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Rennebu Bondelag advarer mot 
regjeringas jordbruksmelding.

Les mer på side 3.
Foto: Dagfinn Vold
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Entreprenørmessa 
Ung Skaperlyst

elevenes kreative ferdigheter. Entreprenørskapstanken 
er at praktisk bruk av kunnskap skaper motivasjon til å 
kunne bli en gründer, samtidig som det gir mening i å 
lære. 

Pedagogisk entreprenørskap er en annen form for entre-
prenørskap: Det er en arbeidsmetode som vektlegger aktiv 
og reflekterende læring der elevmedvirkning er sentralt. 
Elevene bruker egne erfaringer som grunnlag. Samarbeid 
mellom skole og lokalsamfunn, arbeidsliv, foreldre og 
andre nettverk gir forankring i lokalsamfunnet. Selv om 
hver elev benytter egne erfaringer, arbeider de mot samme 
kompetansemål. Dette gjør undervisningen mer variert og 
realistisk.

Alle skolene i Rennebu arbeider med entreprenørskap 
med sine lokale tilnærminger; eksempel er reinsjakt, realf-
ag med Trønderenergi og ulike kulturarrangement. 
Pedagogisk entreprenørskap læres best ved å gjøre det. 
Små justeringer og små nytenkende metoder å undervise 
på, kan utgjøre store forskjeller i læringsmiljø og -utbytte. 

Elevene står bedre rustet til entreprenørskap senere i livet 
og til skapende og kreative holdninger ved å bruke entre-
prenørskap som verktøy. Rennebu kommune trenger grun-
dere og kreative elever - og vil fortsette å arbeide med 
entreprenørskap i skolen. 
Vårt verdigrunnlag - Det lokale fotavtrykket  - åpner for 
mange spennende muligheter. 

Lill Hemmingsen Bøe
- ass. rådmann

Rennebu, Meldal og Midtre Gauldal kommuner arrang-
erer hvert sitt år entreprenørskapsmessa Ung skaperlyst. 
I år var den i Rennebuhallen, der alle ordførerne var 
til stede. 26 elevbedrifter og 9 ungdomsbedrifter stilte 
ut sine produkter onsdag 1. februar. Det deltok elever 
fra mellomtrinnene og ungdomsskolen i Rennebu, fra 
arrangørkommunene samt fra ungdomsbedrifter på vide-
regående skole i Trøndelag og fra Sverige. Mellom ut-
delingen av de ulike prisene underholdt ungdommene 
med kulturelle innslag. 
Mange produkt var bydd fram for salg; bakverk og drops, 
puslespill av lokale bilder, hefter med styrketreningsøv-
elser og tradisjonelt handverk som trekrakker og smidde 
kroker. 

En skal ikke la seg lure til å tro at det bare er enkelt og 
og stille seg opp og selge produkter på messa. Det ligger 
mye arbeid bak en slik elevbedrift: 
• I starten må eleven utvikle en ide om et produkt, og 

da må han ha i minne at det må tilfredsstille et behov 
slik at det kan selges.

• Eleven må etablere en bedrift og lage et budsjett for 
produksjonen. Det må planlegges hvordan produktet 
kan produseres for salg. Regnskap må settes opp over 
kostnadene ved å lage produktene og hvor mye de ble 
solgt for. Differansen skal dekke andre utgifter og i 
tillegg gi overskudd. 

Dette innebærer mye mer enn det skolefagene tilbyr; 
norsk og regning må brukes for å sette opp planer, bud-
sjett og regnskap. Planlegging langt fram i tid krever 
annen tenking enn det de vanligvis gjør. Det må lages 
produkter som skal være ferdige til messa. Det kan også 
være krevende å fremstå som en selger som må by på seg 
selv - fordi mange elever er både usikre og sjenerte. Dette 
skal gjøres samtidig som kjekke elever fra andre skoler 
er tilstede. Elevene må ta stilling til hvordan standen 
skal gjøres innbydende. Produktet må markedsføres - for 
eksempel gjennom en informativ folder. Dette utfordrer 
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Vi brenn for landbruket!

Bønder i Rennebu og over 
hele landet tente tirsdag 31. 
januar bål for å protestere 
mot regjeringens jordbruks-
melding.

- Vardebrenning er en gammel måte 
for å varsle fare. Regjeringen er med sin 
jordbruksmelding på kollisjonskurs med 
oss bønder, flertallet på Stortinget og for-
brukerne, sa leder i Rennebu Bondelag 
Tormod Herre. 

