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Skolenes Sangdag

Fredag 29. april deltok mange 
skoleelever i en nasjonal sangdugnad.

Foto: Mona Schjølset

Rennebunytt
Informasjonsblad og Annonseorgan      Nr 8/2016        12. mai     Årg. 39



2 Rennebunytt

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/
	 mona@mediaprofil.no
	 Annonser:	mari@mediaprofil.no
Web 	 www.rennebunytt.no	og	
	 www.rennebu.kommune.no
Abonnement		Gratis	alle	husstander	i		Rennebu,	Soknedal,
	 Jerpstad,	Kvikne	og	Fagerhaug.
Opplag	 3.300	stk

Kommunale møter      
19.05	 Kommunestyret	 19.00
02.06	 HOO	 09.00
03.06	 MTL	 09.00
07.06	 Formannsskapet	 09.00

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

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	

- Det handler om vanlig folkeskikk 
og respekt, og de helt enkle prinsip-
pene for hvordan vi bør behandle hver-
andre samme hvilken hudfarge, reli-
gion og kultur vi tilhører, sier Ove Einar 
Drugudal, som er leder i Rennebu Røde 
Kors. 

Frivilligheten er viktig
I Rennebu har Frivilligsentralen hatt 

en sentral rolle i integreringen av våre 
nye landsmenn, og sammen med flykt-
ningtjenesten i kommunen bidrar de 
hver dag til at trivsel og integrering skal 
fungere på best mulig måte. 

- Den kampanjen som har blitt gjen-
nomført nå i vår retter søkelyset på hvor-
dan frivillige lag og organisasjoner kan 
bidra i integreringsarbeidet. Gjennom 
idrett, kultur, hjelpekorps og sosiale 
aktiviteter får asylsøkere og flyktninger 
både språkpraksis og nye bekjentskaper, 
sier Drugudal.  

Rennebu Røde Kors har også vært 
i kontakt med både kommune og 
Frivilligsentral, for å høre hvordan de 

Kan du snakke, kan du bidra!

kan bidra i integreringsarbeidet. På sikt 
håper de også at noen av dem som har 
kommet hit vil bli medlemmer i Røde 
Kors og engasjere seg i deres virksom-
het. 

- Det ser vi bare positivt på, og vi vet 
at det er gode erfaringer fra andre hjel-
pekorps, sier Drugudal. 

Integrering skjer når vi 
snakker sammen

I oppfordringen Røde Kors går ut 
med i forbindelse med sin kampanje, 
heter det at integrering skjer når vi snak-
ker sammen. 

- For å lykkes med integrering må 
vi være åpne og inkluderende. Vi må 
begynne å snakke med asylsøkerne, 

8. mai er den internasjonale 
Røde Kors dagen, og dette ble 
markert på ulike måter rundt 
omkring i landet. Årets kam-
panje ble markert under over-
skriften ”Kan du snakke, kan 
du bidra”, noe som henspeiler 
på hvordan vi kan og bør ta 
imot flyktninger og asylsøkere 
i lokalsamfunnet. 

ikke bare om dem, heter det i kampanje-  
teksten. 

Ifølge Drugudal må vi også se det 
positive i at vi bor i et lite lokalsamfunn, 
og dermed får god oversikt på hvem 
våre nye naboer er. 

- Jeg tror dette kan gi et fortrinn i 
integreringsarbeidet, i alle fall gir det 
oss en naturlig og lettvint måte å bli 
kjent på. Får vi naboer med utenlandsk 
opprinnelse, bør det være like naturlig 
å ta kontakt og snakke med dem som 
om det hadde vært etniske nordmenn. 
Dette handler jo i bunn og grunn bare 
om normal høflighet og folkeskikk, sier 
Drugudal. 

Av Mona Schjølset

Ove Einar Drugudal i Rennebu Røde Kors
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Skolenes Sangdag 2016

Fredag 29. april ble det gjennom-
ført en nasjonal sangdugnad, 
der alle landets grunnskoler 
ble oppfordret til å delta. Både 
på Voll og på Berkåk ble dagen 
markert med lystige toner og god 
stemning.

På Berkåk hadde man valgt å legge 
markeringen utendørs, og sammen med 
voksenopplæringa holdt elevene på 
1. – 7. trinn en flott konsert på Torget. 
Vårsola kikket også fram, og det ble en 
trivelig stund for publikum som hadde 
møtt fram. 

Ordfører og rådmann på besøk
På Voll skole fikk elevene i anledning 

dagen besøk av ordfører og rådmann, 
som også fikk servert lunch før konser-
ten startet. Ved Voll skole har de nemlig 
et tilbud der elevene får kjøpe seg lunch 
for kr 20 hver fredag. 

- Dette har vært et kjempepopulært 
tilbud, og vi skulle ønske det var ressur-
ser til å videreføre denne ordningen nes-
te skoleår. I alle fall syns vi det var viktig 
å vise fram til både ordfører og rådmann 
at dette er et populært tilbud, fortalte 
rektor Heidi Reitås Sæther. 

Det var tydelig at gjestene satte pris 
både på maten og samværet med eleve-
ne. Ordfører Ola Øie takket hjertelig for 
oppvartningen, og ga uttrykk for at han 
gjerne ville bli invitert flere ganger. Før 
han dro videre spurte han også elevene 
om råd i den pågående prosessen med 
kommunereform.

- Vi som er politikere sliter litt med 
denne saken nå om dagen, sa Øie. 

Det var ingen av elevene som på 

God stemning da elevene på Voll skole markerte Skolenes Sangdag

stående fot kunne gi ordføreren noen 
forløsende tips om kommunereform 
og intensjonsavtaler, men så var det vel 
strengt tatt ikke det som sto på agen-
daen heller denne dagen. Skolenes 
Sangdag ble i alle fall behørig markert 
på Voll skole, og det med både stil, sjarm 
og fengende rytmer. 

Av Mona Schjølset

Ordfører Ola Øie takket for god lunch og godt selskap
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BERKÅK BIL
AC-Service
Hjulstillingskontroll
Service alle bilmerker
Flush og skifte av all automatgearolje      
Dekk og avbalanseringsmaskin
Hydralikkslangeverksted
Periodisk kjøretøykontroll opp til 7.500 kg

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

Finn ditt verksted: 
automester.no • tlf. 800 40 555

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted                            
Lakkverksted                                                  
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

BERKÅK BIL 
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
berbil@loqal.no

BERKÅK BILSKADE
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 977 78 963
berkaakbilskade@outlook.com

Distriktets
kontorleverandør

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

Vi leverer:
Kontorutstyr og rekvisita, 
Kontormøbler/Kontorstoler, Konferanse- og 
kantinemøbler, Skolemøbler, Helsemøbler, 
Ergonomiutstyr/Belysning, Arkiv/Garderobe, 
Kopi- og flerfunksjonsmaskiner, Datamaskiner,
Printere/Telefaxer/Skannere, Kassaapparater, 
Frankeringsmaskiner og AV-Utstyr.

Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 468 02 405

Alt innen grunnarbeid
Tomteutgraving

Vann, avløp og strømgraving
Betongplate  –  Grunnmur

Gårdsplass  –  Vei

post@r-maskin.no

Opplev våren hos
Å Gartneri
Vårens planter spirer og gror i gartneriet

Sommeråpent 
til 18. juni

Mandag-fredag 9-18
Lørdag 9-16

Åpent 16. mai/
2. pinsedag 12-16 Følg oss på

Slangeverksted i 10 år!
• Bensin- og oljeslanger 
• Presser hydraulikkslanger
 og slanger til høytrykkspylere.
• Slanger til drikkenipler
• Billige slangetromler 
• Multifaster hurtikoblinger 
 og hydraulikkventiler.

Arnt Haugen
Hoelsjåren - Tlf 988 15 525

Jeg hjelperfaste kunder også på kveld/helg,
uten pristillegg
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Satser på 
sommerjobb til 
ungdommer
Rennebu kommune har i mange 
år lagt vekt på å tilby sommerjobb 
til ungdommer, og også i år er det 
mange som får tilbud om å prøve 
seg på forskjellige kommunale 
arbeidsoppdrag. 

Til sammen er det 85 ungdommer 
som får tilbud om sommerjobb i år. 35 
av disse er 9. og 10. klassinger, som får 
tilbud om arbeidsforhold på minimum 
tre ukers varighet.

- Dette er viktig for at ungdommene 
skal få litt arbeidserfaring, samtidig som 
de blir bedre kjent med kommunale 
arbeidsoppgaver, og ikke minst at de  
tjener seg noen kroner, sier personalråd-
giver Per Ivar Wold. 

God hjelp
I tillegg til sommerjobbene for ung-

domsskoleelever, har kommunen lyst 
ut omtrent 50 stillinger for litt eldre 
ungdom. Disse tilbys arbeidsforhold på 
sykehjemmet, kjøkkenet, renhold, hjem-
mehjelp, hjemmesykepleie, teknisk drift 
og tjenester for funksjonshemmede. 

- Disse ungdommene er med på å 
opprettholde den daglige driften gjen-
nom sommeren, og er en viktig ressurs 
for oss i forbindelse med ferieavviklin-
gen, sier Wold. 

At de kommunale sommerjobbene 
for ungdom er et populært tilbud er det 
i alle fall ingen tvil om. I år kom det inn 
hele 176 søknader, og 85 heldige ung-
dommer har nå mottatt et tilbud fra 
kommunen.  

- Det er godt å se at ungdommene vil 
ut i arbeid, og mange av dem søker også 
på flere jobber. Det syns vi er positivt, 
og vi gleder oss til de kommer, avslutter 
Wold. 

Av Mona Schjølset

Er du glad i å sy - og ønsker 
å utfordre deg selv?

Under årets Rennebumartnan vil det 
bli arangert et eget symesterskap. Det er 
designer Tine Solheim som vil lede Det 
kule Symesterskapet, og hun var også 
programleder og dommer for NRKs 
Det store symesterskapet. Juryeringen 
av de sydde produktene foretas av Tine 
Solheim og Signe Dragset fra Husfliden 
Oppdal. 

— For å melde seg på Det kule 
Symesterskapet må en melde interesse 
innen 10. juni, og gjerne skrive litt om 
seg selv - syerfaring og hvorfor du har 
lyst til å delta, forteller Kenneth Teigen. 
En jury vil velge ut 6 - 8 personer som får 
delta, og alle som har søkt vil få beskjed 
innen 20. juni.

Opplegg for Det kule Symesterskapet
Deltagerne vil få beskjed om hva de 

skal sy den 13. juli, da de får tilsendt 

Det kule Symesterskapet
under Rennebumartnan lørdag 13. august 2016

et par mønster fra  Tine Solheim som 
deltagerne selv kan forstørre hjemme. 
Deltagerne kjøper stoffet selv, og kan 
forberede seg og øve hjemme. Men, 
selve produktene sys under mesterska-
pet på Rennebumartnan.

Deltagerne eier selv det ferdige pro-
duktet, men Rennebumartnan forbehol-
der seg retten til å vise det frem under 
Fesjaa`n (mannekengoppvisningen lør-
dag kl. 15.00).

Vinneren får gavekort på 
Rennebumartnan for kr 5.000,-

Det kule Symesterskapet støttes 
av Kvikne-Rennebu Kraftlag - én av 
Rennebumartnans hovedsamarbeids-
partnere.

Meld deg på
– Da er det bare å sende påmeldingen 
innen 10. juni til Rennebumartnan as 
ved Anne Kristine Stavne på epost: 
aks@rennebumartnan.no, oppforder 
Teigen.

Av Dagfinn Vold

Designer Tine Solheim  leder Det kule Symesterskapet under Rennebumartnan
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Døgnvakt: 7288 Soknedal
mobil 414 52 610 Epost: stobb@gauldalen.no

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd

eika.no

Send CV og søknad i dag til: post@meldal-sparebank.no

Har du spørsmål kan du kontakte:
Randi Syrstad Kvam - rsk@meldal-sparebank.no
Tore Gjerstad - tg@meldal-sparebank.no

Søndag 12. juni 2016 kl 12.00
Start og mål ved Granasjøen som før 

- men «monsterbakken» er borte

Nå er det mindre asfalt og mere 
sti og traktorvei. Les mer om 
endringene på våre nettsider.
Deltagerpremie til alle
- og mange flotte uttrekkspremier!

For mer informasjon: nerskogsrittet.no

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

17. mai-buffet 
Middagsbuffet med dessert fra kl 14.00-17.30
Voksne kr. 255,- 
Barn 3-12 år kr. 100,-

Sommerjobb 
på Berkåk
Vi søker en positiv og serviceinnstilt ungdom.
Arbeidsoppgaver vil bl.a være å betjene
bankens kassefunksjon og kundemottak.

Søkere må være over 18 år.

Søkere som er bosatt i Rennebu, 
og som har eller skal starte en økonomisk 
høyskoleutdannelse vil bli prioritert.

Se mer info om stillingen på www.meldal-sparebank.no

Nerskogen grendalag og
Rennebu IL i samarbeid med

NY 
TR

AS
E

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com
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Elevene i 1. – 4. klasse ved 
Berkåk skole har denne våren 
samarbeidet om et Astrid 
Lindgren prosjekt, og resul-
tatet av elevenes arbeid skal 
vises for publikum i starten av 
juni en gang.

- Da skal vi arrangere en Åpen Dag 
på skolen, der vi vil ha ulike framføringer 
på flere stasjoner, utstillinger og forskjel-
lig annet. Ut fra det vi har sett så langt 
kommer det til å bli veldig bra, forteller 
lærer Hege Merethe Haugerud Gorseth, 
som er kontaktlærer for 4. trinn.  

Tverrfaglig
Den dagen Rennebunytt var på 

besøk, jobbet elevene i ulike grupper på 
tvers av klassene. Noen hadde dramalek, 
andre bakte, en gruppe tegnet og mal-
te, noen spikket trefigurer og den siste 
gruppen drev med ansiktsmaling. Alle 
så ut til å ha det kjempeartig, og i tillegg 
kunne vi konstatere at en del faglige 
kunnskaper også var på plass, både om 
forfatteren og personen Astrid Lindgren. 

