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Spællmainn

        p
å taket

Musikaloppsetningen til avgangsklassen 
ved Rennebu Ungdomsskole
ble et høydepunkt i år også.
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Astri SnildalKulturleder

over hvor mange kvadratmeter vi har å ta av. Men om vi 
begynner å fordele talentene på antall innbyggere, så har 
han kanskje rett.

Årets TV-innsamlingsaksjon foregår også som regel under 
Kulturvukku, selv om den strengt tatt ikke er en del av uka 
rent arrangementsmessig. I år ble resultatet av innsamlinga 
noe dårligere enn det har vært på en stund, men det gjaldt 
for landet generelt og Rennebu beholdt derfor en anstendig 
plassering som nr 6 av kommunene i Sør-Trøndelag. 
Da fordeler vi det innsamlede beløp på antall innbyggere. 
Det er en særdeles givende oppgave å ta imot bøssebær-
erne når de kommer inn til banken for å levere bøssene på 
søndag kveld. De fleste legger for dagen et ektefølt engasje-
ment for innsamlingsoppgaven og formålet for innsam-
lingen. Her vises tydelig indignasjon når de blir utsatt for 
negative ytringer om det gode formålet, og stor begeistring 
når de opplever det motsatte. Noen nøyer seg ikke med bare 
å gå en runde, men tar gjerne en runde til for å sikre seg at 
folk er hjemme. Et stort antall av våre bøssebærere har gått 
år etter år, ja sikkert siden ordningen ble opprettet. I høst 
fylte Gunda Fjellstad 90 år og hun går trofast med innsam-
lingsbøsse. Slå den!

Astri Snildal
Kulturleder

Da har det vært gjennomført nok ei Kulturvukku i Rennebu. 
Det store renoveringsprosjektet for Rennebuhallen ble 
stanset for at denne viktige uka skulle få plass om mulighet 
til å områ seg. Høydepunktene var selvsagt Rennebuspæll 
og musikalen. Begge deler beundringsverdige arrangement. 

For å ta musikalen så ble årets oppsetning av musikalen 
“Spelem ann på taket”  skremmende aktuell i forhold til 
verdenssituasjonen. En vil tro at nettopp gjennom prosessen 
med å framføre et såpass tankevekkende stykke vil det for 
elevene ha en ekstra læringsverdi at de får brukt hele regis-
teret med både intellekt og følelser.  Dette blir en helt annen 
tilnærming til stoffet enn bare å se på TV eller lese aviser. 
Her fikk vi nok en gang bekreftet at det finnes mye skue-
spillertalent i Rennebu. All ære til Rennebu ungdomsskole 
og årets 10. klasse!

Søndag den 25. oktober arrangerte Rennebumartnan en 
festkveld for de frivillige i forbindelse med de 30 år med 
martna. Her var det som seg hør og bør mange godord 
til martnan og alle de frivillige som står på for at arrange-
mentet år etter år skal nå slike høyder. Men det som gjorde 
størst inntrykk denne kvelden var likevel de musikalske 
innslagene. Her var det virkelig verdensklasse! Når vi ut-
vider passeren litt og tar med Soknedalen så har vi virkelig 
noe å by på i vår kommune. Marvin Wiseth påsto til og med 
at vi i Rennebu hadde det høyeste antall med sangtalenter 
pr kvadratmeter. Men da er vel ikke herr Wiseth riktig klar 

le
d

er Tanker om inntrykk
etter kulturvukku

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

ordfører Ola Øie
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
ola.oie@rennebu.kommune.no

NAV 
Tlf  55 55 33 33
Åpent man, tirs, ons og fre  kl 10 - 15 

Rennebunytt
Utgiver 	 Rennebu	kommune	og	Mediaprofil	as
Redaktør			 Dagfinn	Vold
Red.utvalg rådmann Birger Hellan (ansv.red.) 
 ordfører Ola Øie, Janne Havdal 
 Nordbø og Evy-Ann Ulfsnes
Adresse	 Rennebunytt,		c/o	Mediaprofil	as,	
 Berkåk, 7391 Rennebu 
Telefon 72 42 76 66
E-post 	 Redaksjonelt:	dagfinn@mediaprofil.no
	 Annonser:	mari@mediaprofil.no
Web  www.rennebunytt.no og 
 www.rennebu.kommune.no
Abonnement  Gratis alle husstander i  Rennebu, 
 Jerpstad, Kvikne og Soknedal
Opplag 2.800 stk

