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Saklistene finner du på 
www.rennebu.kommune.no - Politikk

er nå sendt ut til politisk behandling og hvor sluttbehan-
dlinga skjer i kommunestyret 15. desember.  I Rennebu er 
vi i den heldige situasjon at vi har relativt store tilleggs-
inntekter fra kraftutbygginga, og det gjør at vi stort sett 
klarer å opprettholde og videreutvikle relativt gode vel-
ferdstjenester. Budsjettforslag 2012 gjør at vi i hovedsak 
kan opprettholde drifta på dagens nivå. Barnevernet blir 
betydelig styrket, dagsenteret på helsesenteret er opprettet 
som fast tiltak og antall barnehageplasser er økt.  Til tross 
for bekymringsfull nedgang i barnetallet så øker antall 
søknader til barnehagene, og vi prøver å imøtekomme 
foreldrenes ønsker når det gjelder valg av barnehage. 
Positivt er det at vi nå har økt til 8 lærlingeplasser, og at 
ordningen med sommerjobber for ungdom i teknisk, 
omsorg og barnehager foreslås videreført. 

Det foreslås relativt lite med investeringer, men midler 
foreslås bevilget til bl.a. utvidelse av Rennebu kirkegård, 
kommunale veier, ENØK-tiltak, IKT og planleggingsmidler 
til nye parkeringsplasser ved helsesenteret og utvidelse av 
boligfeltet i Trondskogen.  

Et ekstra spenningsmoment i 2012 er at 
Samhandlingsreformen  iverksettes.  For å møte de nye 
utfordringene samarbeider vi  med  11 andre kommuner i 
Orkdalsregionen. I tillegg til at sykdom skal søkes behand-
let på rett sted til rett tid, så vil vår evne til å forebygge 
helseproblemer være avgjørende for om reformens intens-

BUDSJETTFORSLAG  2012

joner nås. I dette arbeidet  vil  lokalsamfunn,  idrettslag, ulike  
andre lag og organisasjoner, barnehager, skoler mv ha en 
viktigere rolle enn helsesektoren.

Mange synes kanskje at kraftprisene er altfor høye både 
for bedrifter og på hjemmebane. ”Trøsten” får da være at 
høye kraftpriser bidrar betydelig til at Rennebu kommune 
kan holde et rimelig godt nivå på tjenestene.  Kanskje har 
vi blitt litt for avhengige av høye kraftpriser, og kommune-
styret har vedtatt at vi fra 2013 skal gjennomføre sparetiltak. 
Vi trenger det for å opprettholde og videreutvikle dagens 
tjenester, og vi trenger også å bygge  opp større reserver 
gjennom fond. Samtidig er det uansett nyttig med en kritisk 
gjennomgang av eksisterende drift. Selv om vi har relativt 
god økonomi så plikter vi å få mest mulig igjen for de res-
sursene som brukes.  

Forslag på rasjonaliserings- og sparetiltak vil bli fremmet 
og vedtatt sommeren 2012. Det tas sikte på tiltak som i minst 
mulig grad rammer direkte brukerrettede tjenester. Det vil si 
at det primært ses på organisatoriske endringer og reduks-
joner i leder- og administrative stillinger. Det forutsettes at 
sparetiltak kan gjennomføres uten direkte oppsigelser. 

Jeg tror ikke denne spareprosessen vil avstedkomme 
noen dramatikk. Tidsperspektivet gir oss muligheter til å 
gjennomføre en god prosess med brei involvering av brukere 
og ansatte. Som sagt bør vi løpende være kritisk til egen res-
sursbruk, og frigjøring av ressurser vil gjøre oss bedre i stand 
til å arbeide med utfordringene vi har når det gjelder å få 
til ei positiv utvikling av lokalsamfunn og næringsliv og snu 
trenden med nedgang i folketall.

rådmannens hjørne
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Lærlinger – en viktig 
ressurs for kommunen
Rennebu kommune er god-
kjent lærebedrift i fagene hel-
searbeider, institusjonskokk, 
barne- og ungdomsarbeider 
og IKT servicefag. I løpet av 
en måneds tid vil kommunen 
også bli godkjent som lære-
bedrift i kontor / administra-
sjonsfaget.

For å bli godkjent lærebedrift må 
kommunen ha en faglig leder som kan 
følge opp lærlingene ved hver arbeids-
plass. 19 år gamle Kristian Havdal 
er lærling i IKT sevicefaget, og sitter 
sentralt plassert på nabokontoret til 
IT-ansvarlig Vegard Antonsen. Kristian 
startet sin lærlingeperiode i høst, og er 
så langt godt fornøyd med opplegget. – 
Det er mange varierte arbeidsoppgaver, 
og trivelige folk å jobbe sammen med 
her på huset. Dessuten er det jo kjekt 
å tjene litt egne penger også, smiler 
Kristian. 

