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17. mai i Rennebu

Feiringen av 17.mai er 200 år i år, og er en markering av 
et høyt verdsatt demokrati. Norge hadde i 400 år vært i uni-
on med Danmark under flere enevoldskonger  før grunn-
lovsvedtaket i 1814 kom. Vedtaket førte til en endring mot 
et folkestyre, der folket gjennom valg kunne påvirke hvem 
som skulle styre landet. Alle prestegjeld valgte for eksempel 
sine representanter som ble sendt til samlingen på Eidsvoll 
i 1814.

Norge hadde i liten grad adel eller overklasse, og med 
den folkelige bevegelsen som var opptatt av likhet for loven 
og selvstendighet var det et godt utgangspunkt for demo-
krati.  

17.mai og friheten har betydd så mye for folket, at dagen 
har vært feiret over hele Norge med barnetog og flagg, fol-
kelig musikk og barnslig glede (nesten) kontinuerlig. Folk 
har stilt opp i både kuling og regn som i solskinn og varme, 
noe vi har kunne sett på reportasjene som sendes på fjern-
syn. Jeg vil tillate meg å være litt privat; fra egen barndom 
kan jeg huske 17.mai-togene i bitende nordlandsvind med 
nye sko som ga gnagsår, men som allikevel minnes med 
glede og en følelse av ekstra stort samhold når jeg gikk med 
skolen min og ropte hipp-hipp-hurra! 

17.mai-togene er et særnorsk fenomen. Andre land kan 
ikke vise fram en tilsvarende feiring av grunnloven sin: Det 
er gjerne militærparader landets ledelse vil vise frem. Det 
forteller hva de synes er viktig for nasjonen. 

I anledning feiringen har en jubileumssang blitt skrevet 
av Grethe Myhre Skottene fra Sarpsborg. Om denne kom-
mer til å bli like kjær som Bjørnstjerne Bjørnson sin ”Ja, vi 
elsker dette landet”, Henrik Wergelands ”Vi ere en nasjon, 

vi med” eller Finn Bø, Arild Feldborg og Bias Bernhoft sin 
tekst til ”Norge i rødt, hvitt og blått” gjenstår å se, men jeg 
regner med at du får høre den.

Med teksten til denne ønsker jeg dere alle til lykke med 
dagen den 17. mai, i tog eller som tilskuer til toget! Få også 
med deg hele kommunens feiring av grunnlovsjubileet i 
Rennebuhallen kl 19.00.

Lill Hemmingsen Bøa - ass rådmann

le
d
er

Det går et festtog
gjennom landet
Det går et festtog gjennom landet!I by og dal, ved fjell og fjord.
Vi svinger flagget stolt for Norge, med hurrarop ifra syd og til nord.Ref.
Hurra! Vi marsjerer og vi synger
sanger i rødt, hvitt og blått.
Kjenner frihetens rytme i kroppen.Fylt av glede for landet vårt.

Den store dagen vil vi feire.
Nå lyder takkens melodi
som stiger taktfast opp fra folket.
Fra oss som ønsker et demokrati.

Syttende mai. Nå jubler våren!
Nasjonen pynter seg til fest.
Gå sammen, elske fram verdier
så alle trives. Da har vi det best.

Det går et festtog gjennom tiden
der slekter har satt dype spor.
Med sine valg gav de oss framtid.Se, våre røtter de spirer og gror.
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Siste helga i april ble fyl-
kesfinalen i Ungdommens 
Kulturmønstring arrangert i 
Selbu. LODI, Ragnhild Hoel,  
Alexandru Gros Grindvoll, 
Marcus Karlsen, Ingrid 
Skjerve og  Lars Ingebrikt 
Rokkones var våre lokale 
representanter denne gangen, 
og alle var med å markedsføre 
Rennebu på en svært positiv 
måte. 

En av dem som imponerte dommer-
ne aller mest under fylkesfinalen var 14 
år gamle Alexandru Gros Grindvoll. Til 
tross for at han ikke var helt fornøyd 
med egen innsats, var han en av dem 
som slapp gjennom nåløyet og ble valgt 
ut som en av Sør-Trøndelags represen-
tant til landsmønstringen i midten av 
juni. 

Overrasket
14- åringen går for tiden i stemme-

skifte, med de utfordringer det medfø-
rer for sangprestasjonene. Under fyl-
kesfinalen måtte han derfor improvi-
sere litt underveis, da han følte at stem-
men sprakk. 