- Vi har god erfaring med å jobbe på 
denne måten. Ungene blir kjent med lit-
teratur, emne og tema på en spennende 
måte. Dessuten får vi jobbet med en del 
sosiale kompetansemål for grunnskolen 
gjennom slike tverrfaglige samarbeids-
prosjekt, og det er også veldig viktig, sier 
Hege Merethe.  

Av Mona Schjølset

Astrid Lindgren prosjekt

Det var mange forskjellige aktiviteter da elevene på 1.-4. trinn jobbet med Astrid Lindgren prosjektet
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I fjor fikk Lionsklubben i Rennebu innspill på at det kunne 
vært fint med et par hvilebenker langs Gamle Kongevei fra 
kommunehuset opp mot Helsesenteret. For flere eldre som er 
ute og går tur kan dette være en litt tung vei, og likedan hvis 
man kommer med bussen og må gå av ved RV 700. 

- Vi bestemte oss for å gjøre noe med dette, slik at det går 
an å sette seg nedpå for å slappe av litt. Kanskje bidrar det også 
til at noen flere kommer seg ut på tur, sier Gunnar Svedahl fra 
Lionsklubben i Rennebu.

Kommunen ordnet velvillig med grus der benkene skulle 
stå, og nylig ble de plassert ut langs veien. Den nederste ben-

Fjelltopptrim 2016
Vi går den 16. topptrimsesongen i møte med åtte fjelltopper fordelt over hele bygda. 
Noen i nærområdet for en ettermiddagstur, andre for en dagstur.
Klippekort er utlagt på Bygdasenteret. I tillegg finnes det i medlemsbladet og på 
www.rennebu.com. Rennebu har fått nytt turkart som dekker alle postene og dette kan 
kjøpes på Bygdasenteret.

– I tillegg til topptrim står det 21 trimposter rundt om i Rennebu, plassert på fine turmål, veg 
og sti. Postene har vært godt besøkt og det håper vi fortsetter i 2016, sier Gunnar Bruheim i 
trimgruppa i Rennebu il.

2004� 2004�

TOPP Høyde Kart Utgangspunkt      Poeng

Gruvhøgda 1180 Kvikne  Storhøa 3 p

Ramshøpiken 1174 Rennebu  Hæverfallsetra 2 p

Dugurdsknappen         1063 Rennebu Leverdalen 2 p

Pikfjellet 990 Trollhetta Heldalen 1 p

Refshuskollen 985 Rennebu Stamnessætrin 1 p

Røraknipen 832 Rennebu Skjervsætrin 1 p

Jorfjellet 741 Rennebu Merkssætrin 1 p

Vorafjellet 733 Trollhetta Grana 1 p

Postene er utlagt fra 15.05 til 15.10.16                        Sum p

Navn:

Adresse:

Alder:

TOPP Høyde Kart Utgangspunkt      Poeng

Gruvhøgda 1180 Kvikne  Storhøa 3 p

Ramshøpiken 1174 Rennebu  Hæverfallsetra 2 p

Dugurdsknappen         1063 Rennebu Leverdalen 2 p

Pikfjellet 990 Trollhetta Heldalen 1 p

Refshuskollen 985 Rennebu Stamnessætrin 1 p

Røraknipen 832 Rennebu Skjervsætrin 1 p

Jorfjellet 741 Rennebu Merkssætrin 1 p

Vorafjellet 733 Trollhetta Grana 1 p

Postene er utlagt fra 15.05 til 15.10.16                        Sum p

Navn:

Adresse:

Alder:

2016 2016

K
LIPP H

ER
!

K
LIPP H

ER
!

K
LIPP H

ER
!

K
LIPP H

ER
!

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

ken står på vestsiden av veien, like ved krysset til Porsveien, og 
den andre står ved trafokiosken i krysset ved Mjukliveien. 

Det er også satt opp en trimpost ved benken på gang-
stien mellom parkeringsplassen på Helsesenteret og 
Omsorgboligene. 

-Vi håper dette kan motivere gamle og unge, til å gå en 
ekstra tur, sier Gunnar Svedahl.

En sitteplass langs veien

20042016
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Nå er vi kommet dit at en intensjonsavtale med Oppdal kom-
mune er signert. Denne avtalen er forhandlet frem av et utvalg 
nedsatt av kommunestyret, med representanter fra alle politiske 
partier i Rennebu sammen med tillitsvalgt og rådmann. Intens-
jonsavtalen vil, sammen med utredning av 0-alternativet, være 
bakgrunn for en bred innbyggerinvolvering i løpet av  mai 2016. 
Kommunestyrene skal behandle spørsmålet om sammenslåing i 
juni 2016. Intensjonsavtalen i sin helhet finner du på de tre neste 
sidene og på kommunens hjemmesider.

Intensjonsavtalen beskriver mulighetene vi har sammen i 
forhold til å kunne levere gode og likeverdige tjenester i de neste 
ti-årene. Den beskriver også mulighetene vi har for å jobbe 
sammen for å bli en sterk og vekstkraftig kommune i nye Trønde-
lag, med fortsatt satsing i de to sentrene i våre kommuner. 

Vi går nå inn en viktig fase hvor folket skal involveres og komme 
med sine ytringer. Jeg håper at befolkningen i Rennebu deltar 
aktivt i dette arbeidet.

Kommunene vil, med utgangspunkt i intensjonsavtalen, jobbe 
videre i en felles arbeidsgruppe for å avklare viktige områder 
som ligger i avtalen. Blant annet skal fordeling av oppgaver og 
funksjoner mellom kommunene konkretiseres. Utgangspunktet er 
at kommunene er likeverdige og at lederstillinger, kompetansear-
beidsplasser og fagmiljø skal finnes i begge dagens kommuner. 

På grunnlag av dette arbeidet, en rådgivende folkeavstemming, 
og god medvirkning fra innbyggere og ansatte, vil det bli tatt en 
endelig beslutning i kommunestyrene om kommunesammenslut-
ning. Kommunene vil ha dialog med Fylkesmannen i arbeidet. 
Fylkesmannen har frist 1. oktober til å oppsummere prosessene 
i fylket og komme med tilrådning til ny kommunestruktur for 
fylket.

Endelig beslutning om kommunesammenslutning fattes når 
Stortinget behandler proposisjon om ny kommunestruktur i juni 
2017.

Kommunereform er en sak som tar mye oppmerksomhet, men vi 
må heller ikke glemme hverdagen. Nå er det en fin tid som må 
nytes til det fulle.  

Jeg vil ønske alle en flott 17. mai!

Ola Øie
- ordfører

Nå er vi inne i en tid der det skjer store forandringer. Snøen 
forsvinner og landet vårt er ferd med å våkne til liv etter en lang 
vinter. Det er ikke mange dagene før vi kler oss i finstasen og skal 
ut for å feire nasjonaldagen vår. År etter år er det det samme som 
skjer.
 
Årstidene endrer seg, vi endrer oss og verden rundt oss endrer 
seg. Se bare på den teknologiske utviklingen de siste 10 åra. Vi 
kan merke hvordan verden rundt oss har blitt mindre, og i dag 
reiser vi rundt om i verden som den naturligste ting.