Viktig næring i Rennebu
Landbruket er en viktig næring for 

Rennebu, og det sysselsetter ca. 150 års-
verk direkte i sin landbruksproduksjon. 
11,3 % av befolkningen i Rennebu er sys-
selsatt direkte i landbruket i følge opplys-
ninger fra Rennebu Bondelag. Landbruket 
i Rennebu bidrar med sysselsetting av ca. 
345 personer. Landbruksproduksjonen i 
Rennebu krever stor innsats av leveran-
dører og videreforedlingsbedrifter. Dette 
foregår hovedsakelig i regionen og en 
nedbygging av landbruket vil få betydeli-
ge konsekvenser også utenfor landbruket.

Sentralisering
I Regjeringas jordbruksmelding blir 

det foreslått en halvering av antall regio-
ner for omsetning av melkekvoter. Det vil 
gi en kraftig sentralisering og konsentra-
sjon av melkeproduksjonen fra distriktene 
mot sentrale strøk. 

— Melkeproduksjon er en bærebjelke 
i distrikts-Norge, og er også meget viktig i 
Rennebu. Vi er redd for at følgene av den-
ne meldinga fører til at de store brukene 
blir større og de mellomstore blir mindre.  
Dette vil fort slå uheldig ut for næringa 
her i Renenbu, sier Herre.

Avvikling av markedsordning
Meldinga angriper markedsord-

ningene, og foreslår avvikling av ord-
ningen for egg, geitemelk og korn. 
Markedsordninger gir bonden sikkerhet 
for at de får solgt produktene sine til en 
forutsigbar pris. Med forslagene i jord-
bruksmeldinga øker risikoen for bonden. 
Bondens innflytelse i verdikjeden blir 
svekket og et resultat er at kjedene får 
sterkere makt. Avstanden til pakkeri, mei-
eri og mølle får stor betydning, og resulta-
tet blir en konsentrasjon av produksjonen.

Forenklinger - mindre målretta 
ordninger

— Bondelaget vil bruke jorda der den 
ligger, og da trenger vi et mangfoldig 
landbruk. For å utnytte dette potensialet 
må vi ha en politikk med gode verktøy. 
Mange av forslagene til regjeringa går ut 
på å fjerne verktøyene som har ført oss dit 
vi er i dag, sier Herre.

 
På kollisjonskurs

Herre sier videre at ordet avvikling er 
nevnt 55 ganger i meldingen. Bondelaget 
vil heller forsterke og forbedre politikken 
for å kunne produsere mer mat over hele 
landet.

— Vi opplever at regjeringa med sin 
melding er på kollisjonskurs med både 
Storting og forbruker i tillegg til næringa. 
Stortingsmeldinga skal vedtas før høstens 
valg, og derfor er det viktig å markere 
med bål for å advare mot hva denne jord-
bruksmeldinga vil føre til, sier Herre.

Av Dagfinn Vold

Det var bra oppmøte da Rennebu Bondelaget brente varselbål mot regjeringas jordbruksmelding, 
og formannskapet stakk også innom aksjonen.
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Totalleverandør innen
elektroinstallasjon

Telefon: Jens 996 42 897 
John Håkon 481 15 515
E-post: post@rennebuelektro.no

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

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7398 Rennebu

mob 948 56 836

Ny epost: malervanmalsen@hotmail.com

FM	nettet	i	Trøndelag	slukkes	8.	februar.
Ta	kontakt	så	hjelper	vi	deg	med	DAB+	i	bilen.

  BERKÅK BIL, tlf 72 42 75 90

A-R Helgemo AS har 
butikk sentralt på Berkåk 

og utfører blant annet:
Varmepumpemontering • Sanitæranlegg
Avløpsanlegg • Flis- og vedfyringsanlegg

Våre erfarne rørleggere hjelper deg med alt av 
rørleggertjenester, service og vedlikehold.

Å benytte Bademiljø gjør det tryggere for deg.

INDUSTRIVEIEN 4, 7391 RENNEBU. TELEFON: 72 42 64 64

A-R Helgemo AS

Vakttelefon 46 44 92 72
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7. klassinger på bedriftsbesøk
Tirsdag 31. januar fikk sjuendeklassingene ved Voll, Innset, Berkåk og Kvikne skoler en 
annerledes skoledag hos Kraftlaget. I løpet av dagen ble det omvisning i Skauma Kraftverk, 
opplæring i el-sikkerhet, natursti, og det var naturligvis fokus på ulike måter å produsere 
strøm. 

Et populært innslag i løpet av dagen 
var servering av pizza og brus, noe elev-
ene så ut til å sette stor pris på. 

Brannforebyggende tiltak
Knut Havdal, som er ansvarlig for el-

tilsyn, synes det er svært positivt at de kan 
samarbeide med skolene i distriktet på 
denne måten. 