– Jeg var ikke helt fornøyd etterpå 
nei, så jeg ble både veldig overrasket og 
veldig glad da jeg fikk meldingen om 

at jeg gikk videre til landsmønstringen, 
sier Alexandru. 

Fram mot landsmønstringen blir det 
nå finpussing på den sangen han skal 
framføre, og han tenker også å legge 
den i et litt dypere toneleie som forhå-
pentligvis passer stemmen litt bedre.

Vil satse på musikken
Til tross for sin unge alder, er 

Alexandru allerede godt kjent for det 
lokale publikum i Rennebu, og han har 
vært med på mange opptredener i regi 
av kulturskolen, Rennebumartnan og 

andre lokale kulturarrangører. I tillegg 
har han deltatt i flere ulike talentkon-
kurranser både i Norge og i utlandet. 

– Jeg liker veldig godt å stå på sce-
nen, og jeg elsker å holde på med 
musikk, så jeg kommer helt klart til 
å satse på musikken videre framover 
også, avslutter den talentfulle unggut-
ten bestemt. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Alexandru Gros Grindvoll under den kommunale mønstringen.

Alexandru 
– videre til landsfinalen i UKM

vår ung
d
om

2. pinsedag er det fest på Mjuklia
Dette er den 44. Mjuklia-dagen, forteller daglig leder Kari Hyttebakk Øye, som sammen med vaktmester 
Ola Syrstadeng og kjøkkensjef Rigmor Aas, er ansvarlig for drifta på stedet. Dette er en trio som fungerer 
meget godt ilag, men Kari understreker at hele staben på omkring ti personer, er en kjempegjeng.

Hun kan invitere til et velholdt leirsted, hvor konfirmantleirer er den største kundegruppen. Hun forteller at barne- og ungdoms-
leirene er et fantastisk hjelpemiddel i trosopplæringa rundt om i menighetene. Leirene har kunnskap- og trosformidling, sang og mye 
leik på programmet. Ungene trives veldig godt i de trygge omgivelsene, og med det store aktivitetstilbudet som Mjuklia nå har.

Catering fra Mjuklia er etter hvert blitt ganske ettertraktet, også utafor kommunegrensene. 
– Nå ser vi fram til fornyelse av kjøkkenavdelinga, smiler Kari. Forhåpentligvis blir det byggestart til høsten.
– Men først er det altså Mjukliadag, poengterer hun. – Da blir det gudstjeneste både på Voll og på Berkåk. Mjuklia står klar med salg 

av middag og kaffe, før det blir festtale av Hans Birger Nergaard med fokus på Etiopia. I tillegg får vi flere gjester og kulturelle innslag.
Festen avsluttes med bevertning, bål ved gapahuken, klatring, bruskassestabling og taubanekjøring, forteller Kari, som ønsker hjer-

telig velkommen 2. pinsedag!
ALL
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I forbindelse med grunnlovs-
markeringen har nok de fleste 
skoleelever og barnehagebarn 
på en eller annen måte arbei-
det med dette temaet gjen-
nom ulike prosjekt og opp-
gaver. 8. klasse ved Rennebu 
Ungdomsskole avsluttet nylig 
sitt prosjekt, som har bestått 
av et gruppearbeid, et fram-
legg, og til slutt en individuell 
prøve i stoffet. 

Elevene fordypet seg i seks tema 
med tilknytning til grunnlovsjubileet, 
og til slutt skulle det hele sys sammen 
til en veggavis, som dannet grunnlaget 
for framlegget til gruppene.

Artig å jobbe i grupper
Alle elevene vi snakket med syntes 

dette hadde vært et spennende pro-
sjekt, og ikke minst at det er artigere å 
få jobbe i grupper. 

– Da kan vi dele oppgavene mellom 
oss, og så lærer vi av hverandre, sier 
Ellinor Gunnes. 

Grunnlovsjubileet 
1814 – 2014

Selv om elevene kunne finne en 
god del stoff i samfunnsfagbøkene sine, 
har de også vært nødt til å bruke net-
tet aktivt for å finne utfyllende opplys-
ninger. Når Rennebunytt stikker innom 
er veggavisene ferdig montert, og har 
blitt rene historiefortellingen. Her har 
elevene samlet faktaopplysninger om 
både Napoleonskrigene, krigen mellom 
Norge og Sverige i 1807, norsk nasjo-
nalfølelse, stormannsmøtet på Eidsvoll, 
Grunnloven og det kjente maleriet 
Eidsvoll 1814. 