Ønsker å være offensiv
Ifølge personalrådgiver Per Ivar 

Wold er lærlingeordningen en priori-
tert arbeidsoppgave for Rennebu kom-
mune. – Fra statlig hold er målet å ha 
en lærling pr. 3000 innbyggere, men i 
Rennebu kommune ønsker vi å ha en 
litt mer offensiv satsing enn det, sier 
Wold. Det er i dag 5 lærlinger som job-
ber i Rennebu kommune, men allerede 
neste høst håper Wold tilbudet kan 
omfatte 8-9 lærlinger. 

– Vi synes det er viktig at ung-
dommene våre får et innblikk i hvilke 
arbeidsplasser som fins i kommunen, 
og forhåpentligvis tar med seg et posi-
tivt inntrykk videre. Målet er jo å bidra 
til positiv befolkningsutvikling, og det 
at ungdommene får gjort seg kjent med 
yrkeslivet her, kan forhåpentligvis føre 
til at det blir mer attraktivt å flytte tilba-
ke igjen etter endt utdanning, sier Wold. 

Fagprøve
Han poengterer også den viktige 

ressursen lærlingene er for kommunen. 
– En lærlingeperiode går jo over to 

Kristian Havdal, lærling IKT servicefag, Per Ivar Wold, personalrådgiver og 
Vegard Antonsen, IT-rådgiver.

år, hvor det første året skal inneholde 
mye opplæring og faglig veiledning. 
Det siste året er det lagt opp til litt mer 
selvstendig arbeid, før lærlingen skal 
avlegge sin fagprøve. I løpet av det sis-
te året vil arbeidsplassen naturlig nok 
ha god nytte av den opplæringen den 
enkelte lærling har fått i starten av lær-
lingeperioden sin. – Det er veldig man-
ge trivelige ungdommer her i bygda, 
og de er en positiv ressurs for Rennebu 
kommune gjennom lærlingeperioden 
sin, avslutter Wold.

Av Mona Schjølset

Aud Hjelle Design fra Lote - månedens håndverker hos Birka
Aud Hjelle lager klær i ullfilt, hovedsakelig jakker og kåper, men også andre 

plagg og tilbehør. I november er hun altså kåret til månedens håndverker. 
- Filosofien min går ut på å lage enkle plagg som er lette å kombinere med hver-

andre, og med andre klær og annet tilbehør, forteller hun.
Auds design er først og fremst enkel. De fleste jakkene og kåpene er laget ut fra 

en av tre grunnmodeller. De har det til felles at de ikke har noen lukning. 

I høstutstillingen til Birka, i Birkabygget på Berkåk, finner du produkter fra 
henne, sammen med produkter fra Ametysten sølvsmykker og Åsen Vev, som var 
månedens håndverker i september og oktober.
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Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Rørlegger og avd.lager ved Mærk bru
Oddvar Lien: 901 64 232

Edvin Eide: 950 34 056
Krokbekken, 7398 Rennebu. edvin.eide@oppdal.com 
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  Sjekk våre kurs- og tjenestetilbud  

Kurs i det meste 
- for de fleste! 

www.gauldal.vgs.no/gauldal-ressurs 

 Sjekk våre kurs- og tjenestetilbud  

Ta fagbrev  
- som voksen! 

www.gauldal.vgs.no/gauldal-ressurs 
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  Sjekk våre kurs- og tjenestetilbud  

Studèr  
- på Støren! 

www.gauldal.vgs.no/gauldal-ressurs 

 Besøk våre nye hjemmesider 

Sjekk høstens  
kurskalender!  

www.gauldal.vgs.no/gauldal-ressurs 
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  Sjekk våre kurs- og tjenestetilbud  

Ditt eget 
kompetansesenter! 

 

www.gauldal.vgs.no/gauldal-ressurs 

   Språk – Data – Økonomi – Helsefag:  

Vi søker flere 
lærere til våre kurs! 

 

www.gauldal.vgs.no/gauldal-ressurs 

 

 

 
 

 

Butikk:  72 42 64 64
Vakttelefon:  464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu

Kan et forsikringsselskap gi et godt tilbud
UTEN 

SMÅ SKRIFT?

JA!

Oppdal 72 40 49 90  Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Se vårt tilbud på el-sjekk bolig. 
Vi gir 20% rabatt  

på bolig-/innboforsikringen din

Kan et forsikringsselskap gi et godt tilbud
UTEN 

SMÅ SKRIFT?

JA!

Oppdal 72 40 49 90  Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Se vårt tilbud på el-sjekk bolig. 
Vi gir 20% rabatt  

på bolig-/innboforsikringen din

Kan et forsikringsselskap gi et godt tilbud
UTEN 

SMÅ SKRIFT?

JA!

Oppdal 72 40 49 90  Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Se vårt tilbud på el-sjekk bolig. 
Vi gir 20% rabatt  

på bolig-/innboforsikringen din

Kampanje på alle
Hafa East møbler

Kampanjen varer 
15.-26. november.

÷40% 
rabatt

Til Justisminister Knut Storberget
 

Underskriftsliste for fortsatt Lensmannskontor/
politi i Rennebu

Vi krever fortsatt lensmannskontor/politi i Rennebu som 
inneholder de tjenester  befolkninga trenger.  