Kommunale møter      
11.11. Formannskapet  09.00
19.11. Kommunestyret  19.00
26.11. HOO 09.00
27.11. MTL 18.00

Saklister	og	møtereferat	finner	du	på	
www.rennebu.kommune.no - Politikk



3Rennebunytt

Spennende med mørketur
Som en del av Kulturvukku 
arrangerte Barnas Turlag og 
Idrettsskolen mørketur, og borti-
mot 30 store og små turgåere fikk 
oppleve en flott høstkveld ved 
Buvatnet. De yngste møtte opp 
med refleksvester og hodelykt, 
og syns nok det var ekstra spenn-
ende at mørket kom sigende 
mens de gikk mot rasteplassen. 

Ved Buvatnet ventet Ingvild 
Lidarende Meslo med bålkaffe, og 
utover kvelden ble det anledning til å 
grille både pølser og pinnebrød. Det er 
jo en kjent sak at frisk luft skjerper mat-
lysten, og det så ut som både unger og 
voksne koste seg med kveldsmat ute i 
det fri. 

Turer som passer de fleste
Karin Aasbakk er leder for Barnas 

Turlag i Rennebu, og hun kan fortelle at 
turene som blir arrangert er lagt opp slik 
at det kan passe for de aller fleste, også 
hvis man har med barnevogn. Antall 
deltagere varierer en del fra gang til 
gang, og på det meste har de vært over 
70 deltagere. 

- Vi prøver å få til 4-5 turer i året, og 
det er klart at det kan ikke passe like 
godt hver gang. Været har jo selvsagt 
også en viss betydning for hvor mange 
som blir med, sier Karin. 

Frister til gjentagelse
Selv om hun omtaler arrangement i 

regi av Barnas Turlag i ”vi” -form, er det 
vel slik at Karin selv tar det meste av 
ansvaret i forhold til planlegging og drift. 

Ungene koste 
seg på mørketur

Kajsa og Emma på 
tur til Buvatnet

- Det er mange positive bidrags-
ytere som møter opp og hjelper til når 
vi er ute på tur, og hvis noen har lyst og 
anledning til å bidra litt med organise-
ring og opplegg er det bare å ta kontakt, 
smiler Karin. 

Deltagerne på mørketuren fikk i alle 
fall en flott opplevelse, med blikkstille 
vann og stjernehimmel. Dette var første 

gang det ble arrangert mørketur, men 
skal man dømme ut fra reaksjonene 
denne kvelden vil det nok bli gjentatt 
ved en senere anledning.

- Ja, dette var virkelig trivelig! Artig at 
såpass mange ble med på tur, og selvføl-
gelig prikken over i-en at det ble så fint 
vær, avslutter Karin.  

Av Mona Schjølset

Voll barnehage har hver høst en 
aksjonsdag, der de selger selvlaget sup-
pe til foreldre og søsken. Suppen er laget 
av grønnsaker de selv har dyrket, og 
inntektene går til et veldedig formål. I år 
er det fattige barn i Nepal som får nyte 
godt av tiltaket. Gjennom Forut sin bar-
neaksjon har ungene ved Voll barnehage 
også lært mye om Nepal, og hvordan 
ungene har det der. 

Aksjonsdag på Voll barnehage

 I år fikk barnehageungene god 
hjelp av noen eldre unger, som på eget 
initiativ brukte en fridag fra skolen til å 
selge kaker, boller og ripssyltetøy ved 
Solstuggu. Her fikk de inn 1663 kr som 
de overrakte på barnehagens suppedag. 
Til sammen har ungene ved Voll barne-
hage nå samlet inn nesten 6.500 kroner 
til fattige barn i Nepal. 
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Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com

Statoil Berkåk
7391 Rennebu
Følg oss på Facebook

 

Terrengen AS har lange tradisjoner der kjernevirksomheten er 
produksjon av hjelpemiddelet Terrengen. 
 

I tillegg til produksjon av Terrengen foretar vi service og reparasjoner 
på alle typer redskap og landbruksmaskiner og tilbyr tekniske 
tjenester for landbruket og resten av lokalbefolkningen. 
 

I våre verkstedlokaler på Stamnan i Rennebu, har vi og eget 
sveiseverksted og maskineringsverksted. 
 