Vi merker også disse endringene i Rennebu. For eksempel har 
landbruket i dag et helt annet utgangspunkt i dag enn for 20 år 
siden. Teknologien tatt sin plass både i landbruket og i lomma 
til den enkelte av oss. Vi kommuniserer på helt andre måter, og 
har over tid beveget oss over til et mer tjenestebasert samfunn. 
Befolkningssammensetningene i Rennebu endres, med en større 
andel eldre og færre i yrkesaktiv alder. Det settes også større krav 
til kommunen i forhold til hva vi skal levere til våre innbyggere. 
Statlige og regionale myndigheter bruker lokkemidler for at vi 
i større grad skal jobbe sammen i regioner. Det legges føringer 
for hvordan vi skal møte fremtiden og de endringene som ligger 
foran oss.

Våren 2014 tok Stortinget sin beslutning om å gjennomføre en 
kommunereform. Vi kunne velge å delta eller ikke. Rennebu 
valgte å være med i denne prosessen for å se hvilke muligheter en 
slik reform kunne gi oss. Orkdalsaksen og E6-aksen samt 0- alter-
nativet (å bestå som egen kommune) ble Rennebus alternativer. 
Siden den gang har det vært avholdt møter med andre kommun-
er, og det er kjørt flere prosesser i egen kommune.

Kommunestyret var i januar 2016 klar på at plan A skulle være de 
tre kommunene langs E6-aksen, det vil si Oppdal, Midtre Gauldal 
og Rennebu. For å få til dette alternativet har det vært forsøkt 
med sonderingsmøter og drøftinger, men dessverre viste det seg 
at denne løsningen ikke lot seg gjennomføre.

I april vedtok kommunestyret å gå inn i arbeidet med inten-
sjonsavtaler med de to kommunene separat. Vi takket ja til 
invitasjonen fra Oppdal kommune og inviterte Midtre Gauldal 
kommune til å starte intensjonsarbeid sammen med oss. Midtre 
Gauldal kommune valgte å avslå denne invitasjonen.

Fra reformtoget startet i 2014 og frem til nå har det skjedd mye i 
forhold til modning og hva dette vil bety for oss. Økonomien er 
fortsatt ikke 100% avklart, men slik det ser ut i nær fremtid vil 
ikke økonomien være avgjørende for en kommunesammenslåing. 
 

Forandringer

Kommunereformen
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Intensjonsavtale
Sammenslåing av kommunene 

Rennebu og Oppdal

Innledning
Rennebu og Oppdal kommuner har 

som intensjon å slå seg sammen til èn 
kommune fra 01.01.2020. Det er kom-
munestyrene som vedtar om kommu-
nene skal slå seg sammen eller ikke.

Begrepet intensjon betyr hensikt, og 
denne intensjonsavtalen skal uttrykke 
hva partene har til hensikt å gjennom-
føre i utviklingen av en ny kommune. 
Intensjonsavtalen skal legges til grunn 
for videre arbeid i felles arbeidsgruppe. 

Endelig realisering skjer gjennom 
videre behandling i fellesnemnda og 
vedtak i eksisterende kommunestyrer 
inntil det nye kommunestyret er konsti-
tuert.

Intensjonsavtalen er å forstå som et 
dokument som utgjør et første skritt på 
veien mot sammenslåing av de to kom-
munene. I prosessen fram mot endelig 
vedtak kan kommunene foreta innbyg-
gerundersøkelser.

Fellesnemnda trer sammen etter 
Stortingets vedtak om sammenslåing 
vårsesjonen 2017, og det nye kommune-
styret konstitueres etter kommunevalget 
høsten 2019.

Gjennom denne intensjonsavtalen 
søker de to kommunene å følge opp 
sentrale myndigheters målsetninger for 
kommunereformen om gode og likever-
dige tjenester for innbyggerne, en hel-
hetlig og samordnet samfunnsutvikling, 
bærekraftige og økonomisk solide kom-
muner, samt et styrket lokaldemokrati.

Om Vår nye kommune 
Fra 1. januar 2018 har vi ett 

Trøndelag. Den nye fylkeskommunen er 
på størrelse med Danmark i areal, og vil 
ha kyst og fjell, flate bygder, trange daler, 
byer og bygder. Det arbeides samtidig 
med kommunereformen i mange deler 
av Trøndelag. Orkdalsregionen ser ut til 
å samle seg om en større kommune med 
Orkdal som kommunesenter. Røros har 
prosesser med Holtålen og Os, og vil 
kunne bli en stor kommune sør-øst i 
Trøndelag. 

Rennebu og Oppdal ligger lengst sør 

i det nye Trøndelag, og vi ønsker å gå 
sammen i en ny kommune. Målsettingen 
er at vi skal bli sterkere sammen enn 
vi er hver for oss. Sammen får vi større 
påvirkningskraft og står sterkere om å 
møte konkurransen utenfra framfor å 
bruke ressurser på intern konkurranse 
mellom kommunene.

Den nye kommunen vil være trafik-
knutepunkt både mot Orkdal, Østerdal 
og Sunndal i tillegg til aksen Trondheim-
Oslo. Sammen kan vi arbeide for en 
framtidsretta utvikling av infrastruktur- 
og samferdselsløsninger som ivaretar 
nasjonale, regionale og lokale behov. 
Miljøvennlige kollektive reisemåter må 
bli førstevalget både i distriktene, i byene 
og på lengre reiser. 

Flere og flere flytter til byene – sen-
traliseringstendensen er global. Vi må 
fremheve våre fortrinn og gjøre det 
attraktivt å bo i vår nye kommune. En 
fantastisk natur gjør oss til den leden-
de hyttekommunen i Midt-Norge. 
Hytteturisme samt natur- og kulturba-
sert reiseliv skal også i fremtiden være 
vårt varemerke. Videre utvikling skal skje 
i sameksistens med grunneiere, land-
bruket og reindriftsnæringa, som også 

er de viktigste leverandørene av vakkert 
kulturlandskap. 

Den nye kommunen skal bli attrak-
tiv og veldrevet, og tilrettelegging for 
primærnæringene vil fortsatt spille en 
vesentlig rolle. Næringene skal i størst 
mulig grad foredle lokale råstoffer til 
høyverdige produkter. Ei aktiv primær-
næring og en offensiv næringsutvikling 
samt moderne infrastruktur, skal legge 
til rette for bosetting og trivsel i alle 
deler av kommunen.

Den nye kommunen vil bli blant 
de største i landet i areal, og ha del 
i Nasjonalparkene Forollhogna og 
Dovrefjell samt Trollheimen landskaps-
vernområde. Gjennom lokal forvaltning 
skal vi ta vare på disse unike naturom-
rådene og sikre bærekraftig ferdsel og 
aktivitet. Den nye kommunen skal utvi-
kles til et fristende og eksotisk reisemål 
for de som søker urørt og vakker natur. 

Naturen er også svært viktig for våre 
fastboende innbyggere. Vår nye kom-
mune skal fortsatt være en attraktiv bo- 
og arbeidskommune for mennesker som 
er glad i friluftsliv. På samme måte som 
byer og distrikter må forsterke hverandre 
i Trøndelag, skal vi ha sterke livskraftige 

Forhandlingsutvalgene fra Rennebu og Oppdal
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grender i tillegg til de to sentrene Berkåk 
og Oppdal.