Politimesteren har dratt konklusjon og bestemt hvordan 
ting skal være før det er kjørt en demokratisk prosses, noe som 
befolkninga mener er totalt uakseptabelt. 

Skal målet om lokal tilstedeværelse oppfylles, må lokalt kontor 
for lensmann/politi videreføres, og de ansatte på kontoret må ha 
bopel i bygda. Dette handler om å forebygge. 

For oss er det er helt uakseptabelt at brannvesen og andre 
aktører må ta politiets rolle /oppgaver når lovbrudd skjer eller 

ved trafikkulykker på et ulykkesbelastet veinett. 
Vi mener at det er ressurskrise i lensmanns/politietaten, og at 

ressursene blir brukt feil. 
I noen tilfeller ser en tiltakstid på godt over en time på sommer-

føre når ting skjer. Slik vil vi ikke ha det. 
 
For å understreke kravene vil det bli et fakkeltog fra torget 

i Rennebu langs E-6 til Stavå bru med retur torsdag 24. novem-
ber 2011. kl 17.00.  Husk vernevester og eventuelt hodelykt.

 
For aksjonsgruppa:
Arne Per Bjerkås -  Yngvar Solstad - Bjørn Eithun 
Olav Lien - Jon Olav Viggen

Det blir lenge til 
neste gang...
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Kommunal enhet: 

Landbruk og miljø
Det er enhets-

leder Kjetil Værnes 
som sitter med det 
overordnede ansva-
ret for å følge opp og 
koordinere de ulike 
oppgaver enhet for 
Landbruk og miljø 
jobber med. Som 
leder har han også 
ansvar for økonomi, 
budsjett, regnskap, 
lov- og personal-
forvaltning. I tillegg 
arbeider Værnes med oppgaver knyttet 
til skogbruk i kommunen.  

Velferdsordninger i jordbruket
Ingrid Skamfer har lang fartstid ved 

landbrukskontoret, og jobber nå som 
fagkonsulent med hovedansvar for 
velferdsordninger i jordbruket. Dette 
omfatter ordninger som sykdomsav-
løsning, tidligpensjon i jordbruket og 
ferie-/fritidsordninger. I tillegg jobber 
hun en del med spørsmål knyttet til 
motorferdsel i utmark, og ikke minst 
kommunale tilskudd til kjøp av melke-
kvoter. 

Tilskuddsordninger
Randi Stolpnes har generelt sett 

ansvar for tilskuddsordninger, og dette 
dreier seg både om nasjonale produk-
sjonstilskudd og regionale miljøtil-
skudd. Det er mange ulike tilskudds-
ordninger for gårdbrukere, så det er 
mye å følge opp og holde seg oppda-
tert på innenfor dette feltet. De nasjo-
nale produksjonstilskuddene kan gis 
på bakgrunn av driftsareal, og da er det 
også viktig at gårdskart er oppdatert 
slik at man har de riktige data for å sen-
de inn søknader. I tillegg kan det søkes 
tilskudd til husdyr-/dyrehold, og SMIL 
midler, som går på spesielle miljøtiltak 
i landbruket. De regionale miljøtilskud-
dene er en annen tilskuddsordning 
Stolpnes har ansvar for, og dette går 
på setertilskudd, og kompensasjon for 
spesielt ulendt driftsterreng.   

Nydyrking, bruksutbygging, rovvilt-
problematikk

Evy Ann Ulfsnes har for tiden 50% 

permisjon for å jobbe med Rennebu 
3000 prosjektet, men resten av tiden er 
tilknyttet enhet for landbruk og miljø 
med hovedansvar for tilskudd/lån til 
bruksutbygging, organisert beitemark, 
rovviltproblematikk, nydyrking, samt 
kontakt mot Innovasjon Norge.

Samarbeid med andre enheter
Foruten de definerte oppgavene 

som hører til hos Landbruk og miljø, er 
enheten involvert i en del samarbeids-
oppgaver og mer prosjektbaserte opp-
gaver. 

– Ofte kjøper vi da tjenester, eller 
leier inn folk til å utføre en bestemt 
jobb, sier Værnes. Han framhever også 
det gode samarbeidet enheten har 
med avløserlaget, i forhold til en del 
sammenfallende oppgaver her. Alle 
de ansatte som er tilstede den dagen 
Rennebunytt stikker innom, framhever 
også betydningen av å ha et godt sam-
arbeid seg imellom. 

– Det er viktig å ta vare på hver-
andre i hverdagen, og ha det trivelig 
mens vi er på jobb. Det legger vi vekt 
på, sier Ingrid Skamfer, og får bifallende 
nikk fra de andre rundt bordet. Randi 
Stolpnes har bostedsadresse i Budal, og 
slår det fast med følgende oppsumm-
ering: Jeg hadde ikke orket å kjøre 5 mil 
på arbeid hver dag hvis det ikke var tri-
velig å komme hit!