Stiller ut på Rennebumartnan
Elevene i 8. klasse har også jobbet 

med grunnlovsjubileet i andre fag, bl. 
annet holder de på med karikaturteg-
ninger og tegneserier i kunst og hånd-
verk. 

- Vi har fått tildelt hver vår paragraf i 
Grunnloven, og så skal vi tegne en kari-
katur eller en tegneserie som symboli-
serer den paragrafen, forteller elevene. 

Disse arbeidene vil bli å se under 
årets Rennebumartna, sammen med 
andre prosjekt som har vært gjennom-
ført i skoler og barnehager i forbindelse 
med grunnlovsjubileet.

Av Mona Schjølset

Samfunnsfagprosjekt 8. klasse:

To av gruppene i 8. klasse foran sine ferdige veggaviser.
F.v Anita Øverland, Fredrik Holthe Kvendbø, Andrea Grøtte, Eivind Haugen, Ellinor 

Gunnes, Ragnhild Kvam, Tora Annette Sigstad og Sander Pedersen Havdal

Søndag 18. mai 
arrangeres 
Skytingens dag i 
Gammelstødalen.

 
Dette er et samarbeid mellom Rennebu 
og Innset skytterlag, og her blir det 
mulighet til å få litt mer informasjon 
om skytter-miljøet og de aktiviteter 
lokallagene her kan tilby. 

For de som ønsker vil det også bli 
mulighet til å teste sine ferdigheter på 
skytebanen, under kyndig veiledning av 
rutinerte skyttere fra Innset og Rennebu 
Skytterlag. 

Familievennlig arrangement
Et av hovedmålene med Skytingens 

dag er å markedsføre skyting som en 
attraktiv og positiv hobby, og på den 
måten bidra til rekruttering. Ifølge Bjørn 
Inge Haugset, som er leder i Rennebu 
Skytterlag, har man lokalt hatt en aktiv 
satsing på rekruttering av nye medlem-
mer. 

- Vi arrangerer hvert år skyteskole 
for barn fra ca. 10 år og oppover, og der 
har vi hatt god oppslutning og fått inn 
mange nye rekrutter, forteller Haugset. 

På Skytingens dag har man også 
lagt vekt på at det skal være et familie-
vennlig arrangement, og barn og unge 
oppfordres derfor spesielt til å ta turen 
sammen med sine foresatte. 

- Alle er hjertelig velkommen fra 
klokka 14 og utover ettermiddagen. Vi 
regner med at været blir bra, og satser 
på en sosial og trivelig dag sammen 
med skytterinteresserte i alle aldre, 
avslutter Haugset.

Av Mona Schjølset
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Siden nyttår har Bjørn 
Rogstad brukt ganske mye 
tid på å fordype seg i grunn-
lovsjubileet og historien 
rundt det som skjedde på 
Eidsvoll i 1814, og det er 
spesielt to områder som har 
fanget hans oppmerksomhet: 
Hvordan var befolkningens 
levekår og sosiale forhold 
rundt 1800, og hvem var disse 
Eidsvollsmennene litt bak 
”glansbildefasadene”?

Selv syns han derfor det var litt av et 
slumpetreff at nettopp han ble spurt om 
å holde årets 17. mai-tale på Berkåk. Noe 
slumpetreff var det selvsagt ikke, for alle 
som har hørt Rogstad på en talerstol, 
skjønner umiddelbart at han ikke tar 
lett på verken historiske fakta, eller det 
å forberede seg godt til oppgaver han får. 

Mye sykdom og dårlig klima
På slutten av 1700- tallet og begyn-

nelsen av 1800- tallet var det en periode 
med dårlige klimatiske forhold i landet, 
og det var store problemer med å få fram 
avlingene. Folketallet på den tiden var 
ca. 900 000, og folk levde av jordbruk, 
skogbruk, fiske og bergverk, slik som f. 
eks. på Undal, Innset, Kvikne, Løkken 
og Røros. Også lokalt fikk man merke de 
vanskelige klimatiske forhold, og store 
deler av gruvene på Innset ble ødelagt 
under ”Storofsen” i 1789. Bedre ble det 
heller ikke utover 1800-tallet, og i tillegg 
til dårlige avlinger blokkerte engelsk-
mennene havnene slik at nordmenn 
ikke fikk byttet trelast og fisk mot korn 
fra Europa. 

- Det var på denne tiden man begyn-
te å blande bark inn i melet for å drøye 
det, og dette ble faktisk så utbredt at 
skogeierne var bekymret for tilveksten, 
forteller Rogstad. 

