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Oppvekst og helse
bygge trivsel og bli bevisst på hva som gir et godt samspill.
Alle ansatte deltar i et opplæringsprogram hvor fokuset er
på hvordan voksne skal forstå atferd og hvilke strategier
voksne kan bruke for å få til et godt samspill mellom barna
eller elevene.
På skolen bidrar elevene selv til trivsel gjennom at de
leder aktiviteter i friminuttene.

Rennebu kommune har det siste 1,5 året mistet 106
innbyggere. Vi har aldri tidligere opplevd slik rask nedgang
i folketallet. Om dette fortsetter, får det raskt konsekvenser
for de tilbudene vi ønsker å ha i kommunen.
Den umiddelbare konsekvensen er at neste år reduseres rammeoverføringene fra staten med ca 4 millioner.
Samtidig er kraftinntektene på sitt lavest nivå nå, og dette gir oss ca 3 millioner kroner mindre i inntekter. Vi må
redusere utgiftene tilsvarende. Størstedelen av utgiftene
våre er lønninger – og 7 millioner utgjør 15 – 18 stillinger.
Rådmannen har derfor startet et arbeid hvor vi vurderer
hvor vi kan spare inn ressurser eller kan redusere stillinger.
Vi prioriterer å skjerme tjenestene som gis til dere innbyggere.
Vi har vært så heldige de siste årene at skole og barnehage kunne prioriteres ressursmessig og det har gitt oss
gode tilbud. Men det siste halvåret har det blitt født kun
4 barn i Rennebu og det lover dårlig for rekrutteringen til
skoler og barnehager. Disse vil ikke klare å fylle en vanlig
skoleklasse, men samtidig skal disse fordeles på 4 barnehager og senere på 4 barneskoler. Når vi ikke klarer å føde
barna selv, må vi satse på at mange flytter til oss.
Det viktigste for barna er trivsel og den er også forutsetningen for læring. Dersom det blir for få barn i gruppene, er det ikke sikkert at alle finner en venn som er sin,
og dette vet vi av erfaring gir en fare for mistrivsel og derav
lite motivasjon til å lære.

Kommunebarometeret for 2012 sammenligner Rennebu
kommune med andre kommuner. Det måles for eksempel hvor mye penger vi bruker på kultur og hvor lang tid
saksbehandlingen tar – ikke innholdet i tjenestene. Vi fikk
en 56.plass totalt blant landets 430 kommuner, mot fjorårets plassering som var 191.plass. Barnevernstjenesten får en
8.plass, og barnehagen får en 87.plass. Dette synes vi er bra!
Vi skårer dårligere på brukerundersøkelser (plass nr. 373). Vi
har nå gjennomført den første og vi vil følge opp med nye til
høsten.
Frisklivssentralen er et godt eksempel på at forebyggende
helsearbeid nytter; ansatte som står i fare for å bli sykemeldt
får tilbud om gruppeveiledning og trening, og etter noen
måneders innsats har de fleste oppnådd så gode resultater at
de unngår å bli sykemeldt.
Det har også lyktes å få startet en pårørendeforening.
Frivilligsentralen er primus motor som stiller med møtelokaler og sekretær. Rennebu kommune ser fram til et godt
samarbeide med foreningen, som skal arbeide for brukernes
interesser.
Rennebu kommune sin visjon er ”Et godt sted å være”.
Dette vil ha forskjellig betydning for oss alle, men uansett vil
trivsel være viktig for å ha det godt. Trivsel starter med oss
selv. Og det behøver ikke være så mye som skal til! Du vet
selv hva du liker best. Sett av litt tid og gjør det!
Jeg ønsker dere en
riktig god høst!