Av Mona Schjølset

F.v. Kristine Ek Brattset (engasjert for å 
oppdaterte friluftskart for Rennebu), Ingrid 
Skamfer, Randi Stolpnes og Kjetil Værnes. 
(Evy Ann Ulfsnes var ikke tilstede)

Med fokus på 
vennskap
Torsdag 1. desember arrang-
erer FAU ved Berkåk skole 
temakveld med fokus på 
vennskap. 

– Ved å sette fokuset på vennskap, 
tror vi det kan komme fram mange 
positive tanker, og konkrete tiltak som 
kan være med å motvirke mobbing, sier 
Einar Skjerve, som er nestleder i FAU.

Oppfordring fra statsministeren
Rektor Kari Haukdal setter stor pris 

på initiativet fra FAU, og synes det er 
positivt at foreldrene også engasjerer 
seg i dette temaet. – Noe av det viktig-
ste vi kan lære ungene våre er positive 
holdninger til vennskap og inkludering, 
poengterer Haukdal. Statsminister Jens 
Stoltenberg har tidligere gått ut og opp-
fordret til å støtte manifest mot mob-
bing, og gjennom temakvelden håper 
arrangørene at det vil komme fram for-
slag til lokale tiltak som kan være med å 
fremme vennskap mellom ungene. 

– Det vil også være et mål at både 
politikere, lag / foreninger og andre 
som jobber med barn og unge tar imot 
utfordringen og iverksetter enkle tiltak 
som fremmer vennskap på alle nivå, 
sier Haukdal. 

Spennende mat fra Historielaget
Det er Barbro Finanger Lande fra 

PP-tjenesten som holder kveldens 
hovedinnlegg, og etterpå blir det grup-
pearbeid, der foreldrene selv kan kom-
me med tanker og ideer til forskjellige 
tiltak. For å fremme trivselen til de som 
møter opp på temakvelden har FAU 
leid inn Rennebu Historielag, som har 
tatt på seg oppgaven med å servere 
spennende og næringsrik mat, forteller 
Einar Skjerve. Arrangementet gjelder 
selvfølgelig hele kommunen, og i løpet 
av kort tid vil det bli sendt ut invitasjon 
til alle foreldre med barn i grunnskole-
alder. Både FAU og skoleledelsen håper 
så mange som mulig møter opp denne 
kvelden, og bidrar til å sette fokus på 
dette viktige temaet. 

Av Mona Schjølset
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Adventsarrangement 

i Rennebu
Julevask i svømmebassenget

Lørdag 19. november kl. 10.00-12.00 inviterer Innset og Ulsberg Grendalag til 

felles julevask i svømmebassenget på Oppdal. – Vi har leid hele bassenget, og det er 

gratis inngang for innbyggerne i kretsen. Vi vant både pepperkakekonkurransen i fjor, 

og grendastafetten som Rennebu Idrettslag arrangerte i høst, så dette er en

premie til oss selv, sier Ingrid Tørset i Innset og Ulsberg Grendalag. 

Førjulssalg på Frivilligsentralen

Lørdag 19. november kl. 11.00-15.00 arrangerer Rennebu Husflidslag førjulssalg 

på Frivilligsentralen. Salg av div. hjemmelagde produkter, kaffe, kaker, m.m. Lotteri, 

katta i sekken.

Julemarked på Innset

Innset Samfunnshus lørdag 26. november kl. 11.00-17.00.

Salgsutstilling med både bakevarer, kort, håndarbeid, trevarer og mye annet. 

Salg av risengrynsgrøt,kaffe, kaker .

Adventslørdag på Coop Prix

Lørdag 26. november blir det god, gammeldags julestemning ved Coop Prix Berkåk. 

Hest og slede, nissebesøk, gløgg og pepperkaker. Alle som handler denne dagen 

blir med i et gratislotteri, med premier fra utvalgte leverandører. 

Snertne Sneller har åpent til kl. 18.00 med gode førjulstilbud.

Julegrantenning på Stamnan

Søndag 27/11 kl. 16.00 ved Jutulstuggu.

Julegrantenning på Ulsberg

Søndag 27. november kl. 17.00, på lekeplassen.

Gløgg, pepperkaker og lotteri.

Julegrantenning Innset

Søndag 27. november kl. 16.00 ved skolen.

Julgrantenning Berkåk

Søndag 27. november kl. 15.30 på Torget.

Barna får anledning til å kjøre med hest og vogn, og det blir mulighet til å kjøpe kaffe, 

gløgg og noe å bite i. Arrangørene i Berkåk arbeidslag av NKS oppfordrer alle barn 

til å ha på seg nisseluer, og håper det kommer både rødnisser, blånisser og grånisser 

til torget denne dagen. 

Julebasar Rennebu Skolekorps

Fredag 2. desember 18.00 blir det tradisjonell julebasar i Rennebuhallen. 

Underholdning, åresalg, boklotteri. Salg av kaffe, brus og kaker.