Den nye kommunen skal være et godt 
sted å vokse opp i. Barn og unge skal 
oppleve trygghet og trivsel i et godt nær-
miljø. Vi vil legge til rette for at barn og 
unge gis utfordringer, får stimulert sin 
kreativitet og er fysisk aktive. Vår nye 
kommune vil sammen med frivillige lag 
og organisasjoner støtte opp under fri-
tidsaktiviteter og bruk av naturen, for å 
fremme god folkehelse. 

I vår nye kommune vil vi sammen 
være bedre i stand til å levere gode og 
likeverdige offentlige tjenester de neste 
ti-årene enn vi kan få til hver for oss. 
Mennesker i alle aldre og med forskjel-
lige funksjonsevner skal føle tilhørighet 
og stolthet i hverdagen. 

Vår nye kommune vil bli en sterk og 
vekstkraftig fjellkommune i Trøndelag. 

1.   Mål
• Utvikle en ny kommune der vi blir
 sterkere sammen enn hver for oss 
• Levere gode og likeverdige tjenester 
 for innbyggerne i hele kommunen
• Bli en attraktiv kommune for innbyg-
 gere, næringsliv og tilreisende
• Videreutvikle et regionalt tyngde-
 punkt i sørdelen av Trøndelagsfylket
 der hele kommunen tas i bruk
• Sørge for å styrke den folkevalgte
 styringen over samfunnsutviklingen
 med bred deltaking og involvering

2. Bedre tjenester
• Kommunen skal levere kostnads-
 effektive tjenester av høy kvalitet til
 innbyggerne
• Også i fremtiden skal tjenestetil-
 budet slik som barneskoler, 
 ungdomsskoler, sykehjem, helse, 
 barnehager og kulturtilbud være
  lokalisert i nærheten av der folk bor
• Digitale løsninger skal utvikles til å 
 bli hovedåren for innbyggernes 
 kontakt med kommunen
• Kommunen skal være en attraktiv 
 arbeidsplass 
• Kommunen skal aktivt ta i bruk ny 
 velferdsteknologi 
• Kommunen skal rekruttere og 
 utvikle kompetente medarbeidere
• Kommunen skal legge til rette for
 gode oppvekstvilkår for barn og unge

3. Nye oppgaver
Den nye kommunen skal settes i stand 
til å ta på seg nye oppgaver som overfø-
res fra stat og fylkeskommune.

4. Næring, kultur og infrastruktur
• Kommunen vil legge tilrette for at 
 primærnæringene skal styrkes og
 at det stimuleres til økt verdiskap-
 ning basert på lokale råvarer og 
 kultur
• Kommunen skal bistå eksisterende
 næringsliv med innovasjon, 
 utviklings- og omstillingstiltak, og 
 ha oversikt over hva ulike virke-
 middelaktører kan bidra med 
 til bedrifter  
• Kommunen vil legge til rette
 for næringsutvikling ved sikring av
 næringsarealer og et tett samarbeid
 mellom offentlige og private
 næringsaktører 
• Kommunen skal bidra til et rikt
 og mangfoldig kulturliv som frem-
 mer optimisme, trivsel, verdiskaping 
 og nye arbeidsplasser bygd på lokal
 kulturtradisjon
• Kommunen vil gjennom sin planleg-
 ging legge vekt på omstilling til en
 samfunnsutvikling innenfor naturens 
 tålegrenser og bærekraft 
• Kommunen skal arbeide for utbyg-
 ging av bredbånd, veg og jernbane 
 blant annet gjennom styrking av
  Berkåk og Oppdal som trafikknute-
 punkt

5. Kommunesenter og 
 kommunedelsenter

Oppdal sentrum skal være kommune-
senter og Berkåk kommunedelsenter. 
Kommunesenteret skal videreutvikles 
som regionsenter med et godt utbygd 
offentlig og privat tjenestetilbud.

Kommunedelsenteret skal også vide-
reutvikles med tilbud av grunnleggende 
offentlige og private tjenester. Noen av 
disse skal rette seg mot hele den nye 
kommunen, mens andre kun retter seg 
mot innbyggerne som sokner til Berkåk.

6. Prinsipp for styring og 
 organisering

Fellesnemnd
I et felles kommunestyremøte skal 

det nedsettes en fellesnemnd etter inn-
delingslovens § 26. Nemnda skal gis 
fullmakt fra kommunestyrene til å ta 
avgjørelser i saker som det er nødvendig 
å få avklart før sammenslåingen trer i 
kraft. Fram til stortingsvedtak om sam-
menslåing etableres fra 1. juli 2016 en 
felles arbeidsgruppe for prosessen inntil 
fellesnemnda er etablert. 

Politisk organisering
Den nye kommunen skal bygge på 

formannskapsmodellen etter kommu-
nelovens § 8. 

Kommunestyret skal ha 29 med-
lemmer. Den felles arbeidsgruppen og 
endelig fellesnemnda, foreslår hvordan 
den politiske organiseringen for øvrig 
skal bli.

Den nye kommunen skal aktivt søke 
å få til dialog og medvirkning fra gren-
delag og frivillige lag og foreninger for å 
utvikle gode lokalsamfunn.

Administrativ organisering
Den administrative organiseringen i 

de to kommunene skal tilpasses hveran-
dre slik at man får en ensartet struktur. 
Ordfører- og rådmannsfunksjonen skal 
lokaliseres ved rådhuset i Oppdal. Både 
Rennebu og Oppdal skal ha fullverdige 
og likestilte kommunale servicetorg. 
Andre funksjoner skal fordeles mellom 
Rennebu og Oppdal på en balansert 
måte. Det skal legges lederstillinger, 
kompetansearbeidsplasser og fagmiljø 
til begge sentrene.  

7. Kommunenavn og 
 kommunevåpen

Den felles arbeidsgruppen legger 
frem forslag til nytt kommunenavn etter 
en åpen prosess hvor innbyggerne er 
involvert. 

Forslag til nytt kommunevåpen utar-
beides og legges frem for felles kommu-
nestyremøte.

8. Interkommunale samarbeid
Arbeidsgruppen og senere felles-

nemnd skal gå gjennom samarbeidet 
med andre kommuner for å foreslå end-
ringer av vedtekter eller beslutninger om 
uttreden og/eller inntreden.

Det skal fortsatt samarbeides med 
andre kommuner der det er mer hen-
siktsmessig og kostnadseffektivt enn å 
løse oppgavene på egen hånd. Den nye 
kommunen skal være aktiv deltaker i 
regionale samarbeidsorgan for å ivareta 
felles interesser.

9. Økonomi
På tilsvarende måte som at gjeld 

og forpliktelser hefter for hele den nye 
kommunen, skal eiendeler og inntekter 
disponeres fritt uavhengig av inngangs-
verdiene ved sammenslåing. 

Frem til sammenslåingen trer i kraft 
skal kommunen orientere hverandre om 
planlagte investeringer og andre tiltak 
med vesentlige økonomiske konsekven-
ser.  
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10. Samordning av planverk
Juridisk bindende planer (kommu-

neplanens arealdel og reguleringspla-
ner) skal overføres til den sammenslåtte 
kommunen og bli gjort gjeldende for 
vedkommende område.  Så snart som 
mulig etter etablering av den nye kom-
munen skal det behandles en ny plan-
strategi som omfatter både videreføring, 
revidering og nye planer.

