn i det hele tatt, sier
Kristine, og får bifallende nikk fra de
andre.
- Nå var vi jo sammen med kompiser, og kunne være sosiale hele tiden.
Det var jo bare å gå fra den ene gruppa
til den andre for å slå av en prat, og det

syns jeg var veldig trivelig, forteller Yung
Even.
Enkelte av ungdommene hadde nok
gruet seg til turen på forhånd, men med
fasiten i hånda høres det ut som de aller
fleste vil skrive under på at det var en
positiv opplevelse.
- Ja, jeg innrømmer at jeg var skeptisk på forhånd. Det var nesten slik at
jeg ikke ville bli med, men nå angrer jeg
ikke i det hele tatt, for det ble en veldig
bra tur sammen med klassen, oppsummerer Kristine Voll Fjellstad.
Tekst: Mona Schjølset
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Rennebu klatrer på hytteveksttoppen
Rennebu er blant kommunene
som har hatt den største veksten i hyttemarkedet i løpet av
de siste fem årene (2010-2015),
og er nå kommet inn på en 12.
plass på landsbasis over kommuner med størst vekst.
— Et av de mest oppsiktsvekkende
funn ved den årlige gjennomgangen
av tallmateriale av hyttemarkedet hos
Statistisk Sentralbyrå er Rennebus posisjon, sier Clas van Ommeren i Oppdal,
som har regnet flere ganger for å være
helt sikker.
Rennebu klatrer
— Rennebu inntar en meget
respektabel 12. plass blant kommunene
som har hatt størst vekst i antall hyt-

ter siden 2010. Størrelse på kommunen
har tydeligvis ikke så mye å si, og f.eks.
Vinje kommune, med så vidt over 3500
innbyggere, har nå 1400 flere hytter enn
Oppdal, forteller van Ommeren. Dette
viser også at Rennebu har like store
muligheter som Oppdal.
Stort potensiale
I Trøndelag er det mest oppsiktsvekkende at Røros fortsetter å tape terreng.
Før var Røros alltid nummer to etter
Oppdal når det gjelder årlig vekst. Men
siden 2010 har fem andre kommuner
gått forbi Røros. Nå er Rennebu nummer to, etterfulgt av Frøya, Hitra og
Åfjord.
— Oppdal og Rennebu har til
sammen 5300 hytter, og de bør kunne
markedsføre seg i fellesskap som MidtNorges hytteeldorado. Om 5-7 år og
med ny E6 vil det bare ta 1 time og 20

minutter å komme til området, mens
det fortsatt vil ta 2,5 time å komme seg
til Røros.
Midt-Norges ferieregion
— Nå diskuterer man kommunesammenslåing ut fra hva man er i dag
fremfor å se hvordan man kan vokse
i fellesskap. Det virker nokså statisk.
Oppdal og Rennebu må bli MidtNorges store ferieregion med løyper
imellom, felles markedsføring og utvikling osv. Og vil de gjøre det skikkelig
godt, bør de ta med Kvikne. Kvikne
hører geografisk sett mere til Rennebu
og Oppdal enn til Tynset og har potensial for mange hyttetomter. Og det skader jo ikke saken at de også har 18 mill
kroner i årlige kraftinntekter, sier van
Ommeren med et smil.
Av Dagfinn Vold