Som en følge av de dårlige tidene var 
det mye sykdom i landet.

Folk flest hadde nok med å overleve
Dette var den virkeligheten folk flest 

opplevde på den tiden grunnloven ble 
skrevet, så ifølge Rogstad var det nok 
ikke en stor folkebevegelse som ledet 
fram til de historiske maidagene i 1814. 

- Folk flest hadde på den tiden mer 
enn nok med å overleve under vanske-
lige kår, så noe stort samfunnsengasje-
ment var det nok ikke snakk om. Det var 
nok stort sett embetsverket, det militære 
og noen få ellers som var engasjert i det 
som skjedde, sier Rogstad. 

Han påpeker likevel den betydnin-
gen Grunnloven fikk, både for dem som 
levde på den tiden, og ikke minst for all 
ettertid. 

– Det at demokratiet ble innført, og 
dannet grunnlaget for rettssikkerhet, 
ytringsfrihet, trykkefrihet og alt vi tar 
som en selvfølge i dag, førte etterhvert 
til helt andre levekår for det norske folk, 
sier Rogstad. 

Frihet, likhet og brorskap
De 112 Eidsvollsmennene kan vel 

kalles de første folkevalgte her i landet, 
og selv om de nok ikke representerte et 
gjennomsnitt av befolkningen, bar det 
så absolutt bud om en ny tid. Arbeidet 
pågikk i seks uker, og ifølge Rogstad var 
det nok et fåtall som hadde erfaring med 
debatt og samarbeid på denne måten. 

- Det står i noen av beretningene fra 
Eidsvoll at stemningen til tider kunne 
bli amper, og det var til og med tilløp til 
håndgemeng, smiler Rogstad. 

Det var jo allikevel noen foregangs-
menn som utmerket seg også i denne 
sammenhengen, og ifølge Rogstad 
var nok Christian Magnus Falsen den 
som i aller størst grad satte sitt preg 
på Grunnloven. Falsen hadde skrevet 
mange utkast til momenter han ville ha 
med i lovteksten, og satt seg grundig inn 
i stoffet. Til Eidsvoll hadde han med seg 
en medhjelper som het Johan Adler, og 
sammen fikk disse to gjennomslag for 
veldig mange av sine forslag. Mye av det 
som kom fram var ideer fra den ameri-
kanske grunnloven og den franske revo-
lusjon. 

– Det var nok ikke slik at alle forslag-

Bjørn Rogstad 
– samfunnsengasjert pensjonist

ene Falsen og hans medhjelper kom 
med nødvendigvis var deres egne tan-
ker. Det var nok heller det som vi i dag 
kaller ”klipp og lim”, der de hadde pluk-
ket relevant stoff og satt det sammen til 
et grunnlovsforslag. Slik er det jo i dag 
også, at dersom man møter godt forbe-
redt får man ofte gjennomslag for egne 
ideer og tanker, smiler Rogstad.  

Blomster og friluftsliv
Årets 17. mai-taler på Berkåk har vir-

kelig gått dypt inn i materien, og har nok 
lest det aller meste av det som har blitt 
skrevet i forbindelse med grunnlovsjubi-
leet. 

– Den største utfordringen blir nok å 
klare å begrense seg så talen ikke blir for 
lang. Jeg regner jo med at folk har andre 
planer på 17. mai også, ler Rogstad. 

Etter 17. mai håper Rogstad det skal 
bli litt bedre tid både til å komme seg ut 
på turer i skog og mark, og stelle med 
blomstene i hagen. 

– Jeg liker veldig godt å stelle med 
blomster, det virker både beroligende og 
oppløftende. Trimturer i skog og mark 
gir mye overskudd, og det er noe man 
trenger for å nyte en aktiv pensjonisttil-
værelse, avslutter Bjørn Rogstad.

Av Mona Schjølset

Bjørn Rogstad studerer et utsnitt 
av Grunnloven som finns på 

Rennebu kommunehus.
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Bispevisitas i Rennebu
7. -11. mai var det bispevisitas i Rennebu, og biskop Tor 
Singsaas hadde et tettpakket og variert program i løpet av de 
fire dagene han oppholdt seg her. Bedriftsbesøk, skolebesøk, 
gudstjenester og kulturarrangement  var bare noe av det som 
sto på programmet, i tillegg til møter med menighetsråd og 
ansatte.

han høre både om fotball, sykling, ter-
rengløp, marsjøvelser, fugler, blomster, 
slåball og forskjellig annet som opptar 
unger både i Rennebu og mange andre 
steder i disse dager. 