11. Arbeidsgiverpolitikk
Det skal etableres en arbeidsgiver-

politikk som bidrar til å samle og utvikle 
arbeidstakerne i den nye kommunen, og 
skape gode relasjoner mellom arbeidsgi-
ver og arbeidstaker. Det forutsettes høy 
grad av medvirkning både under etable-
ringen av den nye kommunen og etter at 
den er satt i drift.

Det betyr at
•  Alle ansatte sine nåværende rettig-
 heter blir videreført i den nye 
 kommunen i samsvar med lov- 
 og avtaleverk. Ingen ansatte skal sies
 opp med begrunnelse i etableringen
 av ny kommune. Effektivisering og
 tilpasning av organisasjonen tas i 
 forbindelse med naturlig avgang
•  Kompetanseutvikling og kompenser-
 ende tiltak kan brukes aktivt som et
 virkemiddel for å fremme omstilling
 og for å rekruttere og beholde 
 kompetanse
•  Alle ansatte vil få tilbud om stilling i
 den nye kommunen i tilsvarende
  størrelse og tidsperiode som i nå
 værende kommune. Dersom det
 oppstår overtallighet vil den nye 
 kommunen gi tilbud om annet 
 passende arbeid
• De ansatte vil fremdeles være sikret 
 pensjonsordning gjennom KLP/ SPK
• De ansatte skal informeres fortløp-
 ende om arbeidet med sammen-
 slåing

Det partssammensatte utvalget (jfr inn-
delingslovens § 26) skal lage et omstil-
lingsdokument som:
• Harmoniserer ulike reglement
• Utarbeider en felles lønns- og 
 personalpolitikk

12. Om tilslutning fra andre
Dersom andre kommuner eller deler 

av andre kommuner ønsker å slutte seg 
til den pågående prosessen, må begge 
kommunestyrene godkjenne dette.

 

Kirsti Welander og Ola Øie skriver under intensjonsavtalen

Innbyggermøter om kommunereformen 
tirsdag 24. mai kl. 19.30 på Sandbrekka og 

tirsdag 31. mai kl. 19.30 i Mjuklia.

4. mai 2016
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Vi kan hjelpe deg og din bedrift med
• logo og grafisk profil
• brosjyrer i små og store opplag
• redigering og produksjon av bøker
• plakater og banner
• nettsider for små og mellomstore   
 bedrifter
• forretningsmateriell / postalia 
• skilt og vindusdekor

tlf 72 42 76 66 - mediaprofil.no

Mediaprofil
- reklamebyrå 
og grafisk 
verksted
Mediaprofil er et allsidig reklamebyrå 
og grafisk verksted som tilbyr et bredt 
spekter av tjenester innen trykk, 
grafisk design og reklame. 

Digitalprint
Vi hjelper deg med alt innen 

kopiering og digital print, som
visittkort, foldere, brosjyrer, hefter 

og plakater/bannere i alle størrelser!
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DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN

Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

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

Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu  tlf 72 42 65 50

Åpningstider: mandag-fredag 9-18  –  lørdag 9-17

– helt i nærheten

Saken er Biff 
hver fredag og lørdag

Biff
19 90

mandag-fredag 10-17  –  lørdag 10-14

Vårstemning
Gaver,

blomster og
bordpynt

til konfirmasjon

Berkåk 
tlf 72 42 74 45

Blomster i krukker og bedd
Jord og gjødsel
Nå kan du plante stemor!

Nytt fra Black Design

Takk for i år!
Skisesongen er over og tråkkemaskina er 
parkert. Vinteren var snørik nok til at alle 
løyper ble kjørt, og vi fikk til og med testet 
ei ny løype til Ilbogen!
Ny tråkkemaskin til 2 millioner kroner ble 
levert i januar, og vi er veldig fornøyd med 
den. Økonomisk er dette et stort løft for 
oss, og gjort mulig takket være bidrag fra 
Rennebu kommune og våre hovedsam-
arbeidspartnere.

Like viktig for gode skispor er driftsstøtten 
fra brukerne - 19.971,37 kroner har vi 
mottatt - tusen takk!

Er det flere som har lyst til å støtte 
så er kontonummeret 4260.71.30935. 
Bidrag hit går utelukkende til 
løypekjøring!

Våre hovedsamarbeidspartnere

150 gr
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Rennebumartnan og Trønderkniv med 

knivkonkurranse

I fjor deltok Trønderkniv på 
Rennebumartnan for første gang, 
og da fikk de ideen om at dette 
kunne være en nasjonal arena 
for en knivkonkurranse med 
tilhørende utstilling. 

Nå er landets knivmakere invitert 
til å delta med både kniver og kniv-
blad. Disse skal i forkant sendes til 
Trønderkniv, som så skal bedømme pro-
duktene. Under årets martna vil kniver 
og knivblad settes sammen i en egen 

utstilling, og premieutdeling vil skje på 
martnasområdet lørdag 13. august. 

I forbindelse med knivutstillinga vil 
det også bli en egen publikumskonkur-
ranse, og arrangørene håper riktig man-
ge vil bli med på denne. I tillegg vil det 
bli mulighet for å kjøpe kniver og blad, 
og det legges også opp til noen korte 
kurs der besøkende kan lære mer om 
knivmakerfagets finesser. 

Av Mona Schjølset

Flott kviv og slire laget av Aage Bergedahl

Gode nyheter om bredbånds-
utbygging i Rennebu
De største utfordringene for pågående utbygging og 
tilkobling fra Flå – Ås (området ved Mærk bru) skal 
nå være ryddet av veien og alle som ligger innenfor 
dekningsområdet, i hovedsak nord og øst for Orkla, 
kan nå bestille abonnement og kobles til. 

Har du behov for høyere fart på bredbåndet kan 
du kontakte Telenor på 05000.
Hvis noen fortsatt har utfordringer, kontakt 
Rennebu kommune.

postmottak@rennebu.kommune 
telefon 72 42 81 00 – spør etter Trond

Nytt fra 
Næringslivet

Ny leder i
Rennebu

Næringsforening

På årsmøtet i slutten av april ble 
Ingrid Hoel valgt til ny leder i 
Rennebu Næringsforening. Hun 
overtok etter Knut Hårstad, som har 
vært leder i seks år. Foruten Hoel blir 
det nye styret bestående av Merete 
Fossum, Svenn Ove Vaagen, John 
Magne Eggan og Ivar Langklopp. 

Den nyvalgte lederen vil ikke komme 
med noen bestemt programerklæring, 
men påpeker kommunikasjon og inn-
spill fra medlemmene som svært viktig.

- I starten vil jeg bruke en del tid 
på å sette meg inn i hva som rører seg 
i næringslivet i Rennebu, og så håper jeg 
det kommer mange gode innspill og for-
slag til hva vi skal jobbe videre med, sier 
Hoel.

Det skjer mye positivt
Hun påpeker også at det er viktig å 

sette fokus på det positive som skjer i 
næringslivet, og bruke dette som inspi-
rasjon.

- Den siste tiden har jo lokalprodu-
sert mat fått både regional og nasjonal 
anerkjennelse, og likedan med hytte-
produsentene som stadig kommer med 
nye, spennende modeller. Dessuten har 
jo alle dagligvarebutikkene i kommunen 
fått en ansiktsløftning de senere årene, 
og det er også noe som er viktig for folk 
her i bygda, sier Hoel.