Vi søker nå etter erfaren 
 

Mekaniker / Sveiser  
 Fagbrev som Landbruksmaskinmekaniker /  

Mekaniker / Sveiser 
 Arbeidsoppgaver vil være produksjon av 

Terrengen, Service og reparasjoner på 
landbruksmaskiner, redskap, småmaskiner 

 
 

For mer informasjon, se vår hjemmeside www.terrengen.no 
 

Spørsmål til stillingen, ta kontakt med Olav Aasmyr på 
92610985 eller Erling Grøtte 476 24 600  
 

Skriftlig søknad og CV med attester sendes til:info@terrengen.no 
 

Søknadsfrist: 15.11.2015 

mandag-fredag 10-17  –  lørdag 10-14

Blomster
Kaffe – Te – Konfekt
til farsdag på søndag!

Saint Pauli

kr 39

Berkåk - tlf 72 42 74 45
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IT-kunnskap er
viktig for alle

Dette vil også styret i Rennebu 
Pensjonistforening følge opp så godt 
det lar seg gjøre, og forrige onsdag var 
det medlemsmøte med fokus på mobil, 
nettbrett og PC. 

- Kunnskaper på dette området er 
viktig uansett alder, og det er i alle fall 
med på å støtte opp om pensjonist-
enes samfunnsmessige interesser, sier 
Herbert Bjærum, som er leder i Rennebu 
pensjonistforening.

Eksperthjelp fra Expert
Rundt femti pensjonister hadde møtt 

opp til medlemsmøte denne gangen, 

og Hallgeir Haugan fra Expert Oppdal 
bidro med kvalifisert ekspertise innen 
dataens mangfoldige verden.

- Det er jo flere av våre medlemmer 
som er vant til å bruke ulike dataverktøy, 
men det dukker stadig opp nyheter på 
dette området, så alle har nok god bruk 
for en liten gjennomgang, sier Bjærum. 

Som vanlig på pensjonistforeningens 
medlemsmøter var det både god serve-
ring og trivelig underholdning, og denne 
gangen ble det nok også med litt nyttig 
kunnskap hjem til de frammøtte.

Av Mona Schjølset

Herbert Bjærum, Ragna Myrmo og Jon Myran lærte mer om IT på 
Rennebu Pensjonistforenings medlemsmøte i oktober

Dette var overskriften på en annonse 
i ”Familien” tidligere i år. Sammen med 
Frelsesarmeen oppfordret bladet per-
soner med virketrang til å strikke sok-
ker i alle farger og størrelser. Dette var 
selvfølgelig midt i blinken for de driftige 
damene i Rennebu Husflidslag. Det ble 
satt opp en kasse i lokalene deres, der 
ferdige sokker kunne leveres. Det som 
var ferdig ved utgangen av oktober ble 
så sendt til Frelsesarmeen. Tiltaket ble 
godt mottatt, og damene kunne levere 
fra seg over femti par med varme sokker. 

- Det er ikke bare egne medlem-
mer som har bidratt med sokkestrik-
king, også mange andre har vært innom 
og levert, og det setter vi stor pris på, 
sier Bodil Enget Rogstad, som er leder i 
Rennebu Husflidslag.

”Sokker som 
varmer”

Halldis Havdal og Bjørg Bakken Sundset
klargjør sokker som skal
 sendes Frelsesarmeen

I formålsparagrafen til alle foreninger tilsluttet Norsk Pensjonist-
forbund heter det at man skal verne om medlemmenes sosiale, 
økonomiske, helsepolitiske, kulturelle og samfunnsmessige interesser. 

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

• Installasjon i bolig, hytte, landbruk og næringsbygg
• Tele og datanett   
• Alarm og brannvarsling

Vi utfører:

Ta kontakt 
i dag!

Telefon: Jens 99642897 – John H 48115515
E-post: post@rennebuelektro.no
Adresse: Innset, 7398 Rennebu Mjuklia

                 Leirsted og Gjestegård

Mjukliveien 15, Berkåk,
tlf 72 42 82 30
www.mjuklia.no

Vi ønsker dere alle velkommen til

Åpen dag med salg av julemat
søndag 22. november kl. 14.00-17.00.
Voksne kr 285,-  barn (3-12 år) kr. 150,-
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Høstens høydepunkt!

Musikalorkesteret ble også i år 
ledet av Rune Skjolden

Mor Golde med sine fem døtre

Yente kommer med friere 
til de yngste døtrene

Tevje er uheldig og lover bort en av sine 
døtre til Lazar Wolf (Carl Oskar Rokkones) 

under et heller fuktig møte

Årets musikal var den femtende i 
rekken satt opp av avgangselever 
ved Rennebu Ungdomsskole, og 
det er vel ingen tvil om at dette 
for mange er høstens store høyde-
punkt på kulturfronten.