Det var tydelig at elevene hadde 
snakket om hva det betyr å være biskop, 
men det var nok likevel litt vanskelig å 
beskrive hva en bispevisitas går ut på. 

– Jeg vet ikke helt hva visitas betyr, 
men en biskop er i alle fall sjefen over 
prestene, var den greie konklusjonen til 
en av guttene i fjerde klasse.

Av Mona Schjølset

”Ta ikke leken fra meg” sang elevene for biskop Tor Singsaas, som etterhvert engasjerte 
elevene med både fortellinger og samtale.

Onsdag 8. mai besøkte biskopen 
Berkåk skole. Her fikk han blant annet 
høre 1.-4.-koret, og han tok seg også 
god tid til å snakke med elevene om 
både fritidsinteresser, vårtegn, lek og 
andre ting som unger er opptatt av.

Sjefen over prestene!
Biskopen startet sin runde med å 

håndhilse på mange av de spente elev-
ene, og gjennom en uhøytidelig og 
imøtekommende tone fikk han god 
kontakt med de yngste elevene. Det var 
mange hender i været etterhvert som 
biskopen tok opp aktuelle tema med 
ungene. Gjennom en drøy halvtime fikk 

rennebu.com 
– nytt nettsted
Tirsdag 20. mai lanseres nett-
stedet rennebu.com. 

Det er Rennebu kommune som er 
eier av selve domenet, men de samar-
beider med Rennebu Næringsforening 
om ansvaret for nettportalen. De har 
inngått avtale med Mediaprofil om den 
daglige driften og oppdateringen. 

- Det som presenteres den 20. mai 
er summen av mye godt arbeid som 
har vært gjort i ulike fora fra 2011 og 
fram til nå, sier Trond Jære, som sitter i 
redaksjonskomiteen til rennebu.com. 

Felles markedsføringsportal for 
Rennebu

Målet med den nye nettportalen er 
at det skal bli enklere og mer attraktivt 
å besøke Rennebu, samtidig som det 
også skal bli lettere for nye innflyttere å 
orientere seg. 

– Portalen skal rett og slett være en 
god informasjonskanal både for inn-
byggere og besøkende, ikke bare en ren 
turistportal, sier Jære. 

Ønsker engasjement
Gruppa som har ansvaret for arbei-

det med rennebu.com håper at både 
næringsdrivende, privatpersoner, lag og 
foreninger vil engasjere seg og komme 
med innspill til den nye nettportalen. 

– Vi ønsker en god dialog med alle 
aktører som kan bidra til at rennebu.
com skal bli den informasjonskanalen 
vi har sett for oss, og er absolutt åpne 
for innspill og tilbakemeldinger, sier 
Jære. 

Presentasjon og nærmere infor-
masjon av rennebu.com skjer på 
Frivillighuset, tirsdag 20. mai kl. 14.00

Av Mona Schjølset

Følge 
Rennebu kommune 

på
Facebook!
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Årets 
vandring i 
pilegrims-
leden

Som kjent for mange i Rennebu blir 
det hvert år arrangert en lokal vandring 
langs en bit av pilegrimsleden gjennom 
Rennebu. I år vil denne vandringen 
foregå søndag den 1. juni, med oppmø-
te ved Kjønnmoen kl 12:00. Grunnen 
til at vi har valgt den datoen er at det 
faktisk er bestemt fra ledelsen ved 
Nasjonalt Pilegrimssenter at da skal alle 
kommuner som innehar en bit av leden 
arrangere lokale vandringer akkurat 
den dagen. Da er det å beklage at det 
kolliderer med konfirmasjon, men som-
meren er som kjent kort og hektisk og 
det skal godt gjøres å få plass til alt for 
alle.

 I år har vi vært så heldig å få med 
oss skuespiller Hildegunn Eggen som 
vandringsvenn. Vi tror det kommer til å 
bli en fin opplevelse for både kropp og 
sjel. Turen ender ved Rennebu kirke på 
Voll. 

Alle er hjertelig velkommen til å 
delta. Det er bare å kle seg etter værfor-
holdene. Niste og termos er også nød-
vendige ingredienser på en slik tur.

Vi gleder oss til denne markeringen 
av starten på årets pilegrimssesong, og 
starten på en forhåpentligvis fin som-
mer.