- Det ligger i jobbinstruksen vår at vi 
skal tilby opplæring i el-sikkerhet til elev-
er på mellomtrinnet. Vi har valgt å gjøre 
dette til en hel dag, og da rekker vi både 
å snakke om el-sikkerhet og andre tema 
som har med kraftproduksjon og elektri-
sitet å gjøre. Dessuten er det jo positivt at 
elevene får kjennskap til lokalt nærings-
liv, sier Knut Havdal. 

Ifølge Havdal er det også lett å nå 
fram med informasjon om brannforebyg-
gende tiltak til denne aldersgruppen, etter-
som mye av det angår hverdagen deres 
helt direkte.  

- Det går jo på sånne ting som at man 
ikke bør ha mobil eller nettbrett til lading 
om natta, og likedan det med å ta ut kon-
takten til vannkokere o.l. Vi ser at ungene 
tar til seg denne type lærdom, og ofte får 
vi høre fra foreldre at de har fortalt om 
dette hjemme også, sier Havdal. 

Lokalt næringsliv
Selv om de aller fleste av sjuendeklas-

singene ikke har tenkt så mye på framti-
dige yrkesvalg enda, synes Havdal det er 
viktig å presentere noen av de mulighe-
tene som fins i lokalt næringsliv. 

- Vi bruker å vise fram organisasjons-
kartet vårt, og da hender det at elevene får 
en a-ha opplevelse. Seks av våre ansatte 
har jo selv vært med på dette opplegget 
gjennom skolen, og nå jobber de altså 
her, enten som lærlinger eller som van-
lig ansatte. Da er det heller ikke så alde-

les usannsynlig at noen fra denne gjengen 
kommer tilbake om noen år, avslutter 
Havdal. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

7. klassinger fra skolene på Voll, Berkåk, Innset og Kvikne 
hadde en lærerik dag hos Kvikne-Rennebu Kraftlag.

”Synna Korporalsbrua”
Odd Øie forteller i boka Synna Korporalsbrua om sin oppvekst 
i Soknedal og gir samtidig ei skildring av livet i bygda på 
1950- og 1960-tallet. 

I tillegg forteller han om veien ut i verden, til Oslo, Gaza og Malmø. Så tilbake til 
Soknedal igjen. I boka kommer det frem at livet til Odd har bydd på mange tilfeldig-
heter.

Tegning, maling og skriving har vært Odd sin store lidenskap i alle år. Maleri fra 
barndommen og tegninger fra nyere tid er med på å illustrerer de ulike historiene i boka.

Boka er en sjarmerende skildring av barne- og ungdomsår i ei typisk trønderbygd 
for 60 og 70 år siden.
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Tradisjonsmat 
i Mjuklia
Mjuklia startet det nye året 
med å invitere alle til buffet-
dager!

— Den siste tirsdagen i hver måned  
inviterer vi til å kjøpe dagens middag her 
hos oss. Vi satser på god og hjemmelaget 
mat. Husmannskost på sitt beste, og kan-
skje retter ikke så mange lager hjemme 
lenger, forteller Rigmor Aas.

Den siste tirsdagen i januar var det 
klubb som stod på menyen, og Margit Uv 
og Odd Ivar Hansen var blandt mange 

som besøkte Mjuklia denne dagen.

Videre på menyen utover etterjulsvin-
teren og våren står feit-tirsdagsbuffet med 
saltkjøtt, morr, kålrotstappe og løksaus. 
Det vil også bli klubb, hjemmelaget kjøtt-
suppe og stekt sei i fløtesaus, lakseform 
med agurksalat og kjøttkake med ertestu-
ing.

Av Dagfinn Vold

Lars Uvsløkk og Helge Sumstad  
ved klubbkjelen.

Internasjonal kvinne-
fest på Støren
I slutten av januar dro den internasjonale kvinnegruppa 
i Rennebu til Storlykkja Gård, der den internasjonale 
kvinnegruppa i Midtre Gauldal inviterte til fest. Mange 
nasjonaliteter var representert, og alle bidro til at det 
ble en trivelig kveld. 

- Det var mye god og 
spennende mat, dans, musikk 
og prating. Jeg er ganske sikk-
er på at det ble knyttet mange 
nye vennskapsbånd i løpet 
av kvelden, forteller Herborg 
Skjolden, som leder den inter-
nasjonale kvinnegruppa i 
Rennebu. 

Lang erfaring
Den internasjonale kvinnegruppa 

i Midtre Gauldal har drevet forholds-
vis stort i over 10 år, og teller i dag 55 
medlemmer. Ifølge Herborg Skjolden er 
det derfor veldig lærerikt for damene i 
Rennebu å høste erfaringer fra deres virk-
somhet. 