Elevene skuffet ikke i år heller! Deres 
versjon av «Spelemann på Taket» gir rom 
for både latter og ettertanke, og de unge 
aktørene imponerer med solide sang- og 
skuespillerprestasjoner. 

Jødisk miljø
Handlingen i stykket finner sted i en 

liten russisk landsby like før 1905-revo-
lusjonen. Gjennom melkemannen Tevje 
og hans familie får publikum et innblikk 
i dagliglivets gleder og bekymringer for 
den jødiske bosettingen i landsbyen. 
Antisemittismen er på fremmarsj, og det 
kommer stadig nye trusler og påbud fra 
den russiske tsaren. Tevje og hans kone 
Golde har fem døtre sammen, alle i til-
nærmet gifteklar alder, og dermed er det 
også duket for en rekke romantiske for-
viklinger…

Stødige hovedroller
Alexandru Gros Grindvoll spiller 

hovedrollen som Tevje, og det er ikke 
få replikker som skal fremføres av den 
hardt prøvede melkemannen. Alexandru 

har jo blitt en scenevant og rutinert ung 
mann, så denne rollen kler han særde-
les godt. At han er flink til å synge er jo 
en kjent sak for publikum her i bygda, 
men denne gangen imponerer han også 
med en svært solid skuespillerprestasjon. 
Tevjes strenge kone Golde fremstilles av 
Ragnhild Kvam, og hun har akkurat det 
som trengs for å holde styr på både døtre 
og ektemann etter hvert som forviklin-
gene skrider fram. Ragnhild har både 
mimikk og timing på replikkene, og det 
kommer tydelig frem hvem som egentlig 
er familiens overhode. 

Krydrer forestillingen
I tillegg til de to hovedrolleinnehaver-

ne er veldig mange av de andre elevene 
også i aksjon på scenen. De fem døtrene 
til Tevje og Golde fremstilles på en herlig 
måte av Ellinor Gunnes, Marianne Hoset, 
Eir Dragset, Karen Rogogjerd og Amalie 
Eggan. Jentene er oppfostret i et gudfryk-
tig hjem, men har likevel mot og opprørs-
trang nok til å stå på sitt for å få den ekte-
mannen de ønsker seg. 

Det kommer flere friere inn i bil-
det, og etter hvert får både skredderen 
Motel (Audun Reistad) og den nyten-
kende Perchik (Henrik Uv Værnes) snøret 
i bånn. Perchik har studert i storbyen, og 
kommer tilbake med mange revolusjone-
rende tanker. Ikke minst lanserer han ide-
en om at folk burde gifte seg fordi de er 

Golde (Ragnhild Kvam) og 
Yente (Marit Rønning) i

 fornøyelig passiar

Glade karer feirer bryllup
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Høstens høydepunkt!

Marianne Hoset 
imponerte med vakker sang 

i rollen som Hodel

Chava (Eir Dragset) og Fyedka (Eivind 
Haugan) får et godt øye til hverandre

Tzeitel får sin utvalgte, skredderen Motel

glade i hverandre, noe som får både Tevje 
og mange av de andre i landsbyen til riste 
på hodet. 

Det er i det hele tatt mange av de 
unge skuespillerne som gjør flotte presta-
sjoner på scenen denne gangen, men det 
er vanskelig å ikke nevne Marit Rønning i 
rollen som den godt voksne Yente, lands-
byens selvutnevnte Kirsten Giftekniv. 
Det er rett og slett en fryd hver gang hun 
entrer scenen med sin skjærende stemme 
og myndige framtoning. Her er det innle-
velse og dramatisk talent så det holder, og 
hun er så absolutt en av dem som er med 
å krydre forestillingen litt ekstra. 

Aktuelt tema
Selv om handlingen i denne musika-

len finner sted både i en annen kultur og 
en annen tidsepoke enn vår, har man også 
i år klart å trekke fram tema som er høyst 
aktuelle også i dagens samfunn. Hvordan 
mennesker med ulik etnisk bakgrunn kan 
leve sammen er jo et høy-aktuelt tema 
både nasjonalt og globalt, og i stykket 
kommer dette til uttrykk gjennom det 
anstrengte forholdet mellom russerne og 
den jødiske bosettingen i den lille lands-
byen. Et annet tema som bestandig er like 
aktuelt, er hvordan vi tar imot dem som 
tenker nye tanker. Vi ler godt av stykkets 
Perchik og hans tanker som ikke akkurat 
er nytenkende ut fra vårt ståsted i 2015. 
Hvordan omgivelsene behandler og ser 

på dem som tenker utenfor boksen er 
imidlertid alltid like aktuelt, og i etterpå-
klokskapens lys viser det seg jo ofte at nye 
ideer ofte kan medføre forandringer til 
det bedre. 