Hun framhever også prosjektene i 
”Morgendagens Rennebu” som veldig 
spennende. 

- Her jobbes det godt i mange pro-
sjektgrupper, og dette er noe jeg gleder 
meg til å følge med på videre, avslutter 
Ingrid Hoel, nyvalgt leder i Rennebu 
Næringsforening.

Av Mona Schjølset
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Biblioteksjef 
ved Rennebu folkebibliotek
55 % fast stilling

Beskrivelse av arbeidssted
Biblioteket er i dag et kombinasjonsbibliotek, hvorav 
ca 1/3 av resursen går til betjening av skolebiblioteket. 
Biblioteket har i tillegg en fast ansatt i 20 % stilling. 
Stillingen er organisert under enhet Kultur. Du må 
påregne en kveldsvakt i uka.
Det kan være aktuelt å kombinere med en annen 
stilling i kommunen.

Hovedarbeidsområder:
• Faglig og administrativt ansvar for bibliotekets 
 virksomhet.
• Videreutvikle, markedsføre og styrke biblioteket 
 som arena for kunnskap og kulturformidling
• Ivareta bibliotekets ordinære oppgaver med utlån, 
 registrering av bøker og betjening av publikum

Kvalifikasjonskrav
Biblioteksjef skal ha en av følgende utdanninger:
a) bachelor- eller høyere grad med minst 120 studie-
 poeng i bibliotekspesifikke fag
b) bachelor- eller høyere grad med minst 60 studie-
 poeng i bibliotekspesifikk påbygning
c) tilsvarende utdanning

I tillegg ønskes:
• Gode IT- kunnskaper. Vi bruker biblioteksystemet 
 Mikromark 3
• Arbeidserfaring fra bibliotek

Søknadsfrist 17. mai 2016

Lærere inntil 200%

Arbeidssted er Berkåk skole/ Rennebu ungdomsskole. 
Det er en fulldelt 1-10 skole med 120 elever på 
barnetrinnet og 90 elever på ungdomstrinnet i 
skoleåret 2016-2017. Skolen er med i pulje 3, 
Ungdomstrinn i utvikling.

Kort om stillingene
Inntil 100% fast og inntil 100% vikariat for skoleåret  
2016-2017

Ønskede kvalifikasjoner
Fortrinnsvis norsk, engelsk, tysk og kroppsøving for 
ungdomstrinnet.

Søknadsfrist 22. mai 2016

Lærer inntil 100% fast

Arbeidssted er Innset skole. Det er en fådelt skole med 21 
elever og er med i pulje 3, Ungdomstrinn i utvikling.

Ønskede kvalifikasjoner
Fortrinnsvis norsk, matematikk, musikk og 
begynneropplæring.

Søknadsfrist 22. mai 2016

Lærlingplasser Helsefagarbeiderfaget
Vi søker 2 lærlinger innenfor Helsefagarbeiderfaget

Beskrivelse av arbeidssted
Det vil bli fordelt på Rennebu sykehjem, hjemmetjen-
esten og tjenester for funksjonshemmede iht. fagplan.

Ønskede kvalifikasjoner
• Bestått eksamen, grunnkurs/VG1 og VK1/VG2
• Vi ønsker motiverte lærlinger

Søknadsfrist 22. mai 2016

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

Trafikksikkerhetsplanen for
Rennebu kommune

Trafikksikkerhetsplanen skal revideres og i den 
forbindelse ønsker vi ditt innspill om forhold i trafikken 
som kan oppleves utrygge for gående, små og store, og 
for kjørende. Beskriv forholdene og ta gjerne med forslag 
til løsning. Innspillene vil danne grunnlag for forslag til 
tiltak og prioriteringer i revidert TS-plan.

Frist for å komme med innspill er 23. juni 2016

Send disse til Rennebu kommune pr. brev eller e-post:
postmottak@rennebu.kommune.no
Adresse: Myrveien 1, 7391 RENNEBU

Merk henvendelsen: TS-plan 2016 

Trafikksikkerhetsutvalget i Rennebu kommune
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Formannskapet har i møte 
den 12. april 2016 foreslått valg av 
meddommere til tingretten, 
lagmannsretten og jordskifteretten.
 
Formannskapets forslag legges ut til alminnelig etter-
syn i perioden 12.05.2016 til 26.05.2016.
Oversikt over foreslåtte meddommere er lagt ut på 
kommunens nettside www.rennebu.kommune.no og 
på servicetorget.
 
Merknader til formannskapets forslag skal meddeles 
skriftlig til Rennebu kommune innen  
fredag 27. mai. 

Rådmannen

Årets vandring i pilegrimenes fotspor 
søndag 5. juni
Vi gjør klar til vår faste tradisjon med vandring i 
pilegrimsleden. Denne gangen på pilegrimsledens dag 
den 5. juni. Nå er vi kommet fram til Jorlia og starter 
der ved oppkjørselen til gården kl 10.00. Etter en kort 
vandring så kommer vi over grensen til Meldal. 
Da håper vi at riktig mange fra vår nabokommune i 
nordvest blir med oss denne gangen.
Daglig leder for Pilegrimssenter Dovrefjell; Hans 
Jacob Dahl blir med oss som vandringsvert. Han har 
gått strekningen Dovrefjell – Nidarosdomen uttallige 
ganger, og skal være mer lommekjent enn de fleste. 
Meldal historielag tar imot oss på husmannsplassen 
ved Uleberget. Videre går turen gjennom vakkert 
kulturlandskap og ender opp i den ærverdige Meldal 
kirke. Her vil det bli en liten markering som seg hør 
og bør ved en slik anledning. Til slutt vil prestegårds-
hagens venner varte opp med kaffe i prestegårds-
hagen. 
Ta med mat og drikke samt gode klær og sko, så har vi 
all grunn til å tro at dette kommer til å bli en severdig 
søndagstur.

Pilegrimsutvalget i Rennebu

17. mai på Voll
Kl 10.00 Gudstjeneste i Rennebu kirke 
 v/ Ola T Lånke
Kl 10.50 Flaggheising ved 6.klasse 
 Skolekorpset spiller
 17. mai-toget går umiddelbart etterpå
Kl 11.30 Kaffe- og issalg starter
Kl 12.00 Salg av pølse og pølsebrød/lompe og 
 hamburger med brød
Kl 12.00 Leker for barna og natursti for alle
Kl 14.00 Tale for dagen ved Oddbjørn Gorsetbakk
 Tale ved 7.klasse
Kl 15.00 Grendastafett

17. mai på Berkåk
Kl 11.15 Gudstjeneste i Berkåk kirke
Kl 12.00 17. mai-toget stiller opp og marsjerer til 
 helsesenteret
Kl 12.30 Program ved helsesenteret.
Kl 13.00 Aktiviteter og leker i skolegården. 
 Salg av sukkerspinn og du kan prøve lykkehjul.
 Pilkast, kast på boks, fiskedam, natursti
Kl 13.30 Kåseri i skolekantina: 
 «Rennbyggen på godt og vondt» ved 
 redaktør i Opdalingen Tore Aasheim.
Kl 14.00 Salg av varme pølser, kaffe og kaker og 
 sodd med flatbrød og saft.
Kl 14.00 Barnehagekoret og barneskolekoret synger på 
 utescenen ved 1000 års stedet.
Kl 14.15 Grendastafett i skolegården
Kl 15.15 Potetløp og sekkeløp ved 1000 års stedet.
Kl 16.00 Arrangementet rundes av med premieutdeling.