Arrangement i desember kommer i Rennebunytt den 1. desember.
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kreativ pepperkakebakst
For tredje år på rad inviterer Frivillig-
sentralen til uhøytidelig konkurranse 
i pepperkakebaking. – Nå er det bare å 
finne fram kjevla, og la fantasien få fritt 
spillerom, oppfordrer Maj-Britt Svorkdal 
Hess på Frivilligsentralen.

Det ligger ingen spesielle begrensninger i konkur-
ransen, så deltagerne kan bake en bygning, et område, 
ei hel grend, en person, eller hva som helst annet. 

— I fjor fikk vi pepperkakeversjonen av minigolf-
banen på Halland Camping, NM bakken, Frambanen, 
Innset sentrum, og mye annet, forteller Maj-Britt. Både 
privatpersoner og lag/foreninger kan delta i konkur-
ransen.

Premier
Arrangørene ønsker å få inn så mange bidrag som 

mulig før første søndag i advent. – Da får de flotte bak-
verkene stå til utstilling gjennom hele adventstida, sier 
Maj-Britt. For å gi kreativiteten litt ekstra hjelp kan hun 
friste med pengepremier til beste bidrag fra lag/organi-
sasjon og beste bidrag fra privatperson.

Fotokonkurransen 

Rennebu gjennom 
mine øyne - del 2

 
 Hvordan ser Rennebu ut gjennom en tilflytter sine 

øyne? Det var spørsmålet da Tilflyttervertene inviterte 
nyinnflytta rennbygger til fotokonkurranse. En del fikk 
utdelt engangskamera, men desverre kom disse fil-
mene bort på fabrikken. Nå har de dukket opp, derfor 
fotokonkurranse del 2.

Juryen, ledet av Ragnhild Ekli, forteller at det er 
mye bra bilder også i del 2, og de fleste bildene er med 
i fotoutstillinga som henges opp i Frivilligsentralen 
over helga. — Vi vil invitere nyinnflytta rennbygger til 
en sammenkomst i adventstida i forbindelse med pre-
mieringen av disse bildene, sier Ekli.
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Lærer om rovdyrene
Tirsdag 25. oktober dro elever 
og ansatte ved Innset skole 
inn til Forollhogna nasjonal-
park. Målet med turen var å 
tilegne oss mer kunnskap om 
rovdyr som vi har i nærmiljøet 
vårt. 

Temaet var for elevene ikke helt 
ukjent, da vi har jobbet med dette på 
skolen i høst. Vi var så heldige å få med 
oss fjelloppsynsmannen i Kvikne fjell-
styre, Ingebrigt Storli. Ingebrigt ga oss 
nyttig kunnskap om spor og sportegn, 
og om de ulike rovdyrene som ferdes i 
området.  Han kunne bl.a. fortelle at det 
var en jervyngling i sommer.  

En av elevene fra mellomtrinnet 
skildret turen slik: 

Vi tok buss til Kvikne der vi møtte 
Ingebrigt Storli. Vi hadde planlagt å kjøre 
buss helt til Ya, men fordi det var dårlige 
kjøreforhold ble bussturen litt kortere. På 
tur innover så vi mye spor, bl.a. revespor, 
hjortespor, elgspor og hundespor som vi 
trodde var jerv. 

Ingebrigt Storli snakket om rovdyr i 
fjellet, han sa det var veldig mye ørn, rev 
og jerv i området. Grunnen til at det var 
mye rev var at det var mye lemen i år. Vi 
tente bål og grillet pølse og brødskive, noe 
som var veldig godt. Vi fikk også litt tid til 
å leke oss. 

Helt til slutt gikk vi oss en tur for å lete 
etter dyregraver, men fant ingen. Vi hadde 
en fin tur.

Amalie Eggan, 6. klasse. 

2. og 3. klasse hadde tekstskaping 
etter turen. Dette kunne de fortelle: 

Vi lette etter dyregraver, men vi fant 

ikke noen. Jeg og Mali lekte at jeg var 
ungen hennes, sa Sara.

Oline, Snorre og jeg lekte at vi hop-
pet fra tue til tue. Vi lekte at vi ikke kun-
ne være borti snøen, fordi den var giftig 
vann. Onkel Joachim var med på turen til 
Forollhogna. Jeg lærte at det ikke var lov å 
kaste søppel der, sa Hermine.

Vi gikk tur i Forollhogna. Jeg, Hermine 
og Snorre lekte at snøen var giftig vann. 
Det var ikke lov å kaste søppel der. Det var 
jerv der og den hadde fått fire unger, sa 
Oline.

Ingebrigt Storli lærte oss at det var 
dyregraver der og at vi ikke skulle kaste 
søppel. Vi så spor etter hjort. Jeg hadde med 
meg to pølser og ei brødskive. Vi åt og stor-
kosa oss, sa Kristin.

Jeg og Sara lekte at Sara var ungen min 

og jeg var vennen til Marta Elise. Det var 
gøy. Jeg lærte at det ikke var lov å kaste 
søppel. Jeg grilla pølse. Det var jerv der, 
som hadde fire unger. Det var ikke bjørn og 
ulv i Forollhogna. På tur ned igjen så vi en 
rev, som sprang over veien. I Forollhogna 
fins det rein. Ingebrigt Storli var med og 
lærte oss litt om nasjonalparken, sa Mali.