Positivt samarbeid
Selv om det på en premierekveld ofte 

er slik at de mest fremtredende aktørene 
på scenen får mest oppmerksomhet, er 
Rennebu ungdomsskoles musikalopp-
setninger først og fremst et særdeles godt 
eksempel på hva man kan få til med posi-
tivt samarbeid mellom elever og lærere. 
Det er mye som skal på plass før skue-
spillerne kan entre scenen, noe som også 
rektor Kari Haukdal fremhevet i sin tak-
ketale.

- I dette prosjektet er det viktig at alle 
samarbeider, slik at det blir både kulisser, 
kostymer, PR, sminke, lyd, lys, musikk, 
sang og skuespill. Takk til lærerne for at 
dere bidrar til å gjøre elevene gode, og 
takk til tiendeklasse som nok en gang 
har levert en fantastisk forestilling, sa 
Haukdal til en fullsatt Rennebuhall. 

Takk skal dere ha, 
vi gleder oss

allerede til neste år!
Av Mona Schjølset

Andrea Grøtte, her som avdøde bestemor Tzeitel,
imponerte også med flott sang

Perchik får med seg 
Hodel på en dans

Tsarens sendebud og russiske soldater 
sprer frykt hos jødene
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Skulle du være så uheldig å kjøre på et vilt dyr, 
må du varsle politiet og merke skadestedet slik 
at Viltnemnda finner frem. Bånd til å merke 
med kan du hente gratis hos oss.  
Kanskje kan vi ta en forsikringsprat også? 

Kom innom kontoret vårt på Berkåk  
(telefon 72 42 82 50) eller Oppdal  
(telefon 72 40 49 90), så hjelper vi deg.

Hva hvis du kjører på et dyr? 

gjensidige.no/oppdal-rennebu
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Velfortjent hyllest av de frivillige
”Jeg har med meg en huske-
lapp, og på den står det 
ganske enkelt Tusen Takk! 
Dette oppsummerer vel på 
en grei måte hva de frivil-
liges dugnadsinnsats har 
betydd for Rennebumartnan 
gjennom 30 år”.

Slik startet martnassjef Kenneth 
Teigen sin tale under de frivilliges fest-
aften, som ble arrangert i Rennebuhallen 
25. oktober. Rundt 350 frivillige hadde 
tatt turen, og i løpet av kvelden fikk de 
en velfortjent hyllest i form av strålende 
kulturinnslag, gode ord og utbetaling av 
dugnadspenger. 

Utallige dugnadstimer
- Hvor mange timer med dugnads-

arbeid som er lagt ned gjennom 30 år, er 
det vel ingen som har et eksakt tall på, 
for ordningen med dugnadsbetaling og 
føring av timelister ble ikke innført før i 

1989. Siden den gang har det vært utført 
bortimot 94.000 dugnadstimer, og sam-
let utbetaling nærmer seg 5,8 millioner 
kroner, forteller Teigen. 

Under årets Rennebumartna bidro 
28 frivillige lag og organisasjoner fra 
Rennebu, Midtre Gauldal, Oppdal, 
Orkdal og Trondheim med 3.354 dug-
nadstimer.

Kulturinnslag
De frivilliges festaften ble ledet på 

humoristisk og ledig vis av Marvin 
Wiseth, som gang på gang fikk fram 
latteren hos publikum. I løpet av kvel-
den ble det også gjenhør med martnas-
orkesteret, i tillegg til flotte opptredener 
av Heidi Skjerve og The Milenburg Jazz 
Quintet, Rennebu Mannskor, Alexandru 
Gros Grindvoll og Sigrid Haanshus 
fra Soknedal. Sistnevnte gjør for  tiden  
furore i Norske Talenter, og den 13. 
november krysser vi fingrene for at den 
talentfulle ungjenta blir stemt videre fra 
sin semifinale her. Sigrid Haanshus rørte mange med sin 

opptreden på De frivilliges festaften
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Lørdag 28. november blir det 
anledning til å oppleve Hilde 
Halseth på hjemmebane. 
Da tar hun med seg noen hånd-
plukkede musikere og lover 
publikum en variert og spen-
nende konsert i Innset kirke. 