Et uhell på ski – men en solskinnshistorie
Som hyttenabo til Røde Kors-basen
i Ånegga har vi passert den røde og
litt slitne hytta utallige ganger, på vei
til eller fra fjellheimen. Kanskje har vi
vekslet noen ord om at det er bra at
hjelperne finnes, sjelden har vi vel tenkt
tanken at vi skulle få bruk for dem selv.
Uhell og ulykker er jo noe som rammer andre… Men palmemandag ble
det vår tur til å ha utur på topptur. På
vei ned fra et av de vakre, men ville
fjellene i Trollheimen falt fruen fryktelig og brakk skuldra i et brutalt møte
med skareføret. Bare å komme seg opp
i sittestilling var en pine, videre ferd på
egne bein var aldeles utelukket. Som
for fjellvett-Severin på TV stod flaksen
oss bi, det var både mobildekning og
finvær. Via 113 ble rødhytta i Ånegga
alarmert, og snart kom det beskjed om
at snøskuter var underveis. Litt kinkig
var det visst å finne oss, skutersurring
i det fjerne som kom og forsvant, kom
og forsvant, liknet på historier om skipbrudne som ser redningen komme for
så å bli borte igjen. Men så var de der,
med en profesjonell omsorg vi sent vil
glemme. Og etter hvert ble de fire fra
Nerskogen supplert av tre stk ambulansepersonell fra Oppdal. Varme pledd,
myndig instruks om pusteteknikk, litt
morfin, pluss en dose barsk bygdehu-
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mor som lokket fram
smilet oppi all traurigheta (”du får se
det positive i det: nå
blir gubben slave i
lang tid framover..”),
så bar det i vei på en
humpete men effektiv
tur til Nerskogen, der
transport til St Olav
sto klar.
Både for pasienten
og en lettere stressa
ektemann ble den
traumatiske hendelsen til et nesten rørende eksempel på altruisme og empati.
Eller på godt norsk: Hjelpsomhet, menneskelighet, omtanke. Bedre påskebudskap kan man knapt ønske seg. Slike
jenter og gutter det vil gamle Norge ha.
Skulderbrudd og et strabasiøst
døgn til tross var vi tilbake igjen på
Nerskogen allerede dagen etter uhellet.
Men for madamen ble det nok ingen
flere fjellturer denne påska.
Leserne har sikkert skjønt at dette
innlegget er en honnør og takk til den
uegennyttige frivillige innsatsen red-

Artikkelforfatter Harald Rise roser
Rennebu Røde Kors for utmerket hjelp.
ningskorpsene generelt yter, og spesielt
til dem som kom oss til unnsetning ved
foten av fjellet: Ove Einar Drugudal,
Lina Skjerve, Arve Krogstad og Eirik
Ingul Rønning. Samt de tre (som jeg
ikke kjenner navnene til) i ambulansen
fra Oppdal.
Jo, Rennebu er et godt sted å være.
Også når ulykken er ute.
- Harald Rise

På jakt etter batteri Pilgrimer
4. klasse ved Berkåk skole har vært med på Batterijakten, en konkurranse som barnas miljøorganisasjon,
Miljøagentene, arrangerte i perioden 5. – 25. mars.

krysser
grenser

Pilgrims Crossing Boarders er
en pilegrimsvandring der en
pilegrimsstav skal bringes langs
pilegrimsveier fra Trondheim, via
Roma til Jerusalum.

— Alle 4. klasser i Norge var invitert
til å være med, og på Berkåk skole grep
vi sjansen, forteller lærer Janet Gunnes.
Elevene har spurt både naboer, slekt
og venner om brukte batterier, og har
tatt med seg store mengder på skolen.
Før vi leverte batteriene fra oss tapet vi
polene på dem for å redusere brannfaren. Batteriene har vi
levert på Clas Ohlson,
og i løpet av knappe 3
uker har vi levert fra
oss hele 108,5 kg batterier. Kjempeflinke
elever!
I tillegg til å samle
inn batteri har vi også
lært litt om hvorfor
det er viktig å gjenvinne batterier og
hvordan vi på den
måten kan ta vare på
jordens ressurser.
Det
har
vært
spennende å være
med på batterijakten, og vi utfordrer
neste års 4. klassinger
til å bli med, og på
den måten være miljøagenter, sier Janet
Gunnes.

Elevene i 4. klasse ved Berkåk
skole har vært med på Batterijakten og samlet inn hele 108,5 kg
batterier.