- Kvinnegruppa her er aktiv, og de har 
arrangert kurs både i matlaging, mage-
dans og svømming, i tillegg til at de har 
sosiale treff og turer. Vi i Rennebu har 
nylig startet opp, og synes det er kjempe-

trivelig å bli invitert på besøk hos nabo-
ene, sier Skjolden. 

Kvelden på Storlykkja Gård ble i alle 
fall svært vellykket, og Rennebudamene 
er allerede invitert med på bassengtur i 
begynnelsen av mars. 

- Vi håper mange vil bli med på det, 
og vi vil også oppfordre flere til å bli 
med i den internasjonale kvinnegruppa i 
Rennebu. Ikke nøl med å ta kontakt hvis 
du syns det høres interessant ut, oppfor-
drer Skjolden. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: privat

Flotte damer samlet til 
internasjonal kvinnefest.

Gunnhild Sæther (sittende 
foran) var én av initiativ-
takerne til kvinnefesten.
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Aktivitetsdag 
i Mjuklia
Den 23. februar inviteres det til en dag med vinteraktivitet 
i Mjuklia og området rundt. Opplegget har kommet i stand 
etter initiativ fra noen av medlemmene i Reisen til fjellet, og 
arrangørene håper det kan være et attraktivt tilbud til både 
fastboende og hyttefolk. 

- Opplegget er i første rekke tilpasset barnefamilier, og vi har derfor valgt å legge 
det til en dag i vinterferien. Da er det sikkert en del som er hjemme på besøk og har med 
familien, og likedan regner vi med at en del er på hyttene sine, sier Rigmor Aas ved 
Mjuklia Leirsted og Gjestegård.  

Klatring, aking, ski, fjøs, laserskyting og bålbrenning
Ifølge Aas vil det bli lagt opp til en trivelig dag som passer de fleste, men selvfølge-

lig med fokus på vinteraktiviteter. Kroken Bakeri kommer med fristende godbiter, Ivar 
Fjellstad holder lynkurs i smedarbeid og det blir mulighet for hestekjøring. I tillegg 
er det selvfølgelig gode muligheter for aking og skigåing i området, og i Mjuklia kan 
man låne pil og bue for å skyte på blink eller ta en tur i fjøset og se på dyra. Skigruppa 
arrangerer skilek i NM bakken, og de som har lyst får prøve seg på skiskyting med 
lasergevær. 

- I Mjuken Hyttegrend blir det også åpen dag, med mulighet for å se både på hytte-
tomter og innendørs i visnings-
hytta. Vi håper jo selvfølgelig at 
enda flere kan bli fristet til å kjø-
pe seg hytte i Rennebu, sier Aas. 

For å gjøre det lettvint har 
skigruppa lovet å sørge for 
nykjørte løyper mellom Mjuklia, 
Mjuken hyttegrend og skista-
dion. 

- Kort sagt blir det en trivelig 
familiedag, og vi håper mange 
tar turen for å prøve ut aktivite-
tene og kose seg sammen med 
andre, avslutter Rigmor Aas. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Mjuklia
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Ungdommer med entreprenørskap og nyskaping

Entreprenørskapsmessa ”Ung 
Skaperlyst” er et samarbeids-
prosjekt mellom Meldal, 
Rennebu og Midtre Gauldal 
kommuner, og i år ble den 
arrangert i Rennebuhallen.

Formålet med messa er å fremme entre-
prenørskap og nyskaping i kommunene, og 
det er grunnskoler og videregående skoler 
som samarbeider om arrangementet. 

Det var 26 elevbedrifter og 9 ungdoms-
bedrifter som stilte ut sine produkter.

— Messa er en arena for elevene til å 
vise fram spennende prosjekt og elevbedrif-
ter i skolene. Messa fokuserer på kreativitet 
og nyskaping gjennom flere konkurranser, 
forteller Rune Stuen ved Rennebu ung-
domsskole.

Av Dagfinn Vold

Elevbedriften Midt i blinken med Tiril Reistad, Sigrid Torsdatter Uv og Frøydis Lygre 
vant publikumsprisen.

Kjetil Værnes var én av mange jurymedlemmer som var i aksjon på messa, og her 
prøver han ut et dataspill som er laget av en elevbedrift.
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Ungdommer med entreprenørskap og nyskaping

7. klasse ved Berkåk skole fikk førstepris i klassen Tema/prosjekt.

Tormod Uvsløkk fikk med sin veske i dongeristoff tredjepris i den 
Kreative konkurransen.

Jens Anders Rise og Marius Olufsen Lien har dresset seg opp for anledningen.
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Trenger du elektriker?

Bjørn 
909 10 913

Ta kontakt med oss!