- Ofte når jeg hører på sang og 
musikk, slår det meg at den eller den 
låten hadde det vært artig å fremføre. 
På denne konserten har jeg plukket ut 
mange slike favoritter, i tillegg til låter 
jeg har skrevet selv, forteller Hilde. 

Ikke julekonsert
Hun presiserer at dette ikke blir en 

julekonsert, men at det antagelig kom-
mer en og annen låt som kan relateres til 
julehøytiden. 

- Det blir både salmer, viser, poplåter 
og improvisasjon, og jeg tror nok mange 
vil oppleve at jeg slår meg litt mer løs 
enn tidligere. Det har kanskje sammen-
heng med at jeg etter hvert har kommet 
fram til at det ikke er så farlig om ikke alt 
klaffer hundre prosent, og at man inni-
mellom må ta noen sjanser og se hvor 
det ender, smiler Hilde. 

Overskuddet er tilbake
Det er nå fem år siden sist Hilde 

arrangerte egen konsert. Den gangen 
var det i forbindelse med sin egen 40-års 
dag, og hun var så vidt på bedringens 
vei etter ME sykdom. Nå føler hun at 
overskuddet er på plass igjen, og med 
det kommer også lysten til å jobbe med 
musikk tilbake for fullt.

- Musikken er så viktig for meg, og 
selv om det er litt skummelt å stå helt på 
egne ben gleder jeg meg stort, forteller 
Hilde. 

Flinke musikere
På konserten har Hilde også med seg 

noen håndplukkede musikere, som hun 
gleder seg stort til å samarbeide med. 
Det er Thomas Torstrup på piano, Sverre 
Stenløkk på bass og saxofon, Gaute 
Kalseth-Iversen på gitar, Gjermund 
Strand på trommer og Ingolv Dørum på 
didjeridoo. 

- Jeg har jobbet med disse gutta tid-

Hilde Halseth
med konsert på hjemmebane

ligere også, og de er bare kjempeflinke. 
Trygge, stødige og fulle av godt humør, 
så det blir god stemning, lover Hilde.

I løpet av konserten blir det også 
en runde med improvisasjon, noe hun 
synes er både artig og ganske skummelt.

- Det blir sang og didjeridoo i spen-
nende samspill, og veien blir til mens vi 
improviserer, ler Hilde. 

I tillegg til musikerne har hun også 
fått med seg Olav Hoel og Hans Wolden 
til å styre lyd og lys, slik at det blir en 
profesjonell ramme rundt det hele. 

Passer til alle aldersgrupper
Ifølge Hilde blir dette en konsert som 

ikke hører til i noen bestemt sjanger, 
eller passer til en bestemt aldersgruppe. 

- Jeg håper og tror det er med noe 
som faller i smak hos de fleste. Jeg ser 
i alle fall fram til å holde en konsert 
med egen signatur igjen, og ikke minst 
at det er på hjemmebane i den flotte 
Innsetkirka, avslutter Hilde. 

Forhåndssalg av billetter på Prix, 
Spar og Bygdasenteret.

 

Hilde Halseth gleder seg til å holde konsert på hjemmebane
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Studietur for
kuinteresserte
Lørdag den 24. oktober ble 
det arrangert studietur for 
kuinteresserte i Oppdal og 
Rennebu. Det var rekrutte-
ringsprosjektet ”Bonde så 
klart”, Rennebu produsentlag 
og landbruksforvaltningen i 
de to kommunene som sto for 
arrangementet. 

Noe av bakgrunnen for studieturen 
er at mange melkeprodusenter lurer på 
hva de skal gjøre med eget fjøs fram mot 
lausdriftskravet som kommer i 2024. Her 
fins det mange gode eksempler i Oppdal 
og Rennebu, og derfor ble det arrangert 
en rundtur i eget distrikt. Det var tre for-
skjellige gårder som ble besøkt, hvor alle 
har valgt ulike løsninger for lausdrift. 

Engasjert gjeng
Ifølge Randi Stolpnes på landbruks-

kontoret var det en engasjert gjeng på 
omlag 30 deltagere som var med bussen 
rundt, og praten gikk livlig om ku, fjøs 
og ulike løsninger hele dagen. 