Hensikten er å knytte flere pilegrimsmål
sammen, i et samarbeid mellom mange og
ulike personer og organisasjoner fra mange
land, med et felles motto: ”Samhold på tvers
av forskjellighet”.
Starten på vandringen markeres med en
gudstjeneste i Nidarosdomen den 22. april, og
skal etter planen ankomme Roma 14. oktober
og Jerusalem noen uker senere. Vandringen
passerer gjennom Rennebu 26. – 27. april,
og pilegrimsforeningen har satt sammen et
program for disse dagene. Her kan alle som
har lyst delta ved de ulike stoppestedene og i
selve vandringen.
Nytt reisealter
Billedkunstner Håkon Bleken har i forbindelse med pilegrimsvandringen produsert et
reisealter, som er planlagt brukt noen få steder på veien, blant annet i Rennebu kirke 26.
april. Pilegrimsforeninga i Rennebu er svært
fornøyd med at de kan få vist fram det nye
reisealteret her, og det er uten tvil en eksklusiv liste Rennebu kirke har kommet med på.
Foruten Rennebu skal reisealteret benyttes
ved gudstjenester i Nidarosdomen, Chiesa di
San Carlo al Corso (kirken med Olavsalteret)
i Roma, og ved et arrangement i Trondheims
vennskapsby Ramallah.
Dialogmøte
Mandag 27. april skal pilegrimene vandre
langs Gudbrandsdalsleden fra Meslo herberge til Hæverstølen. Her er det lagt opp til
et åpent dialogmøte der biskop Tor Singsaas
og pilegrimsprest Einar Vegge deltar sammen
med Børge Dahle. Tema for dialogen er
”Gleden av å leve et verdiforankret liv – å se
sitt liv i en større sammenheng, sett fra ulike
perspektiv”.
Nærmere informasjon om tidspunkt og
program ved de ulike stoppestedene blir
kunngjort ved oppslag rundt om i bygda.
Tekst: Mona Schjølset
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Grunnet økt bemanning har vi ledig kapasitet.
Vi tilbyr tjenester innen :
Regnskap - Budsjett - Lønn – Fakturering - Eierskifte

Årsmøte

Tlf 72 49 47 90 – post@meldalregnskapskontor.no

i Rennebu Historielag

16. april 2015 kl 19.30 i Jutulstuggu

Kulturkveld

i Innset kirke
20. april kl 19.30
Emilia Amper,
Nøkkelharpe

• Vanlege årsmøtesaker
• Servering
• Joar Fjellstad orienterer om Dialektboka
• Arnold Dalen snakkar om kvifor
Trøndersk vart Trøndersk

En av Sveriges mest
profilerte folkemusikere
sammen med kvintett fra
Trondheimsolistene.

Velkomen!

Inngang kr 150 fra 16 år

Styret i Rennebu Historielag.

TRYGGE JOBBER FOR
FRAMTIDA –
STYRK
ARBEIDSMILJØLOVEN
PROGRAM:

1. MAI 2015

10.30: Gudstjeneste i Berkåk kirke
11.45: Markering i Rennebu Helsesenter
16.00: 1.mai-feiring Torget og Frivillighuset
Dagens hovedtaler: Rita Ottervik
Appell: Ordførerkandidat Ola Øie
Alexandru, Skolekorpset, salg av kaffe og
kaker, loddsalg m.m.
Gratis inngang
Arr. Rennebu Arbeiderparti

Arr. Innset Menighetsråd

Statoil Berkåk søker

Stasjonsmedarbeider
50% stilling
Livet på en Statoilstasjon er sosial, hektisk og
hyggelig. Ingen dager er like, og det handler om
å løse både små og store utfordringer. Du må være
utadvendt, blid og omgjengelig og like å arbeide
med mennesker, og ikke minst forstå at
kunden skal være i fokus.
Høres dette spennende ut?
Send søknad innen 25. april 2015 til:
Statoil Berkåk, 7391 Rennebu

eller sove@statoilfuelretail.com

E6 Berkåk

tlf 72 42 71 50
Følg oss på Facebook

8

Rennebunytt

Velfortjent medalje til Ola I. Kvam
Kvam fikk før påske overrakt
Forsvarets medalje for internasjonal tjeneste i forbindelse
med at han tjenestegjorde i
Tysklandsbrigaden.
Oberst Morten Henriksen, sjef for
Luftkrigsskolen i Trondheim, sto for den
høytidelige overrekkelsen på vegne av
Forsvarssjefen, og etterpå var det uformelt kaffeselskap for de nærmeste.
Tysklandsbrigaden
Det var Joar Fjellstad som tok initiativet til medaljeoverrekkelsen, og
han fattet interesse for veteranene fra
Tysklandsbrigaden i forbindelse med en
artikkel han skal lage til Historielagets
årsskrift.
- Jeg intervjuet Ola for å få bakgrunnsmateriale til artikkelen, og etter
hvert kom det også fram at han ikke
hadde fått sin medalje fra Forsvaret.
Om det skyldes en forglemmelse, eller
at Ola rett og slett ikke er typen som
vil ha noe oppmerksomhet rundt egen
person skal være usagt, men i alle fall
er det slik at den som tjenestegjorde i
Tysklandsbrigaden har gjort seg fortjent
til Forsvarets medalje for internasjonal
tjeneste, forteller Fjellstad.
Mange fra Rennebu
Tysklandsbrigaden var den første