Velkommen til en trivelig 17. mai feiring på Berkåk.
17. mai komiteen. 

17. mai på Innset
kl 10.00 Familegudstjeneste i Innset kirke.
kl 10.45 17. mai-tog med musikk fra Innset hornmusikk
kl 12.00  Tale for dagen
 Musikkinnslag, leker og
 kiosksalg i Innset samfunnshus

17. mai på Nerskogen
kl 19.00 Korgfest på Fjellheim
 Sosialt samvær og aktiviteter
 Tale for dagen ved Kirsti Welander
 Alle velkommen!
 arr. Nerskogen grendalag
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Konfirmanter 
i Rennebu

 
Innset 15. mai kl. 11
Harald Gaupset Rogogjerd
Kai Andrè Bøhle
Marta Elise Berntsen Nygård
Sondre Tørset
Andreas Larsen
Miriam Therese Vognild
Anna Ingul Rønning
 
Rennebu 22. mai kl. 11
Nikolai Miguel Grøtte Nielsen
Håkon Halseth
Carl Sivert Spallees Hansen
Ola Håker Stavne
Kenneth Bøe
Jonathan Andrè Viggen
Eline Voll
Guri Aas Skjerve
Ellisiv Løseth
 
Berkåk 29. mai kl. 11
Ola Gjermundson Kvam
Iver Skamfer Bjerkås
Amalie Slettun Hovin
Tormod Skorpe Skjolden
Kristi Nyhaug
Thomas Berg
Lars Halland
Therese Eggan
Ingeborg Smestu Holm
Torbjørn Stuen
 
Nerskogen 4. juni kl. 11
Jon Andrè Jansson Rånes
 

K U N N G J Ø R I N G E R
Tradisjon tro blir det 
Grautdag på Å søndag 12. juni 2016.
Årets tema er 120 årsjubileet til NKS.
 
Program:
Kl. 12   Åpning ved Grautkjerringa
            Åpen Å Stuggu
            Gode tilbud på Å-bua og Å Gartneri
            Grautsalg og kaffesalg i Å Samfunnhus
            Loddsalg
            Natursti
Kl. 13   Grendastafett
 

Terrengløp 2016

12. mai Frambanen. 
 Avslutning i idrettskolen samtidig.
19. mai Trollvang.
26. mai Berkåk v/ NM-bakken. 
 Mjuken Opp arrangeres samtidig.
2. juni Nerskogen v/ kiosken på Granasjøen. 
 Premieutdeling etter løpet.

Terrengløp er for alle barn fra 2 år. 
Mjuken Opp fra 12 år.
Påmelding fra 18.00-18.30. Start 18.30.
Startkontigent kr. 100,- betales ved det første 
løpet en deltar på.

Arr. RIL Friidrett

Bussturen går onsdag 8. juni!
Da det viser seg at den første datoen vi satte for Berkåk 
Sokneråds busstur, kolliderer med bussturen til våre venner i 
LHL, endrer vi til onsdag 8. juni!
Vi håper på forståelse for dette. 
Vær med og gjør det kjent!

Hilsen Berkåk Sokneråd
v/ Nina May og Jostein

DEN 
NORSKE 
KIRKE

K U N N G J Ø R I N G E R

Vi ønsker alle en riktig flott 17. mai. 

Gratulerer med dagen
Kom gjerne innom vårt kontor,  
ring oss på 72 40 49 90 eller besøk oss på  
www.gjensidige.no/oppdal-rennebu. 
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DEN 
NORSKE 
KIRKE

Rennebu menigheter har 
ledig fast 20 % stilling som 

trosopplærer/menighetspedagog 
for barn og unge

Se full utlysningstekst på www.nav.no. 
Utvidet søknadsfrist: 18. mai 2016!

For spørsmål kontakt kirkeverge 
Herborg Skjolden, 
tlf 72 40 23 50/950 54 071 

Ta kontakt med
Ann Kristin mobil 920 95 981

oles-trafikkskule.no

Ny trafikkskole
i Rennebu-området
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Dette skjer i Rennebu!

12.05 Hyggestund, Kvinnegruppa Helsesenteret 10.30
12.05 Småbarnstreff Frivillighuset 11.00
12.05 Terrengløp Frambanen 18.00
 med avslutning i Idrettsskolen
14.05 Pinstibålbrenning Trollvang 19.00
16.05 Sykkelkarusell Berkåk 13.00
17.05 Se egen ann om arr i Rennebu
17.05 17. mai-fest Hoelsmoen 19.30
19.05 Terrengløp Trollvang 18.00
19.05 Bønnemøte Hoelsmoen 20.30
24.05 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
25.05 Medlemsmøte Mjuklia 11.00
 Rennebu pensjonistforening
26.05 Hyggestund, Kvinnegruppa Helsesenteret 10.30
26.05 Formiddagstreff Staure 11.00
26.05 Terrengløp/Mjuken Opp NMbakken 18.00
26.05 Bønnemøte Hoelsmoen 20.30
29.05 Når vi kommer sammen Hoelsmoen 20.00
01.06 Medlemsmøte Friv.sentralen 19.00
 Kvinnegruppa
02.06 Terrengløp Nerskogen, Granasjøen 18.00
 Premieutdeling etter løpet
02.06 Mottak av klær Refshus skole 16-18

02.06 Normisjonsmøte Hoelsmoen 20.00
08.06 Formiddagstreff Menighetshuset 11.00
08.06 Busstur til Trondheim Soknerådet

Gjeterhundtrening hver mandag 19.00
Oddetallsuker på Innset hos Magne Hyttebakk
Partallsuker på hos Kjell Olav Hoel
Språkkafé hver onsdag på Frivilligsentralen kl 17.30-19
Småbarnstreff hver torsdag kl 11-13 på Frivillighuset
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
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

Følg fotballen i Rennebu
Kamper og treningstider finner du på
http://rennebu.com/idrettsglede/rennebu_il/fotball/

Gratis innrykk i kalenderen
send epost til mari@mediaprofil.no
eller ring tlf 72 42 76 66

Vi ønsker alle en riktig flott 17. mai. 

Gratulerer med dagen
Kom gjerne innom vårt kontor,  
ring oss på 72 40 49 90 eller besøk oss på  
www.gjensidige.no/oppdal-rennebu. 
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RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -  neste	nummer	26.	mai	-	frist	for	stoff	18.	mai	-  Rennebu Nytt

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

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

• 30 øre pr/liter i Trumf-bonus 
 på drivstoff hos Shell Berkåk Veikro.

• 1% Trumf-bonus på alle kjøp hos 
 Spar Berkåk, Joker Rennebu og 
 Nerskogen Landhandel! 

Bruk bonuskortet eller registrer bankkortet ditt, 
og spar Trumf automatisk hver gang du handler 
dagligvarer eller drivstoff.

Registrer deg på Trumf.no

Spar penger
med trumf!

Følg med på hva som skjer i Rennebu på

rennebu.com