- Vi fikk også tilskudd til turen fra 
”Kompetanseløft for trøndersk land-
bruk”, og dermed ble både busstur, 
lunch og kaffe gratis for alle deltagerne, 
forteller Stolpnes. 

Lørdag 14. november blir det ny 
studietur med besøk hos sauebønder i 
Oppdal og Rennebu.

Fra fjøset til Håvard Reitås

Amerikaprosjekt Voll skole

Nylig ble prosjektet presentert for 
foreldre, besteforeldre, søsken, venner 
og andre interesserte, og publikum lot 
seg tydelig imponere av det de fikk se og 
høre. 

Tre stasjoner
Publikum ble geleidet rundt til tre 

ulike stasjoner, der elevene fortalte og 
viste fram det de hadde jobbet med. 
En av gruppene hadde laget stumfilm, 
så lærerrommet var for anledningen 
gjort om til kinosal. I kjelleren hadde en 
annen gruppe bygd en kopi av Titanic, 
og undertegnede var så heldig å få en 
svært kvalifisert innføring i båtbygger-
faget av ni år gamle Tormod Uvsløkk. 
Selvfølgelig ble det også servert kaffe og 
kaker, og elevene hadde også lagd flat-
brød.

- Flatbrød var nemlig brukt som nis-
te når de reiste med Amerikabåten, for 
det mugler ikke så fort som vanlig brød, 
fortalte Espen Andre Gunnes, som går i 
sjuende klasse.

Mens publikum drakk kaffe kun-
ne de også se på en utstilling elevene 
hadde laget. Her var det modeller av 
ulike gårdsbruk og hus, som var typisk 
for de norske innvandrerne til Amerika. 
Veronica Bøe, Randi Ingeborg Storrø og 
Petter Bakk hadde bygd en modell der 

I høst har elevene ved Voll skole jobbet med et spennende 
prosjekt med utgangspunkt i den lokale utvandringen til Amerika. 
Det var som kjent mange fra Rennebu som bestemte seg for å søke 
lykken i et fremmed land, og i dette prosjektet har elevene konsen-
trert seg spesielt om dem som utvandret fra Voll og området rundt. 

eierne var ganske rike folk.
- Det kan vi se fordi det er så mange 

dyr på gården, og fordi huset var hvitt. 
Hvitmaling kostet nemlig mer enn 
annen maling på den tiden, derfor var 
det de rike som hadde råd til det, fortalte 
Veronica. 

Artig med gruppearbeid
Rektor Heidi Reitås Sæter var full av 

lovord om elevenes innsats i prosjektet, 
og var tydelig stolt over det de hadde fått 
til på relativt kort tid.

- Det har jo vært mest jobbing med 
dette prosjektet nå etter høstferien, og 
alle har jobbet kjempegodt, sa Reitås 
Sæter. 

Det at elevene har jobbet på tvers av 
klassene tror hun også har hatt en posi-
tiv effekt. 

- Vi ser jo at de eldste tar veldig godt 
vare på de yngste, og samtidig er det jo 
sånn at de yngste gjerne yter litt ekstra 
når de får være sammen med større 
unger. På denne måten er det en vinn-
vinn situasjon, og også lærerne blir kjent 
med elevene på en litt annen måte gjen-
nom sånne samarbeidsprosjekt, avsluttet 
en svært fornøyd rektor ved Voll skole. 

Av Mona Schjølset

Tormod Uvsløkk og 
Margrethe Uv

Veronica Bøe, Randi Ingeborg 
Storrø og Petter Bakk
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Ledig leilighet i Boligavdelingen
Leiligheten er på ca. 35m². + bod.
Husleie er på kr. 3.906,- + strøm kr. 1.005,- 
pr. måned.
Det kan søkes om bostøtte.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved 
henvendelse til
Helse og omsorgskontoret tlf 72 40 25 05/03 
Søknad sendes: Rennebu helsesenter, 
Gamle kongevei 39A, 7391 Rennebu.
Søknadsfrist: 16. november 2015

Rennebu kommunalhistorie
fra 1837-1937
Det finnes et hefte med historie om formannskap, 
kommunestyre, ordførere mm fra 1837-1937. 
Har du et slikt hefte liggende?
Ta kontakt med Astri Snildal, tlf 72 42 81 25.

Hyggkveld 

Onsdag 11. nov. kl. 19.00 
i Røde Kors huset.

 1. Sang og  musikk
 2. Randi Olise Hoel kåserer
 3. Servering av kaffe og karbonader
 4. Gunn Anita leser Trøndermorro
 5. Åresalg
 6. Oddmund orienterer om LHL

    Hjertelig velkommen!