Oberst Morten Henriksen (sjef for Luftkrigsskolen i Trondheim), Ola I. Kvam og Joar
Fjellstad under medaljeutdelingen.
internasjonale fredsoperasjon norske
militære deltok i etter 2. verdenskrig, og
ifølge Fjellstad var rundt 50 soldater fra
Rennebu med i disse styrkene i årene
1947-1953.
- Europa ble jo delt i to etter
andre verdenskrig, og soldatene i
Tysklandsbrigaden hadde blant annet
som oppgave å passe på grensen mellom øst og vest i denne perioden. En

annen viktig oppgave var å ta imot de
tyske krigsfangene som ble frigitt fra
Sovjetsamveldet, sier Fjellstad.
Mer om Tysklandsbrigaden, og soldatene fra Rennebu som deltok her,
kan du lese om i den neste utgaven av
Historielagets årsskrift.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Kjell Olav Kvam

Nytt båreteppe til Rennebu Helsesenter
— Rennebu husflidslag ble sommeren 2014 kontaktet av
kreftsykepleier Janne Grendstad Gorsetseter. Hennes spørsmål var om husflidslaget kunne lage et nytt båreteppe til
Rennebu Helsesenter, da det båreteppet som fantes begynte
å bli slitt, forteller leder i husflidslaget Bodli Enget Rogstad.
Ingrun Rokne er dreven på lappeteknikk og quilting, og
hun ble spurt om hun kunne ta ansvaret med å planlegge og
gjennomføre dette prosjektet. Dersom hun hadde behov for
hjelp underveis, kunne dette være et dugnadsoppdrag for
medlemmene i laget.
Som en forstår er dette et voldsomt krevende, og fremfor
alt tidkrevende, «pirkarbeid». Bare Ingrun har brukt vel 150
timer (tilsvarende 4 fulle arbeidsuker) på oppgaven, og i tillegg har hun fått hjelp av Bente Gunnesmæl, Mali Hårstad
og May-Sigrun Wold. Disse tre har arbeidet tilsammen 12
timer med teppet.
Bak på teppet har Ingrun brodert inn vaskeanvisning,
hvem gaven er fra og hvem som har utført arbeidet.
— Rennebu Husflidslag takker for tilliten og oppdraget.

Alt blir jo mer interessant og givende jo lengre man trenger
inn i oppgaven. Slik også her, og husflidslaget er egentlig stolt
over å ha medlemmer som kan utføre slike oppdrag på en så
pertentlig måte, sier Rogstad.
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Kvinnegruppa
- aktiv med innsamlinger
Lærer inntil
100% vikariat

Vikariat fra snarest til
31.12.2015 med mulighet
for forlengelse.
Beskrivelse av arbeidssted
Innset skole er en todelt barneskole med 20 elever fordelt på
1.-7. klasse.
Hovedarbeidsområder
Kontaktlærer i 1.-4. klasse.
Undervisning primært i 1.-4.
klasse.
Ønskede kvalifikasjoner
Begynneropplæring.
Evne til å se den enkelte elevs
behov og forutsetninger, bruke
varierte metoder i undervisningen, gode samarbeidsevner.
Søknadsfrist: 19.04.2015
Info om søknadsrutiner, søknadsskjema og kontaktperson
for stillingene finner du på
http://www.rennebu.kommune.
no/Selvbetjening/Lokale-tema/
Stilling-ledig