Tlf 72 43 11 02
www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

Oddvar
905 78 439

for hele huset

www.fossline.no
Vi har levert kjøkken og bad
til norske hjem siden 1955

Be om å få vår nye
kjøkkenkatalog

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no

Åpningstider: man-fre 8-16  –  tors 8-19

Friidrett: 
Mandag 27. februar kl. 18.00 på KVO

Idrettskolen: 
Onsdag 1. mars kl. 20.00 i Hallandstuggu

Trim:                
Torsdag 2. mars kl. 18.00 på Frivilligsentralen

Ski:                  
Torsdag 2. mars kl. 19.00 på Kroken Bakeri

Håndball:          
Mandag 13. mars kl. 19.30 i Hallandstuggu

Fotball:             
Torsdag 16. mars kl. 19.30 i Hallandstuggu

RIL Hovedlaget: 
Torsdag 30. mars kl. 19.00 på Frivilligsentralen
Saker som ønskes tatt opp må være hovedlaget i 
hende innen 16. mars.

http://rennebu.com/idrett/rennebu_il/

Årsmøter

Biff til helga kr 2490

Vi har div garn  
fra Viking of Norway

Onsdager i partallsuker fra kl 12
har vi strikke/skravle kafe. 

Velkommen!

Rennebu Nedre Handel
Voll, 7393 Rennebu

tlf 72 42 65 50

Nytt i

gaveartikler

Våronn i vinduskarmen
Vi har jord, gjødsel, potter og

mye fint i blomstrende og grønne planter.
Frøstativet er på plass

Berkåk - tlf 72 42 74 45 
mandag-fredag 10-17  –  lørdag 10-14

Ei bok som handler om bl.a. 
Odds oppvekst i Soknedal, 
skildring av livet i bygda på 

1950- og 1960-tallet og 
om veien ut i verden. 

Synna
Korporalsbrua

av Odd Øie

i salg på
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Etterbruk Voll skoleI forrige formannskapsmøte 
ble saken om etterbruk 
av lokalene ved Voll skole 
behandlet. Initiativtakerne til 
privatskolen EnSpire skole var 
også tilstede, og de orienter-
te om sine ønsker og planer 
for lokalene. 

Saken ble lagt fram uten innstilling fra 
rådmannen, som i sin vurdering påpekte 
at det må vektlegges å få til et nært samar-
beid med Rennebu EnSpire og grendalag-
ene om etterbruken. 

Administrativ sak
Det var i formannskapet bred enighet 

om at en positiv dialog nå er helt avgjø-
rende for veien videre, for å unngå en 
ytterligere polarisering mellom involverte 
parter.

- Vi må vise både vilje og evne til å 
samarbeide for å finne gode løsninger i 
denne saken, sa Ola T. Lånke.

Det ble etter drøftingene fattet følgen-
de enstemmige vedtak:

”Rennebu kommune, ved administra-
sjonen, innleder en dialog gjennom for-
handlinger med EnSpire skole og repre-
sentanter for lokalmiljøet i Voll skolekrets 
med sikte på å komme fram til en mest 
mulig hensiktsmessig modell for lokal 
overtakelse av skoleanlegget på Voll.”

Greit vedtak
Etter møtet var Anita Sjulsen-Hage, 

Ragnhild Kulbranstad Stene og Stig 
Kristiansen fra EnSpire skole forholdsvis 
fornøyd med vedtaket som ble fattet. 

- Det er nok lettere å drive saken fram-
over når vi får representanter i adminis-
trasjonen å forholde oss til. Da slipper 
vi å vente på politisk behandling, og kan 
forhåpentligvis få en tett og god dialog 
med kommunen videre framover, sa Anita 
Sjulsen-Hage. 

Hun kunne også bekrefte at søk-
nad om oppstart av privatskole er sendt 

Initiativtakerne bak privatskolen på Voll 
orienterte om planene for etterbruk av Voll skole.

Årsfest i skytterlaget

Utdanningsdepartementet, og så langt har 
de fått mange positive tilbakemeldinger 
fra lokalsamfunnet. 

- Mange har allerede meldt seg inn 
i foreningen, og vi har fått tilbakemel-
dinger fra mange foreldre som ønsker at 
ungene skal gå på privatskolen. En mer 
formell påmelding kommer vi tilbake til 
etter hvert, men tilbakemeldingene har 
vært så positive at det gir motivasjon til å 
jobbe videre, sier Sjulsen-Hage på vegne 
av initiativtakerne. 

Av Mona Schjølset

Nylig arrangerte Rennebu 
Skytterlag årsfest for sine 
medlemmer, og her vanket 
både pokaler og andre 
utmerkelser.  