Hjertelig takk til alle dere som ga meg oppmerk-
somhet i form av besøk, gaver og helsinger under 
sykdomsperioden og nå på 80-års dagen min.
Gaven til Kirkens Nødhjelp ble kr. 4 900,-. 

Nils Flå

Hjertelig takk for vennlig deltagelse ved vår kjære 
Kåre Tverdal sin bortgang. En spesiell takk til hjemme-
sykepleien for god hjelp og omsorg.
    Marit

Anne, Arvid og Ingunn

Tusen takk til alle for gaver, blomster og 
lykkeønskninger eg fekk i anledning dagen min.

Gunda

K U N N G J Ø R I N G E R

Oversikt over leiekjørere 
snøscooter 2015/2016
Motorferdsel i utmark – bruk av leiekjørere snøscooter.
Bestemmelsen om leiekjøring er en sentral bestemmelse i motor-
ferdselloven. Det er fra sentrale miljøvernmyndigheter et ønske 
at ved motorferdsel i utmark  skal leiekjørere i størst mulig utstrekning 
benyttes. For å redusere kjøringen, bør nødvendig transport med 
snøscooter i størst mulig utstrekning skje som leiekjøring. 

Rennebu kommune er oppdelt i 8 soner for leiekjøring. 
Det er for perioden 2015 - 2016 godkjent 43 løyver, 
alle sonene har god dekning. 

En leiekjører kan ta på seg oppdrag som: 
•  transport mellom bilveg og hytte. (Det er her ikke stilt 
 nærmere detaljkrav med hensyn til avstand mellom 
 bilveg og hytte, eller hva slags type transport det må gjelde.) 
•  tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag 
•  transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar 
 med byggetillatelse
•  transport for massemedia på reportasjeoppdrag 
•  transport av funksjonshemmede 
•  transport av ved 
•  transport etter dispensasjon gitt av kommunen.

Kjøretidsbestemmelser og oversikt over hvem som har løyve, 
finner du på www.rennebu.kommune.no

Ved spørsmål kontakt Rennebu kommune, 
Enhet for landbruk og miljø på tlf 72 42 81 00



12 Rennebunytt

RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
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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

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

Dette skjer i Rennebu!
05.11 Normisjonsmøte Misjonshuset 20.00
05.11 Mottak av klær Refshus skole 16-18
07.11 Når vi kommer sammen Misjonshuset 10.00
07.11 Pub Furuly, Nerskogen 20-01
09.11 Søn.skole/Yngres Misjonshuset 17.30
11.11 Hyggekveld Røde Kors huset 19.00
11.11 Medlemsmøte Mjuklia 19.00
 Rennebu Næringsforening
13.11 Årsmøte Hallandstuggu 19.30
 Rennebu senterparti
13.11 Quiz med fredagsmat Fredheim, Grindal 19.00
15.11 Når vi kommer sammen Hoelsmoen 20.00
16.11 Soul Children Berkåk skole 14.45
17.11 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
17.11 Kvinneforeningsbasar R.Misjonshus 19.30
22.11 Basar Furuly, Nordskogen 13-16
23.11 Søn.skole og Yngres Misjonsh. Voll 17.30
Håndball: man J12 kl 17-18.30 og J14 kl 18.30-20
ons J10 og G10 kl 17-18.30, fre damelaget kl 18-20
Småbarnstreff hver torsdag kl 11-13 på Frivilligsentralen.
Gjeterhundtrening hver torsdag kl 18,
Kjøinndolpa hos Sissel Ulvin 
Seniordans hver tirsdag på Voll skole kl 14-16.
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21 
i Sanitetshuset, Gml.Kongevei 24 (i sokkelen)
Bridge hver tirsdag kl 18.30 på Rennebu Arbeidssenter
Yoga hver tirsdag kl 20 i Åshuset
Kondis-styrketrening hver tors kl 19.30 i Rennebuhallen
Volleyball hver tirsdag kl 20-21.30
Idrettsskole hver torsdag i Rennebuhallen. 
4-6 sport kl 17.30-18.30 og 7-10 sport kl 18.30-19.30
Oldboys hver torsdag kl 20.30-22
Rennebu skolekorps torsdager kl 18-20 på Berkåk skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 19.30-22, Berkåk skole
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

Gratis innrykk i kalenderen,
send epost til mari@mediaprofil.no 