Vi lata som om snøen var giftig vann. 
Jeg og Konrad klatra i et tre og vi brente bål 
og grilla pølse, sa Snorre Olav.

Jeg og Snorre klatra i tre. Det var gøy. 
Vi brente bål. Jeg hadde med god mat. Jeg 
hadde med kjeks og sjokolade, sa Konrad.

- Innset skole

 Elevene lytter ivrig til det Ingebrigt forteller. 

Julenummeret av Rennebunytt
kommer torsdag 1. desember, og blir distribuert til alle som har hytte i Rennebu og på Kvikne.

Frist for stoff er mandag 21. november.
Årets siste Rennebunytt kommer torsdag 15. desember, og frist for stoff her er onsdag 7. desember.

Tlf 72 42 76 66 - annonser: mari@mediaprofil.no - redaksjonelt: dagfinn@medisprofil.no
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UkM 2012
Lørdag 4. februar blir det 
BKM, og søndag 5. februar 
blir det UKM.

Kari Margrete Gunnes under fjorårets 
UKM.

En strålende uke med Rennebuspæll 
og musikalforestilling er gjennom-
ført og vi sitter igjen med en overvel-
dende følelse av at talentene blomstrer 
i Rennebu. Tradisjonen tro er det nå 
UKM vi ser fram i mot. I år som i fjor 
utvider vi til to dager og starter med 
BKM (barnas kulturmønstring) for de 
yngste. Denne vil foregå på lørdag den 
4. februar. Her er det kulturskolen som 
har regien. For å få vite litt mer er det 
bare å ta kontakt med Arnstein (kultur-
skolerektor) eller noen av lærerne på 
kulturskolen.

Så blir det UKM (ungdommens kul-
turmønstring) på søndag den 5. Det vil 
bli satt opp plakater og ellers opplyst 
nærmere om klokkeslett.

De som skal delta på UKM må være 
fylt 10 år. For å bli tatt i betraktning til å 
gå videre til fylkesmønstring må du fyl-
le 13 i løpet av 2012. Du kan være med 
til du er 20 år. Det er bare å bruke fant-
asien, du kan delta med det meste som 
kan vises på en scene eller stilles ut.

Fra den 1. desember kan du gå inn 
på www.ukm.no og melde deg på. Der 
vil du også finne forskjellig stoff om 
kulturmønstringen. Vi som arrangerer 
gleder oss allerede og håper at mange 
vil melde seg på i år også. Her er det 
muligheter for alle som har lyst. Lykke 
til!

Hilsen kulturkontoret

nye tilbud i kulturskolen 
Kulturskolen i Rennebu har opp gjennom årene fått mange lov-
ord for det varierte tilbudet som fins for barn og unge her. Fra 
nyttår utvides tilbudet ytterligere, og hvis alt går etter planen 
vil både dans og film/media stå på timeplanen fra 1. januar. 

– Det er kjempeartig å presentere 
disse nye tilbudene, og det vil tilføre 
kulturskolen enda større bredde og 
mangfold, sier rektor Arnstein Solem. 

Dans
Tidligere i høst ble det gjennom-

ført et introduksjonskurs i dans, og fra 
nyttår vil dette bli et permanent tilbud. 
- Informasjon og påmeldingsskjema 
ligger allerede ute på kulturskolen sine 
hjemmesider, så for alle danseinteres-
serte er det bare å melde seg på, opp-
fordrer Solem. Det er dansepedagog 
Thomas Aleksander Voll som har ansva-
ret for tilrettelegging av danseundervis-
ningen, og både jazzdans og moderne 

dans vil stå på timepla-
nen. Under forutsetning 
av nok påmeldte vil det 
kunne bli tilbud både på 
Innset, Voll og Berkåk. 

Film/media
Som en av få kulturskoler i landet er 

Kulturskolen i Rennebu nå i startgropa 
med et nytt og spennende tilbud innen 
film og media. Dette er et samarbeid 
mellom kulturskolen og Hoveng Media.

Norsk Kulturskoleråd synes dette 
samarbeidsprosjektet er spennende og 
nyskapende, og har derfor valgt å støtte 
prosjektet med midler til utvikling av 
tilbudet. Kulturskolen er nå på utkikk 
etter elever fra 8. klasse og oppover 
som kan tenke seg å være med på dette. 
Onsdag 23.11 kl. 17.30 blir det mulig-
het for å høre mer og se hva dette går 
ut på hos Hoveng Media i 2. etg. på 
Rebustorget.

Legevakten i Orkdalsregionen - LiO
Fra årsskiftet 2011/2012 opphører legevaktsamarbeidet mel-
lom Rennebu og Oppdal og vi går inn i legevaktsamarbeidet i 
Orkdalsregionen. Legevakten er å finne på Orkdal Sjukehus. 
Dette er en felles ordning for 11 kommuner i regionen.