Lars Halland jr fikk pokalen for Årets 
ungdomsskytter, en ny premie gitt av Jo 
Brattset, mens Martin Skamfer Bjerkås 
ble tildelt Arve Bakks innsatspokal. 

- Skytterfesten er et populært og sosi-
alt innslag i vår aktivitet, og bidrar til å 
styrke felleskap og vennskap i laget, for-
teller Trond Jære i Rennebu Skytterlag. 

Stor aktivitet
Det er for tiden stor aktivitet i 

Skytterlaget, og flere av medlemmene 
har vist stor treffsikkerhet både i lokale 
stevner og på landsskytterstevnet, som 

selvfølgelig er sesongens høydepunkt for 
denne gjengen. 

- Det er artig at vi har utøvere både i 
de yngste rekruttklassene og veteranklas-

sene. Dette bidrar til godt miljø og god 
trivsel, sier Jære. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Trond Jære

Martin Slettun Hovin og Jørgen Skamfer 
Bjerkås koser seg på skytterfest.

Lars Halland jr. 
er en treffsikker ung skytter.
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Tim Vermeer - tlf 468 81 238 - t.vermeer89@gmail.com
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Saksbehandler med fagansvar 
plan/byggesak/utslipp

100% fast stilling med tiltredelse snarest

Vi søker
Vi søker etter saksbehandler som kan behandle 
søknader etter plan- og bygningsloven og/eller 
forurensingsloven. Vi bruker ESA som saksbehandler-
verktøy og GisLine som kartverktøy. Du vil få fagansvar 
for området.

Beskrivelse av arbeidssted
Stillingen er for tiden organisert i rådmannens stab

Hovedarbeidsområder
•	 Forvaltning	etter	plan-	og	bygningsloven	og/eller	
 forurensingsloven
•	 Veiledning	av	publikum	og	fagpersoner	i	bygge-	og
 anleggsbransjen
•	 Andre	oppgaver	kan	tilkomme

Info om søknadsrutiner:
Søknadsskjema og kontaktperson for stillingen finner du 
på hht:/www.rennebu.kommune.no/Stilling-ledig

Her ligger alle ledige stillinger.
Du går inn på hver enkelt stilling og trykker på 
søk stilling og logger på.

EIENDOMSSKATTEN FOR 2017

Rennebu kommune skriver ut eiendomsskatt på alle 
faste eiendommer i hele kommunen i 2017.   
Jfr. eiendomsskattelovens §§ 2 og 3. 

Eiendomsskattelisten for 2017 blir lagt ut til offentlig 
gjennomsyn i ekspedisjonen ved kommunehuset fra 
28. februar til og med 31. mars 2017.

En eventuell klage må fremsettes skriftlig til 
Rennebu kommune v/eiendomsskattekontoret 
innen 18. april 2017. 

Søknad om fritak/nedsettelse må fremstilles skriftlig til 
Rennebu kommune v/eiendomsskattekontoret.

Eiendomsskatten forfaller til betaling i to like store 
terminer med forfall 1. april 2017 og 
1. oktober 2017.  Dersom eiendomsskatten ikke blir 
betalt ved forfall, skal det svares morarenter etter fast-
satte bestemmelser.

Eiendomsskattekontoret 

OMSORGSLEILIGHETER
Berkåk

Det er ledig leiligheter i omsorgsboligen
Leilighetene er på 45 m² + tilhørende bod.
Husleie er på kr 4.674,- pr. måned
+ strøm etter forbruk.

Det er ledig leilighet i boligavdelingen
Leiligheten er på 35 m² + tilhørende bod. 
Husleie er på kr 4.156,- pr. måned
+ strøm kr 1.069,- pr. måned.

Det kan søkes om bostøtte.

Søknadsfrist: 27. februar 2017

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved
henvendelse til Helse og omsorgskontor
72 40 25 05 eller 72 40 25 03
Søknadsskjema ligger også på kommunens hjemmeside
www.rennebu.kommune.no

Søknad sendes: Rennebu helsesenter, 
Gamle kongevei 39A, 7391 Rennebu
OMSORGSLEILIGHET boligavd og omsorg

Kulturmidler
Kommunalt tilskudd til kulturarbeid
Søknad om tilskudd til kulturarbeid fremmes på 
fastsatt skjema til kommunen innen 1. mars.
For	søkere	som	er	medlem	av	Rennebu	musikkråd	
finnes eget skjema.
Skjema kan lastes ned fra kommunens hjemmesider eller 
kan hentes i Servicetorget.