Resultatene fra elev-, foreldre- og lærerundersøkelsene
samt fra nasjonale prøver brukes til forbedring. Dette året
jobber skolen og barnehagen med å redusere mobbing,
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Satser på gris
Det siste året har det vært hektisk byggevirksomhet på gården hos Anders Rønning, og i
disse dager er han klar til å ta
imot den første besetningen
med griser.
I første omgang er det ca. 130 griser
som kommer, men når hele fjøset etter
hvert blir ferdigstilt vil det være plass til
godt over 600.
Bygger om kufjøset
Det er lange tradisjoner for melkeproduksjon på Rønningen, og i fjøset
som nå blir bygd om til slaktegrisproduksjon har det vært kyr helt siden
1896. Nå er det fem år siden kyrne ble
levert til fellesfjøset i Soknedal, og siden
den gang har Anders tenkt mye på griser. – Ja, jeg har bestandig hatt sansen
for gris, og for et par år siden bestemte
vi oss for ta steget og satse for fullt på
slaktegrisproduksjon, forteller Anders.
For å bevare gardstunet bestemte han
seg for å bygge om det eksisterende
kufjøset, og det er ikke få arbeidstimer
som ligger bak når de første smågrisene
nå inntar bingene sine. – Stort sett alt
inventar er revet ut, så det ville nok vært
like lettvint å bygge nytt. Vi syns imidlertid det var et viktig poeng for oss å
bevare gardstunet, så derfor var dette
en god løsning for oss, sier Anders.
Rennebus eneste grisebonde
Det har ikke vært særlig sterke
tradisjoner for griseproduksjon her i
bygda, og når drifta kommer i gang på
Rønningen blir Anders Rønning den
eneste grisebonden i Rennebu. – Jeg

Anders Rønning er klar for å ta imot griser i det nyrestaurerte fjøset.

har jo naturligvis kontakt med grisebønder andre steder i Trøndelag, slik at
jeg kan få noen gode råd i oppstartsfasen. Dessuten er det jo mange gode,
faglige veiledere innen landbruket, så
jeg har stor tro på at dette skal gå bra,
smiler Anders. Fordelen med at det ikke
er mange grisebønder i nærheten, er
naturlig nok at det vil bli mindre fare for
smitte på besetningen enn det ville vært
dersom naboen også drev med gris.
Spennende om alt fungerer
Foreløpig er det andre etasje i fjøset
som er gjort klar til å ta i mot smågrisene, men så snart som mulig vil også
første etasje vært omgjort til grisefjøs.
– Det er litt arbeid som står igjen her,
forteller Anders, men det er viktig å

komme i gang nå slik at vi ser at anlegget fungerer som det skal. Godt ventilasjonsanlegg er for eksempel noe som
vil være helt avgjørende for at grisene
skal trives i fjøset. – Det hjelper ikke
om grisene blir forét etter alle kunstens
regler, hvis det ikke er et godt ventilasjonsanlegg som gjør at de også trives
godt i fjøset, sier Anders. Hvis alt går
etter planen blir det snart liv og røre i
grisefjøset på Rønningen, og bonden
sjøl er ivrig etter å komme i gang. – Ja,
nå gleder vi oss til det kommer dyr i fjøset her, slik at vi kan komme skikkelig i
gang med det vi ønsker å holde på med
framover, avslutter den kommende grisebonden på Rønningen.
Av Mona Schjølset

Barndomsminner
Hva lekte du som barn? Alene eller sammen med andre? Hva gjorde vi egentlig i 10-12 årsalderen?
Barndomsminner er en del av vår kulturarv, som vi må ta vare på. Sør-Trøndelag bygdekvinnelag har valgt å ta tak i denne
oppgaven. Det skal lages ei engasjerende, illustrert ”barnebok” for voksne om barndomsminner, og det trengs derfor innspill
fra publikum. Derfor oppfordres lokalbefolkningen til å ta kontakt med bygdekvinnelaget i bygda. Bidragene kan være alt fra
rim, regler, leker og til opplevelser fra barndommen som dere vil dele med andre. Dette skal bli ei flott bok som landsdelen vår
kan være stolt av. Gjør en innsats og ta kontakt.
Marit Gorsetbakk i Rennebu bygdekvinnelag sier at det skal finnes innsamlet materiale om dette temaet fra før, men at de
ikke vet hvor det er oppbevart. Hun oppfordrer dermed de som har det, om å ta kontakt for å se om noe av det kan brukes i
denne sammenhengen.
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Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS søker

Brannkonstabler
i Rennebu og Oppdal

Julemarked på Innset

Se rennebu.kommune.no
eller tbrt.no
for fullstendig utlysningstekst.

Lørdag 24. november fra kl 11.00 - 16.00,
blir det julemarked i Innset samfunnshus.
I den forbindelse ønsker vi å invitere deg til å
komme og stille ut dine produkter.
Det kan være bakeprodukter, strikke-/hekle-produkter, sløyd,
søm, drops, oster, såper, tårn-kaker, spekemat, sopelimer etc.
ja, alt som kan være artig å ha med på et julemarked.

Søknadsfrist 24. sept. 2012
Gjensidige Oppdal-Rennebu Brannkasse

Det koster kr 100,- pr stand,
og i tillegg så ønsker vi en premie til vårt lotteri.