Felles interkommunal legevakt har 
åpningstid fra kl 15.30 – 08.00 neste 
dag og alle helg- og høytidsdager (hele 
døgnet). Det blir ingen endring i hen-
vendelsesmåte. Det betyr at henvendel-
ser utenom dette tidsrommet skal gå til 
ditt faste legekontor.

I åpningstiden til den interkommu-
nale legevakten skal alle henvendelser 
som før gå til legevaktsentralen på tele-
fon 72 48 01 00. Da får du snakke med 
en erfaren sykepleier som vurderer hva 
som er rett type behandling.

Ved akutt sykdom eller skade ring 
medisinsk nødnummer 113.

Mer informasjon om interkommu-
nalt legevaktsamarbeid kommer i neste 
nummer av Rennebunytt. I tillegg blir 
det sendt ut en informasjonsbrosjyre til 
alle husstander i kommunene samt at 
det blir lagt ut informasjon på kommu-
nens nettside. 

Dette er ment som en foreløpig ori-
entering.

- Solveig Løkken, helserådgiver

Jon Olav Voll i Hoveng 
Media blir lærer for film/
media i Kulturskolen.
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Storlismia as, et  rma med det meste for de  este
Salg av:
-Skog og hageutstyr
-Småmaskiner
-Moped, ATV og Snøscooter
-Landbruksustyr og rekvisita
-Tilhengere og tilbehør
--Elektro og handverktøy
-Kulelager, kilreimer og batteri
-Forbruksmatriell og rekvista

Reparasjon av:
- Småmaskiner
- Snøscooter og ATV
- Elektroverktøy
- Traktor og landbruksutstyr
- Tilhengere og tilbehør
- - Person, varebil, lastebil og buss
- Periodisk kjøretøykontroll
-Slangeverksted med 24T Vakt BERKÅK

Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Nye direktenummer

Sentralbord: 72 42 82 80
 
Kjell Ove Ødegård 917 46 684
 
Steinar Vold 916 43 903
 
Trond Solli 918 59 058
 
Håvard Sæther 918 12 041
 
Linn-Beate N. Kverkild 917 59 644
 
Magnar Gunnesmæl 900 63 924
 
Gunn Brattset 988 66 289

Tradisjonell 
julemesse 

i Hoelsmoen
fredag 25. og lørdag 26. nov.

Matsalg, salg av julebakst, åresalg, nummersalg, tombola

Fredag 26.11  kl 18: Julemessa åpner
 kl 20: Andakt og sang av 
  Kor-X fra Trondheim

Lørdag 27.11 kl 13: Vi starter dagen med grøtsalg
 kl 14:  Rennebu Barnegospel
  Andakt ved Åse Ness
 kl 20: Sang ved Øyakoret
  Ord for kvelden 
  v/Gerd Inger S. Grøtte

Trekning av barne- og hovedutlodninga.
NB! Huset er åpent hele dagen

Alle er hjertelig velkommen!
 arr: Hoelsmoen bedehus

E6 ved Rønningsåsen i Rennebu og Midtre 
Gauldal kommuner – kurveutbedringer 

Oppstart av 
reguleringsplanarbeid 
I henhold til plan- og bygningslovens 
§ 12-8 kunngjøres igangsetting av arbeid 
med reguleringsplan for kurveutretting på 
E6 ved Rønningsåsen i Rennebu kommune. 
Tiltaket går også inn i Midtre Gauldal 
kommune. 

Forslaget utarbeides av Statens vegvesen. 
Formålet med reguleringsplanen er å 
bestemme arealbruken. Reguleringsplanen 
skal vise vegsystemet i detalj og det vil 
være behov for å gjøre inngrep på privat 
eiendom. I forbindelse med planarbeidet 
vil det bli utført terrengmålinger og grunnundersøkelser i området. 

Tema som skal utredes i planarbeidet er geofag, landskap, landbruk og jord-
vern, naturressurser, kulturminner, friluftsliv, barn og unges bruk, støy og an-
leggsfasen. Konsekvensene og avbøtende tiltak skal omtales i planbeskrivelsen.
Det er avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutred-
ning, eller satt krav om planprogram, ut fra en vurdering av at planforslaget 
ikke vil ha vesentlig virkning på miljø eller samfunn. 

Opplysninger blir lagt ut på begge kommuners internettsider og på 
www.vegvesen.no under vegprosjekter i Region midt.

Innspill til planarbeidet sendes Statens vegvesen Region midt, Fylkeshuset, 
6404 Molde eller fi rmapost-midt@vegvesen.no innen 12. desember 2011.

Spørsmål om planarbeidet kan stilles til Tone Hammer, tlf. 941 44 683
e-post: tone.hammer@vegvesen.no
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k U n n G J Ø R I n G e R

i Frivilligsentralen lørdag 19. november 
kl 11.00 – kl 15.00. 
Salg av diverse ”hemlaga” varer, 
kaffe/kaker m.m  +  lotteriet ”Katta i sekken”. 
Velkommen!