Disse kan søke:
•		Organisasjoner/	grupper	eller	institusjoner	som	
 driver kulturarbeid i kommunen
•		I	særlige	tilfeller	kan	enkeltpersoner	søke

Aktiviteter for barn og unge vil bli prioritert.
Med søknaden må det følge regnskap og årsmelding.
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K U N N G J Ø R I N G E R
Årsmøte i Barnas Naturverden
Tirsdag 7. mars kl 19.30 i Jutulstuggu 
Årsmøtesaker og servering.

Hører du dårlig?

Åpent møte på Frivillighuset, Berkåk
mandag 20. februar kl 18.00
•	 Audiograf Jorid Løkken orienterer om tinnitus og hørsel
•	 Skrivetolk
•	 Enkel servering
•	 Til slutt årsmøte for medlemmene

arr: Oppdal og Rennebu HørsellagFeit-tirsdagsbuffet
på Mjuklia 28. februar kl. 14.30-17.30
Saltkjøtt, morr, kålrotstappe, løksaus,
klubb, trondhjemssuppe.

Voksne kr 185,-    Barn kr 89,- 

Velkommen!

DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN

Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

72 42 80 00
installasjon@krk.no | krk.no

MEDARBEIDER
Vi søker etter en person med godt humør, som

er ansvarsbevisst og arbeidsvillig, og som 
har interesse for mat.

Hos oss får du varierte arbeidsoppgaver på
kjøkken og kiosk, og du får møte mange 

hyggelige mennesker.

Vi har gode personalfordeler, godt 
arbeidsmiljø og tarifflønn.

Det er mulig med større og mindre
stillingsandeler.

Tiltredelse snarest.

Du kan ta kontakt med Anne Karin på
Tlf. 415 58 838 eller på mail

post@berkaak-veikro.no

Berkåk Veikro
Drivstoff   Mat   Overnatting

www.Terrengen.no
Tlf: 72426560/476 24 600 Adr: Stamnan, 7392 RENNEBU

Ditt lokale verksted for landbruks- og småmaskiner

Aktivitetsdag 
Mjuklia Leirsted og gjestegård

torsdag 23. februar 2017 kl. 11-15

•	 Skileik	og	skiskyting	v/RIL	skigruppa
•	 Hestekjøring
•	 Taubane,	klatring	og	bruskassestabling	kl.	12-14
•	 Ivar	smed	smir	med	barna	kl.	12-14
•	 Salg	av	lefser	og	kanelsnurrer	fra	Kroken	bakeri
•	 Åpent	fjøs	med	gris,	høner,	kaniner	og	geiter
•	 Salg	av	middag	i	matsalen	på	Mjuklia	kl.	13-15
•	 Åpen	visningshytte	i	Mjuken	hyttegrend

En vinterferiedag med aktiviteter for både store og små! 

Alle er hjertelig velkommen!
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Den unge kunstner

Lena Marie Storslett Hansen er 12 
år. Hun er svært glad i å skape og forme. 
Dette var også hovedgrunnen til at hun 
startet på «Visuelle Kunstfag» for snart 
tre år siden.

Lena prøver gjerne ulike teknikker, - 
og i løpet av tida på Visuelle Kunstfag har 
hun eksperimentert med både tre, plast, 
gips, broderi, leire, blyant, tusj og maling. 

Lenas kunstproduksjon viser stor vari-
asjon i måten å uttrykke seg på, - fra små, 
sarte, detaljerte og lekre blyant-tegninger 
til større akrylmalerier med sterke farger 
og kraftige penselstrøk. 

«Visuelle Kunstfag» i Kulturskolen er en fin arena for barn og ungdom med skaper-
trang og interesse for visuell uttrykksform.  I denne spalten presenterer Rennebunytt 
i samarbeid med Unni i Kulturskolen ulike kunstnere og noen av kunstverkene deres.

Lene Marie Storslett Hansen sin klovn er flott,  fargerik og fantasifull 
- med Marianne Aulies klovnebilder som inspirasjonen!

Om kunstneren selv får bestemme, 
- velger hun helst palett og malerpensel. 
Da kommer det fornøyde «Lena-smilet» 
fort fram, - og det tar ikke lang tid før hun 
med raske penselstrøk er i gang med å 
forvandle det hvite lerretet til en fargerik 
flate fylt med fantasifulle former og moti-
ver.

Tekst: Unni Larsen                                                                                                                                          
Foto: Unni Larsen/Sverre Stenløkk

Sunn fastfood 
fra Circle K på 
Berkåk
I kåringen av norgresmester sunn 
fastfood 2016 kom Circle K E6 
Berkåk på en svært gledelig 2. 
plass.