Påmelding innen 1. november til:
gunn.grande@oppdal.kommune.no eller
Tove Inger Lien på tlf 957 57 477.
Vi tror dette kan bli artig!
Hiv deg i produksjon og bli med!

- nærhet og trygghet siden 1842
Mette Smeplass

kunderådgiver privat

treffer du på vårt
kontor på Berkåk
tirsdag-fredag eller
på tlf 72 42 82 50

Meldal Sparebank og Snertne Sneller inviterer til

Damekveld
Sted: Kantina på Berkåk Skole
Tid: Torsdag 4. oktober kl 19.00
På grunn av servering ønskes påmelding
innen 1. oktober - sms eller ring til 959 05 083.
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kunderådgiver landbruk

treffer du på vårt
kontor på Berkåk
hver tirsdag eller på
tlf 72 40 49 90

Åpningstid Berkåk tirsdag-fredag 9-15

Hilsen Innset og Ulsberg Grendalag

Tema:
Økonomi og Pensjon
Mannekengoppvisning.

Bodil S. Holden

Berkåk 72 42 82 50
Oppdal 72 40 49 90
www.GORB.no

Rennebu er aktiv
brukere av BU-midler

Mange tilskuddsordninger
i landbruket

Oversikten over BU-midler for 2011 og hittil i år viser at det er
stor investeringslyst i landbruket i Rennebu.

En del tilskudd gis til helt
spesifikke tiltak, som f. eks.
grøfting, kulturlandskapsog forurensingstiltak eller
bygningsmessige miljøtiltak,
mens andre går på mer generelle tiltak for å videreutvikle
driften.
I 2012 ble det også opprettet en
helt ny tilskuddsordning som går på
bedriftsutvikling i tradisjonelt landbruk
i forbindelse med investeringer. Det
betyr at man kan få tilskudd til planlegging av tiltaket. Midlene skal da brukes
til driftsplanlegging, rådgiving og oppfølging i forkant, under og etter investering.

Rennebu er en av de fem mest landbruksavhengige kommunene her i landet.
Dermed er det naturlig at brukerne i Rennebu er aktive når det gjelder BU-midler.
Evy-Ann Ulfsnes på Enhet for landbruk og miljø i Rennebu kommune er
glad for den store investeringslysten i
landbruket, og hun synes dette er viktige signal for fremtiden. Sett i forhold
til folketallet i Rennebu, er det brukerne
her i kommunen som har størst investeringslyst i fylket.
Landbrukslån er lån som er tatt
opp hos Innovasjon Norge. I tillegg
kommer jo lån i andre banker også for
å få fullfinansiert ei bruksutbygging. For
Rennebu ble det i 2011 gitt landbrukslån på kr 6,1 mill kroner, og hittil i år er
det nærmere 7,5 mill kroner. Rennebu
ble dermed kommunen i Sør-Trøndelag
som var tredje størst på landbrukslån i
2011, og fjerde størst hittil i år. Oppdal
var den største kommunen i fjor, og
Midtre Gauldal hittil i år.
Rentestøttegrunnlag er oversikt
over lån som gir rett til rentestøtte.
Rentestøtte kan ses på som et tilskudd
som blir utbetalt til bonden over 15 år
etter at prosjektet er ferdig. I år er denne rentestøtten på 1,2%.
BU-Tilskudd er tilskudd som utbetales med grunnlag i kostnadsoverslag

i tradisjonelle bruksutbyggingssaker. I
2011 var tilskuddet 25% og i 2012 er tilskuddsatsen 30%.
Rennebu er også aktiv bruker av
denne tilskuddsordningen, og for 2011
ble det innvilget tilskudd på nærmere
2,7 mill kroner (nest mest i fylket), og
hittil for 2012 vel 3 mill kroner (mest i
fylket).
Andre tilskudd er blant annet etableringstilskudd slik som Siw Øie og
Siv Remetun har fått til å etablere ny og
spennende virksomhet. For 2011 fikk
brukere i Rennebu innvilget tilskudd
på 1,5 mill kroner, som var tredje mest
i fylket. Hittil i 2012 er det innvilget
210.000 kroner.
Til sammen har brukere i Rennebu
fått innvilget 16,6 mill kroner i 2011.
Bare Oppdal har fått mer – 22,6 mill
kroner. Midtre Gauldal ligger til sammenligning på 5,5 mill kroner. Hittil for
2012 er det bevilget 15,6 mill kroner til
brukere i Rennebu, som er tredje mest.
I år er det Midtre Gaudal som har fått
mest, 19 mill kroner.