Leilighet ledig på Gammelbua
Koselig leilighet sentralt i ”hjertet av Vollagrenda” leies ut. 
Interesserte kan henvende seg til leder i styret for bygdemu-
seet Oddbjørn Gorsetbakk; tlf 918 21 554.

Velkommen på 
rutåtvotta-kurs
 
Mandag 21. november 
blir det et uformelt kurs på
Frivillighuset der Ingeborg Rønning lærer bort å strikke 
votter i Torpa mønster. Ingen spesielle kvalifikasjoner kreves 
– men undertegnede stiller, så nivået er ytterst lavt!
 
Kurset er gratis og det blir muligheter for å kjøpe seg en 
kaffekopp og noe og bite i. Vi starter opp i 19-tida.
 
Ta med gode venner og kom – godt med varme fingre 
gjennom en kald vinter
 

Mvh Maj Britt på Frivilligsentralen

Alle frivillige ønskes
velkommen til 
Mjuklia på lunsj
mandag 5. desember kl 11.30 
Underholdning og høy trivselsfaktor på 
FN-s Internasjonale frivillighetsdag.

Ideer til julenummeret av Rennebunytt?
Gi oss tips hvis det er noe du mener fortjener plass i 

Rennebunytt generelt - og spesielt julenummeret.
Tlf 72 42 76 66 - dagfinn@mediaprofil.no

Rennebu - tlf 477 10 998

Førjulssalg

Støtter våre aktiviteter i 2011

Voll grendalag skal også i år arrangere 
FIRRIJULSOPPE lørdag 10. desember.
I den forbindelse ønsker vi at utstillere/selgere henvender 
seg til tlf 915 72 003 innen 29. november.
Voll grendalag

Hei!
Du som tok feil jakke, brunfarget damejakke, 
etter pensjonistmøte onsdag den 26. oktober, kan ta 
kontakt snarest på telefon 72 42 58 89. Det hang igjen ei 
grågrønnaktig jakke type RAPPSON c48 med en gul og en 
grønn kam i hver lomme. I min jakke var det noe jeg gjerne 
vil ha tilbake.

Med vennlig hilsen 
Klara Holthe-Berg

Valpekurs!
Lørdag 26. nov kl 10 blir det avholt valpekurs på 
Innset. Instruktør er Helle Marcuslund.
Nærmere informasjon og påmelding skjer på tlf 984 47 363

Rennebu Gjeterhundnemnd

k U n n G J Ø R I n G e R

Utlegging til offentlig ettersyn
- Reguleringsplan for Minilla hyttefelt, 
Ånegga – Sørøyåsen delplan B

Planområdet ligger på Nerskogen, og planforslaget 
omfatter kun framføring av vei fram til eksisterende 
fritidsbebyggelse.

Planen kan sees i Rennebu kommunehus, 
Servicetorget og på
www.rennebu.kommune.no 

Eventuelle merknader sendes innen  05.01.2012 
til Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu 
eller postmottak@rennebu.kommune.no. 

Rådmannen 

STENGT BIBLIOTEK !
På grunn av overgang til nytt datasystem 
blir biblioteket stengt
onsdag 30. nov. og torsdag 1. des.
Åpent som vanlig igjen fra mandag 5. des.
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RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt -  neste nummer 1. desember - frist for stoff  21. november -  Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!
20.11 Frokostmøte  Hoelsmoen 10.00
24.11 Formiddagstreff  Staure 11.00
25.11 Kveldsmatkveld  Fredheim, Grindal 19.30
29.11 Formiddagstreff  Omsorgsboligene 11.00
02.12 Julebasar, skolekorpset  Rennebuhallen 18.00

Frisktrim hver onsdag i Rennebuhallen kl 10-11
Step hver tirsdag i Rennebuhallen kl 20-21
Zumba hver mandag i samfunnssalen kl 18-19
Spinning mandag-fredag. Timeplan på oppspinn.no
Gjeterhundtrening 
- Innset hver tirsdag kl 18 
- Stamnan hver torsdag kl 18

• Gode tilbud
• Gløgg og pepperkaker
• Hest og sledeskyss for barna kl 15.30
• Gratislotteri
• Kanskje kommer nissen

 Velkommen til en 
 trivelig førjulsdag!

Adventsstemning
på Prix og Snertne Sneller

lørdag 26. nov kl 10-18

Håndball i Rennebuhallen:
Lørdag 19.11.2011
15.00 J14 Rennebu - Tynset
17.00 J14 Rennebu - Tynset 2

Lørdag 26.11.2011
11.00  J10 Rennebu - Buvik
12.00  J10 Rennebu - Folldal/Alvdal 
13.00 J10 Rennebu - Støren
13.45 J12 Rennebu - Oppdal

Søndag 27.11.2011
12.00 J14 Rennebu - Støren
14.00 J14 Rennebu - Oppdal

Gratis innrykk i kalenderen
– kontakt Rennebunytt på tlf 72 42 76 66  eller send epost til mari@mediaprofil.no