Arrangør pilegrimsutvalget i Rennebu

Forrige onsdag var elevene på Voll 
og Nerskogen samlet for å starte på 
sin del av gruppearbeidet. De har fått 
i oppgave å lage fjøs og det som hører 
til her, dyr, mennesker, en skigard og en 
utedo. Alt var planlagt av elevene selv, 
under kyndig veiledning fra lærerne 
Håvard Rogogjerd og Anniken Spørch 
Sundt.

God planlegging
For at resultatet skal bli best mulig 

kreves det nøyaktig planlegging. Noe er 
allerede fastlagt, slik som f. eks. størrel-
sen på hus og bygninger. 

– Dette bestemte vi på den første 
samlingen, slik at det stemmer overens 
når vi skal sette sammen hele bonde-
gården som avslutning på prosjektet, 
forklarer Rogogjerd. 

Før de kunne gå i gang med den 
praktiske delen av oppgaven, måtte 
elevene diskutere hvordan det skulle 
gjøres, hvilke materialer som skulle 

Gårdsbruk anno 1814
Alle fjerdeklassinger i Rennebu har denne våren et samarbeids-
prosjekt der de har jobbet med temaet 1814, og rent konkret tatt 
for seg hvordan et gårdsbruk kunne se ut på denne tiden. Den 
første samlingen var på Berkåk, der elevene hadde en historisk 
vandring og bestemte seg for hvordan oppgavene skulle forde-
les mellom de ulike skolene.

brukes, og ikke minst hvem som skulle 
gjøre hva. Etter en konstruktiv plan-
leggingsøkt var det stor iver etter å 
komme i gang med praktisk arbeid, 
og noen sprang ut for å finne pinner 
og annet egnet materiale, mens andre 
begynte med oppmåling og saging av 
det som skal bli til fjøsbygning. 

Stilles ut på Rennebumartnan
Dette er som sagt en del av et samar-

beidsprosjekt som alle fjerdeklassinge-
ne i Rennebu jobber med denne våren, 
og ifølge Rogogjerd skal de samles mot 
slutten av skoleåret for å sette sammen 
prosjektet ”gårdsbuk anno 1814”. Det 
ferdige resultatet vil bli å se under årets 
Rennebumartna, der det skal stilles ut 
sammen med andre prosjekt fra skoler 
og barnehager i Rennebu.

Av Mona Schjølset

Lærer Håvard Rogogjerd viser Malin Rånes, Ken Adrian Grindvoll og 
Petter Gunnes Dahlshaug hvordan de skal starte opp med fjøsbyggingen.
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Mjuklia leirsted og gjestegård
www.mjuklia.no – post@mjuklia.no – 72 42 82 30

17.mai-buffet på Mjuklia!
Middagsbuffet med dessert 
fra kl 14.00-17.00

Voksne kr. 225,- | Barn 3-12 år kr. 95,-

Noe ledig kapasitet på catering til konfirmasjon,
ta kontakt for tilbud!

Slangeverksted!
•	 Bensin- og oljeslanger 
•	 Presser	hydraulikkslanger
	 og	slanger	til	høytrykkspylere.
•	 Billige	slangetromler	
	 til	høytrykkspylere,	
•	 Multifaster	hurtikoblinger	
	 og	hydraulikkventiler.

Arnt Haugen
Hoelsjåren - Tlf 988 15 525

Leiekjøring innen landbruk og lett anlegg!

• Grashøsting (slått, raking, pressing)
• Transport (grus, rundball ol.)
• Kompakt disc-harv m/crossboard

Vårt mål er god tilgjengelighet og god service!
Konkurransedyktige priser!

Einar Holden 975 08 544 Jan Eirik Holden 918 15 047
www.sundsetgard.no   

• Kalkspredning (for Visnes Kalk)
• Husdyrgjødsel (12 m3 vacumvogn)
• Gravearbeid (8 tonns maskin)

Vi tilbyr

Vekt på pressa!

Utleie av maskiner

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Tlf 909 54 130/476 37 302
www.rennebumaskinutleie.no

Gravemaskiner – Minidumper – Hengere 
Kompaktlaster med pallegafler og skuffe

Vi tar oppdrag som 
stubbfresing, fjerning av 

hageavfall og mindre 
graveoppdrag

Din	lokale	maler	for	tak	og	vegger

Jarno van Malsen

Kosbergveien,	7391	Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com
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Vår og sommer-

blomster
på Å Gartneri

Sommeråpent 
til 22. juni

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

Telefon 72 49 42 12 

7335 Jerpstad

Høring og offentlig ettersyn
Detaljreguleringsplan
Hestvatnet hytteområde - 
delplan Nesjan, Rise, Rogogjerd 

Planområdet	ligger	på	sørsida	av	Hestvatnet.
Planområdet	omfatter	10	nye	hyttetomter.
Planen	kan	sees	i	Rennebu	kommunehus,	
Servicetorget	og	på	www.rennebu.kommune.no
Eventuelle	merknader	sendes	innen	27.06.2014	
til	Rennebu	kommune,	Myrveien	1,	7391	Rennebu	
eller	postmottak@rennebu.kommune.no.