Positiv trend i Rennebu

Ifølge landbruksrådgiver Evy Ann
Ulfsnes har det vært en positiv trend i
Rennebu, når det gjelder satsing innen
landbruket.
– Vi har mange her i bygda som
satser friskt både med utbygging, tilleggsnæring, utvikling av landbrukseiendommer og forskjellig annet, og det
synes vi er veldig artig, sier Evy Ann.
Til nå i 2012 er det innvilget fire saker.
I tillegg er det en søknad om utbygging
som er under behandling, og ifølge Evy
Ann er det enda tre – fire saker på trappene.
– Dette er veldig positivt, og vi håper
selvfølgelig at denne trenden skal fortsette, smiler Evy Ann.
Hvis du går med tanker om utvikling i forbindelse med gårdsdrift, eller
på en landbrukseiendom, er det bare å
ta kontakt med landbrukskontoret.
Av Mona Schjølset

Av Dagfinn Vold
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Bygger ny
smie på
Berkåk
Ivar Fjellstad fra Nerskogen
har drevet som smed i over
tjue år, og selv om han etter
eget utsagn begynner å bli veldig godt voksen, satser han nå
friskt med ny smie på Berkåk.

– Her får jeg både nytt produksjonslokale og en avdeling med utstilling av ulike smijernsprodukter, forteller Fjellstad. Innovasjon Norge har gått
inn med etableringsstøtte til prosjektet,
og smeden selv er full av pågangsmot
foran nysatsingen.
Godt miljø
Det er Torslaft som står for byggingen av de nye lokalene, og ifølge
Fjellstad er dette et samarbeid som har
fungert helt utmerket.
– Det er flinke og trivelige karer,
og jeg tror vi kommer til å dra nytte
av hverandre når vi blir naboer, smiler
Fjellstad. Smeden har jo tradisjonelt sett
gått i kjølvannet av tømreren, og ifølge
Fjellstad håper de å kunne samarbeide
om forskjellige prosjekt.
Sentral beliggenhet
Når Ivar Fjellstad nå velger å flytte
virksomheten til Berkåk, er det på ingen
måte fordi han ønsker seg bort fra
Nerskogen.

– Flyttingen har kun praktiske årsaker, for jeg jobber med såpass tunge
materialer at transport til og fra produksjonsstedet er helt avgjørende, forteller
Fjellstad. Bilene som kjører stål går for
eksempel langs E6, og når produksjonslokalene nå flyttes blir både henting og
bringing mye enklere. – Det er også slik
at jeg trenger litt større lokaler for å få
inn maskinelt utstyr som letter arbeidet.
Jeg blir jo ikke yngre, og det er viktig å
legge tilrette slik at jeg kan stå i arbeidet
lengst mulig, sier Fjellstad.
Interesse for bygningsdetaljer
Smedyrket handler mye om å lage
nytt i gammel stil.
– Veldig ofte skal arbeidet vi gjør tilpasses gamle bygninger og møbler, og
det synes jeg er veldig spennende, sier
Fjellstad. Han har bestandig hatt interesse for bygningsdetaljer og byggeskikk
i ulike deler av landet, og det er noe
som kommer godt med som smed.
– Det er også artig at det ser ut som
mange begynner å interessere seg mer