Ta en tur innom

Rennebu.kommune.no
og Facebook.com/
rennebukommune
- der finner du oppdatert
informasjon kommunen,
bl.a. sakspapirer og
møteprotokoller fra
kommunale møter og annen
interessant informasjon!
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Kvinnegruppa har drevet siden 1932, og de gir fortsatt penger til
gode formål.
Anita Robinson
har tatt over som
leder etter Marit
Storslett, og Anita er
glad for å rapportere
om nok et fantastisk
år for Kvinnegruppa
i Rennebu.
- I 2014 samlet
Kvinnegruppa
inn kr 43.695 som
gikk til gode formål.
Kr 31.000 i basarpenger er gitt til
Helsesenteret,
og
i tillegg har vi gitt
hele 468 timer med
frivillig arbeid lokalt, sier Anita.
Kvinnegruppa har vært en aktiv og
viktig bidragsyter til humanitært og
samfunnsnyttig arbeid helt siden 1932,
og de fortsetter å gjøre en forskjell for
de som trenger det både lokalt og i
utlandet. De gjør dette fordi de vet at
det hjelper.
- Jeg føler meg veldig heldig som
får være leder for en så vellykket og
effektiv innsamlingsgruppe. Siden min
bestemor var en av de første medlemmene ved oppstarten i 1932, er det viktig å følge opp arbeidet på en skikkelig
måte, sier Anita.
Humanitært arbeid
Kvinnegruppa driver forsatt med et
utstrakt humanitært arbeid. En av de
faste aktivitetene er Hyggestundene i
Helsesenteret. Annenhver torsdag serveres kaffe og skuffkake, og det kan også
være utlodning, quiz, underholdning,
og kanskje det aller viktigste - en god
prat over kaffekoppen. Kvinnegruppa
er heldig som blir støttet av John Oluf
Holthe og Steinar Mortensen på trekkspill og gitar. Det fører til masse sang og
kanskje en svingom.
- Den mest aktive person i denne
jobben er selvfølgelig vår nestleder
Solveig Træthaug. Hennes engasjement som leder og nestleder i løpet av
de siste 15 årene har inspirert resten av
Kvinnegruppa, sier Anita.

Leder Anita Robinson og nestleder Solveig
Træthaug har kjøpt inn nye ting til helsesenteret.
I 2014 organiserte Kvinnegruppa
også andre aktiviteter. Den første av disse var en tur for beboerne
ved boligavdelinga og omsorgsboligen i Helsesenteret, og turen gikk til
Løkken Verk og Thamshavnbanen. I tillegg er det basar i omsorgsboligen, og
Kvinnegruppa var også en av tre arrangører som la til rette for en konsert med
Guren Hagen i Samfunnshuset sist vinter.
Jo flere jo bedre
- Vi i Kvinnegruppa koser oss og
alle damene jobber godt sammen. Vår
virksomhet danner et sosialt miljø og
selvfølgelig er en god latter viktig. Vi
møtes månedlig fra september til juni,
og våre prosjekter tar bare noen få
timer i året. Kvinnegruppa har et nettsted
http://www.123hjemmeside.no/
KvinnegruppaRennebu/, og vi er også
på Facebook. Våre dører er åpne for nye
medlemmer, så velkommen, avslutter
Anita Robinson.

KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER
Nåverdalen – minnemarkering

I anledning 75 år siden siste krig arrangeres en enkel minnemarkering i Nåverdalen søndag 26. april 2015 kl 13.00.
Velkommen

En stor takk til alle for oppmerksomheten
på dagen min.					

Halvard

Årsmøte i Træthaugveien veilag

Torsdag 7. mai
Onsdag 20. mai
Onsdag 27. mai

Frambanen
Trollvang
Mjuken Opp og Terrengløp.
Skistadion Berkåk
Onsdag 3. juni
Granasjøen.
Premieutdeling og grilling etter løpet.
Påmelding kl.18.00 -18.20
100 kr samlet startkontigent for alle 4 løpene.

mandag 20. april 2015 kl 19.30 i Hallandstuggu.
Vanlige årsmøtesaker.

Hyggekveld

Årsmøte i Jutulstuggu SA

onsdag 29. april kl 20.00.
Vanlige årsmøtesaker.
Servering.
Vel møtt!					