Høring og offentlig ettersyn
Rennebu kommune
Kommuneplanens arealdel 2014

Formannskapet	i	Rennebu	vedtok	den	06.05.14,	
sak	25/14	og	legge	ut	Rennebu	kommune	-	
Kommuneplanens	arealdel	2014	til	offentlig	
ettersyn	og	høring	i	hht	Pbl	§	11-14.
Kommuneplanens	arealdel	er	lagt	ut	på	
kommunens	hjemmeside	
www.rennebu.kommune.no	I	tillegg	kan	
dokumentet	sees	i	Servicetorget	på	kommunehuset	
i	perioden	12.05.2014	–	30.06.2014.
Eventuelle	merknader	sendes	innen	30.06.2014	til	
postmottak@rennebu.kommune.no	eller	Rennebu	
kommune,	Myrveien	1,	7391	Rennebu	Rådmannen

K U N N G J Ø R I N G E R

Takk	for	pengegaven	på	kr	19.600,-	som	kom	inn	i	
forbindelse	med	Sivert	A.	Hårstads	begravelse.

Rennebu	skytterlag

17. mai-fest på Sandbrekka
Kaffe	og	kaker	fra	kl	20.00

Underholdning
Kviknegutta spiller til dans

Inng	kr	250	Arr.:	UL	Framtidsvon

Neste Rennebunytt kommer torsdag 5. juni,	
og	er	RNs	sommernummer.

Frist for stoff er mandag 26. mai.
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Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg	-	Vannbåren	varme	
Rehabilitering	-	Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

Rennebu

27,8 cm

Har du en jobb du trenger noen til å utføre?

Vi i Bygdeservice vil gjerne prøve å hjelpe deg.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Telefon 959 18 815

Snekkering, hytter,
restaurering, tilbygg
Renhold, vindusvask, skift gardiner 

Tilsyn/omsorg, følgetjeneste
Snømåking, brøyting

Konfirmasjoni stort utvalg!

man-fre 10-17  –  lør 10-14
Berkåk - tlf 72 42 74 45

Voll, 7393 Rennebu  -  Tlf. 72 42 66 35  -  Mobil 976 80 819

Kom og se vår utstilling av

Jonsered og Husqvarna produkter

Husqvarna	Automover
Plentraktorer
Plenklippere
Ryddesager
Trimmere
Motorsager	mm

Delelager og 
service

Gode
tilbud!

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

Erik	924	25	249		–		John	Egil	970	79	792

Gaver, blomster, pynt
Stort utvalg av uteblomsterOrkide

2grens

nå kr 159,-

Søndag 15. juni 2014 kl 12.00
52/18 km sykkelritt på Nerskogen i Rennebu. 

Start og mål ved Granasjøen.

w
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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: www.nerskogsrittet.no

Nerskogen grendalag, Oppdal sykkelklubb og 
Rennebu IL i samarbeid med

Arrangeres for 5. gang.

Alle som deltar for 5. gang 

får en ekstra premie.
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17. mai på Innset
kl	10.30		 Gudstjeneste	i	Innset	kirke
		 17.	mai-toget	starter	fra	kirken	etter	
	 gudstjenesta
	 Innset	hornmusikk	spiller.
	 Tradisjonelt	samvær	i	samfunnshuset	med	
 sang og tale for dagen.
	 Natursti,	leker
	 Salg	av	kaffe,	kaker,	is,	pølser	og	brus.
		 Velkommen!

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/	Kristin	Reitan
	 Tale	for	dagen	v/	Bjørn	Rogstad
	 Blomsteroverrekkelse	v/elever	fra	7.	klasse
kl	13.30	 Program	i	Rennebuhallen
	 Kaffeservering
	 Underholdning	og	loddsalg
	 Leker
Inngang:		 Voksne	kr	100,-			–			Barn	kr	25,-

Arr: 7. kl ved Berkåk skole

17. mai på Nerskogen
kl	12.00	 17.	mai-toget	går	fra	skolen
kl	13.00	 Feiring	på	skolen
	 Sang,	tale	og	underholdning
	 Salg	av	mat	og	drikke
	 Leker	ute
	 Velkommen!