Fra venstre: Mariann Åkre fra YX 
Skulestadmo, Randi Kvaløy fra Shell 
Kopervik, Anne-Lise Sørensen fra 
Patricias Gatekjøkken, Svenn Ove 
Vaagen fra Circle K Berkåk og Guttorm 
Rebnes, juryformann og direktør i 
Opplysningskontoret for frukt og grønt. 
(Foto: Karine H. Henriksen)

Patricias Gatekjøkken stakk av med 
seieren. Circle K E6 Berkåk tok 2. plass, 
og på delt 3. plass kom YX Skulestadmo 
(Voss trafikksenter) og Kopervik Bensin 
og Storkiosk.

Juryen har i sin vurdering lagt vekt på 
den helhetlige tankegangen med langsik-
tig og konkret arbeid med sunnere meny-
er. Fokuset ligger på mindre porsjoner, 
sunnere tilbehør, vegetartilbud og friske, 
kortreiste grønnsaker.

I sin vurdering av Circle K Berkåk la 
juryen vekt på at de har gjort salatbaren til 
en attraksjon, og lykkes med å nå et seg-
ment som kan være vanskelig å få tak i.

(Kilde: Fastfood.no)
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Dette skjer i Rennebu!

Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

Følg	med	på	hva	som	
skjer i Rennebu på

rennebu.com

16.02 Hyggestund Helsesenteret 12.00
 med Kvinnegruppa
16.02 Babysang	 Frivillighuset	 12.00
16.02 Bønnemøte Hoelsmoen 20.00
19.02 Når vi kommer sammen Hoelsmoen 20.00
20.02 Åpent møte om hørsel Friv.huset	 18.00
21.02 Formiddagstreff Omsorgsb. Berkåk 11.00
22.02 Årsmøte 	 Frivilligsentralen	 19.30
 Pilgrimsforeninga i Rennebu
23.02 Formiddagstreff Staure 11.00
23.02 Aktivitetsdag Mjuklia  11-15
23.02 Jubileumsfest Mjuklia 13.00
 Rennebu Pensjonistforening
23.02 Bønnemøte Hoelsmoen 20.00
27.02 Blåveisen kor og hobby Innset bedehus 17.30
27.02 Årsmøte RIL Friidrett	 KVO	 18.00
01.03 Klubbmesterskap Rennebu skistadion 18.00
	 Klassisk
01.03 Strikkekafé Friv.sentralen	 17.00
01.03 Medlemsmøte kvinnegruppa Friv.sentralen 19.00
01.03 Årsmøte RIL Idrettskolen Hallandstuggu 20.00
02.03 Hyggestund Helsesenteret 12.00
	 med	Kvinnegruppa
02.03 Babysang	 Frivillighuset	 12.00
02.03 Årsmøte RIL Trim	 Friv.sentralen	 18.00
02.03 Årsmøte RIL Ski	 Kroken	Bakeri	 19.00
02.03 Normisjons Årsmøte Hoelsmoen 19.30
02.03 Mottak av klær Refshus skole 16-18
04.03 Misjonshusbasar Misjonshuset 11.00
06.03 Søndagsskole og Yngres Misjonsh. Voll 17.30
07.03 Formiddagstreff Omsorgsb. Berkåk 11.00
08.03 Mjuken GrandPrix Rennebu skistadion 18.00
 Skicross
09.03 Bibelundervisning Hoelsmoen 20.00

13.03 Årsmøte RIL Håndball Hallandstuggu 19.30
16.03 Årsmøte RIL Fotball Hallandstuggu 19.30

Frisktrim hver onsdag kl 8.30-9.30 i Rennebuhallen
Bridge hver tirsdag kl 18.30 på Rennebu Arbeidssenter.
Gjeterhundtrening hver mandag kl 19.00
Oddetallsuker hos Magne Hyttebakk på Innset. 
Partallsuker	hos	Kjell	Olav	Hoel	på	Stamnan.
Seniordans hver tirsdag kl 14-16. Partallsuker i 
samf.huset på Berkåk og oddetallsuker på Voll
Spinning for timeplan se www.oppspinn.net
Tabata/styrke hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30
Styrketrening hver mandag i Rennebuhallen kl 19.30
Yoga hver tirsdag i Åshuset kl 18.45 
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21 
i Sanitetshuset, Gml.kongevei 24 (i sokkelen).
Håndball se treningstider for laga på rennebu.com
Middagsstunden, Hoelsmoen kl 11 hver
første tirsdag i måneden.
Volleyball hver tirsdag kl 20.30 i Rennebuhallen
Oldboys hver torsdag i Rennebuhallen kl 20.30.
Idrettsskolen hver torsdag. 4-6sport kl 17.30 og
7-10sport kl 18.30
Hørselshjelp	på	Frivilligsentralen	
første torsdag i hver måned kl 10-12.

Det er gratis innrykk i kalenderen! 
Send epost til mari@mediaprofil.no