Terrengløp 2015

i Rennebu LHL

Styret

Sykkelkarusell 2015
Velkommen til fire nye løp!
1. løp på Stamnan
søndag 26. april kl 13
2. løp på Voll
søndag 3. mai kl 13
3. løp på Berkåk
søndag 10. mai kl 13
4. løp på Berkåk
mandag 25. mai kl 13
Gavekort, trekning på ny sykkel, sosialt samvær.
Ril, Trimgruppa

arrangeres i Røde Korshuset
onsdag 29. april kl 19.00
Musikk av Rolf Erik & co
Allsang
Bjørn Trøyte forteller litt om livet som politi
Servering
Åresalg
Diktlesning
Hjertelig velkommen!

Viltaften 2015

Vi i 7. klasse ved Innset skole inviterer alle til
viltaften fredag 17. april kl 18.00.

inviterer til åpent møte

mandag 20. april kl 19.00
på Frivillighuset

For alle pårørende og brukere av
helse- og omsorgstjenester i kommunen
• Informasjon om vårt arbeid
• Besøk av Helse -og omsorgsleder
Solveig Løkken.
Hun forteller om rehabilitering og
nybygg ved Rennebu Helsesenter
• Kaffeservering

Vi bryr oss!

Program:
• Fremføring av prosjektet ”Med jakt på timeplanen”.
• Matservering. Utlodning med fine gevinster
Inngang inkludert mat: Voksne kr 150,Barn (til og med 10. klasse) kr. 70,(barn under skolealder gratis)
VELKOMMEN!

PS. Det er fint om du ringer skolen (tirsdager mellom
kl 09.00-15.30 på tlf 72 40 25 92) eller send oss en SMS på
mob 416 57 905 der du sier fra om hvor mange som kommer. Dette av hensyn til matservering.

Vi ønsker jegere velkommen
til oppskyting og treningsskyting
i Gammelstødalen.
Påmelding, oppmøte tirsdager kl 17-18.30
Mai: 5., 12., 19. og 26.
Juni: 23.
Juli: Ferie.
August: 11., 18. og 25.
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Rennebu Nytt -

neste nummer 30. april - frist for stoff 21. april -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
16.04
17.04
17.04
19.04
20.04
20.04
20.04
21.04
23.04
26.04
26.04
27.04
29.04
29.04
30.04
01.05

02.05
03.05
05.05
06.05
06.05

Årsmøte Rennebu historielag Jutulstuggu
Viltaften
Innset skole
Konsert med Astrid Sugaren Rennebu krk
Storfamiliesamling
Hoelsmoen
Pårørendefor. åpent møte
Frivilligh.
Årsm. Træthaugveien
Hallandstuggu
Kulturkveld Emilie Amper Innset kirke
Formiddagstreff
Omsorgsboligen
Årsmøte Rennebu IL
Frivillighuset
Sykkelkarusell
Stamnan
Minnemarkering
Nåverdalen
Basar Yngres og søn.skolen
Misjonshuset
Hyggekveld, LHL
Røde Kors huset
Årsmøte Jutulstuggu
Jutulstuggu
Formiddagstreff
Staure
1. mai-arrangement
Gudstjeneste
Berkåk kirke
Markering
Helsesenteret
1. mai-feiring
Torget/Frivilligs.
Pub
Furuly, Nerskogen
Sykkelkarusell
Voll
Formiddagstreff
Omsorgsboligen
Trim LHL
Torget
Kvinnegruppmøte
Friv.sentralen

19.30
18.00
20.00
18.00
19.00
19.30
19.30
11.00
19.30
13.00
13.00
18.00
19.00
20.00
11.00
10.30
11.45
16.00
20-01
13.00
11.00
17.00
19.00

Din lokale
rørlegger
Vi hjelper deg med alt fra tett sluk til
bygging av drømmebadet og mer
miljøvennlig oppvarming av boligen din.

man-fre 08.00 - 16.00
lør 10.00 - 13.00

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

Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

For ”faste” aktiviteter se Rennebu.com
Gratis inntykk i kalenderen!
- tlf 72 42 76 66 / mari@mediaprofil.no

På Rennebu.com får du oversikt over
det som skjer i Rennebu under
HVA SKJER?

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