17. mai på Voll
Kl	10.00	 Gudstjeneste	ved	prest	Anette	Vognild
Kl	11.00	 Flaggheising	ved	6.klasse
	 Allsang:	”Ja,	vi	elsker	dette	landet”	
	 17.	maitoget	går	rett	etter	flaggheising
	 Rennebu	skolekorps	deltar
Kl 11.30 Kaffe- og issalg starter
Kl	12.00	 Salg	av	risengrøt	ved	skolekjøkkenet
	 Pølse	og	pølsebrød/lompe	i	gymsalen
Kl	12.00	 Leker	for	barna
Kl	14.00	 Program:
	 Allsang:	“Det	går	et	festtog	gjennom	landet!”
	 Tale	for	dagen:
	 	 -	Nerskogen	og	Voll	barnehager	
	 	 -	elever	fra	7.	klasse	
	 	 -	Gudveig	Drugudal
	 Sang	av	Ellinor	Gunnes	
	 Allsang:	“Ja,	vi	elsker	dette	landet!”
Kl 15.00 Grendastafett
Kl	16.00	 Premiering	natursti

17. mai i Rennebu

Velkommen!

Kveldsarrangement for alle
Rennebu kommune ønsker alle i hele
Rennebu hjertelig velkommen til en
familiekveld i Rennebuhallen kl 19.00.

Programmet	består	bl.a.	av:
•	 Korpsmusikk
•	 Innslag	fra	skolene
•	 Allsang
•	 Korsang
•	 Diverse	musikkinnslag	med	lokale	utøvere
•	 Historisk	tilbakeblikk
•	 Gratis	forfriskninger	i	pausen

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

Rennebu Nytt -  neste nummer 5. juni - frist for stoff  26. mai -  Rennebu Nytt

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

Dette skjer i Rennebu!
15.05 Terrengløp Trollvang 18.00
17.05 Program, se egen annonse
17.05 17. mai-fest Sandbrekka 20.00
18.05 Sykkelkarusell Torget, Berkåk 13.00
18.05 Skytingens dag Gammelstødalen 14.00
20.05 Oppskyting Gammelstødalen 17.30
20.05 Formiddagstreff Omsorgsboligene 11.00
22.05 Terrengløp Skistadion Berkåk 18.00
 Mjuken Opp Skistadion Berkåk 18.00
22.05 Formiddagstreff Staure 11.00
22.05 Oppskyting Gammelstødalen 17.30
27.05 Oppskyting Gammelstødalen 17.30
28.05 Medlemsmøte Samf.huset 11.00
 Rennebu Pensjonistforening
03.06 Formiddagstreff Omsorgsboligene 11.00
03.06 Oppskyting Gammelstødalen 17.30
05.06 Mottak av klær Refshus skole 16-18
05.06 Terrengløp m/premieutd. Granasjøen 18.00
05.06 Normisjonsmøte Fredheim, Grindal 20.00
 
Frisktrim i Rennebuhallen hver onsdag kl 10.45-11.45
Styrketrening i samf.huset hver tirsdag kl 19.30-20.00
Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 19.00.
Oddetallsuker på Stamnan og partallsuker på Innset.
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 21-02
Seniordans hver tirsdag kl 14-16 i samf.huset
Bridgeklubb hver tirsdag i Frivillighuset kl 18.30
Småbarnstreff hver torsdag kl 11-13 i Frivillighuset
Spinning, se timeplan på www.oppspinn.net

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

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

Little Wonders – 
månedens håndverker i mai
I mai er det smykkebedriften Little Wonders 
som er månedens håndverker hos Birka. 

Det er Katryne Forné som står bak smykkekolleksjonen, 
og hun berømmes særlig for sin evne til å lage unike pro-
dukter med personlig vri. 

I sortimentet til den kreative kunstneren finnes både 
armbånd, smykker, bokmerker, nøkkelknipper og mansjett-
knapper. Hun er imidlertid åpen for nye ideer, så det kom-
mer stadig nye produkter i sortimentet. Sist ut er ID-merke 
til hund. 

For å få en personlig vri på produktene bruker Forné 
en teknikk der hånd- og fotavtrykk, barnetegninger, hånd-
skrevne navnetrekk o.l. preges i sølv.

I mai blir altså et utvalg av Katryne Fornés produkter å 
finne i Birkas lokaler på Berkåk, så da er det bare å stikke 
innom. 