for dette, og legger vekt på smijernsdetaljer når de skal bygge nytt eller restaurere, sier Fjellstad.
Ny giv etter ryggoperasjon
Ifølge smeden var det en ryggoperasjon for tre år siden som satte fart i tanken om videre satsing.
– Jeg har en medfødt skade i ryggen, og har vært såpass mye plaget med
smerter at jeg faktisk trodde jeg skulle
bli nødt til å pensjonere meg, forteller
Fjellstad. Etter en vellykket operasjon,
ble han imidlertid full av virketrang.
– Det ble en helt ny tilværelse, og tiltakslysten tok helt overhånd. Plutselig
fikk jeg lyst å satse videre og jobbe til
jeg blir 80 år, så nå er jeg i gang med
det, og ser bare lyst fremtiden, smiler
den fornøyde smeden.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Kveldsmat og småprat på Sandbrekka
Bønder og andre interesserte ønskes velkommen til kveldsmøte på Sandbrekka onsdag 10. oktober.
Bondelaget, Bonde- og Småbrukarlaget, Bygdekvinnelaget, Frivilligsentralen, enhet for Landbruk og Miljø og
Psykiatritjenesten i Rennebu markerer verdensdagen for psykisk helse, og inviterer til kveldsmat med noe attåt. Bonde Oddvar
Pedersli fra Rindal kommer og forteller om sine opplevelser da han fikk helseproblemer av både psykisk og fysisk art. Det er
vanskelig på mange vis for folk når helsa sier stopp, men mange som driver som selvstendig næringsdrivende opplever det
ekstra vanskelig nettopp fordi de ofte er alene i hverdagene med jobb og utfordringer. Det blir god tid til kaffe og prat, og en
sosial stund ved kveldsmatbordet. Kvelden avsluttes med et humoristisk innslag.
Arrangementet starter kl. 19.30 med matservering og foredraget starter kl. 20.15. Ta med deg naboer, kjente og arbeidskolleger til en trivelig høstkveld på Sandbrekka.
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Nye drivere på Langklopp

1. juli 2011 overtok Siw og Ola Øie gården
Langklopp, som er hjemgården til Siw. Nå er
de nylig ferdige med sin første sesong som
drivere her, og kan se tilbake på en hektisk
sommer der gården har vært fylt opp med
glade unger som har vært på rideleir.
Det er i første rekke rideleirene
Langklopp Fjellgård har vært kjent for,
og ifølge Siw er dette et svært populært
tilbud der flere av deltagerne kommer
igjen år etter år. – Dette er en merkevare
vi ønsker å videreføre og videreutvikle,
og i tillegg er vi nå i gang med et forprosjekt der vi skal se på nye muligheter for utvikling av driften resten av året,
sier Siw. Innovasjon Norge har gitt etablerertilskudd til prosjektet, noe de nye
driverne setter stor pris på. – Det er veldig viktig at alle planer og økonomiske
kalkyler blir så realistiske og detaljerte
som mulig, derfor er det bra at vi har
fått et økonomisk grunnlag som gjør
det mulig for oss å arbeide grundig med
planleggingen, sier Siw.
Vil bruke hestene
Ekteparet Øie har gjort seg mange
tanker omkring den framtidige driften, og de har ikke tatt noen endelige
avgjørelser på hvilke områder det skal
satses på. Det er imidlertid helt klart
at hestene blir den viktigste delen av
driften også videre framover. – Vi ser

jo at rideleirene er et utrolig populært,
og nesten selvdrivende tilbud, så det
fortsetter vi naturligvis med. Dessuten
har vi gjort oss noen tanker omkring
hvordan hestene kan brukes på andre
områder ellers i året. Vi har blant annet
en hyttenabo her oppe som driver med
lederutvikling, og hun har kommet med
noen spennende ideer om at hestene
kan brukes i slike kursopplegg, forteller
Siw. Det å kunne ta imot lag, foreninger
og andre grupper med voksne vil kreve
en del andre fasiliteter enn rideleir for
unger. - Det vil nok kreve både utbedringer og nybygg, og for at dette skal
være lønnsomt må vi også utvikle driften, sier Siw.
Vil ha noe unikt
Når det gjelder utbygging på gården,
har de fått prosjektmidler fra Blilyst.
Dette er midler som er øremerket arkitekthjelp, og både Siw og Ola gleder seg
til å se forslagene som arkitekt Cathrine
Lerke kommer med. – Hun er jo veldig
nytenkende, med spennende, kreative
løsninger, så det skal bli artig å se hva

hun får ut av tunet på Langklopp, sier
Siw. Cathrine Lerke vant i 2007 en arkitektkonkurranse i regi av kirke- og kulturdepartementet, der temaet var nettopp bosetting i grisgrendte strøk. Hun
tok da utgangspunkt i Trøndertunet, og
så på hvordan næringsdrift, bolighus og
fritidsbebyggelse kunne kombineres i
samme tunløsning.
– Hun har fått mye oppmerksomhet
i media for sine kreative løsninger, og
hvis vi bruker hennes forslag vil vi være
de første i landet som realiserer et av
hennes prosjekt. Bare det vil nok være
med å gi oss litt gratis markedsføring i
starten, sier Siw.
– Se bare på Stokkøya Sjøsenter hva
de har fått til der, og hvor mye oppmerksomhet de har fått for sin utradisjonelle byggestil. Vi har også lyst til å
finne noen løsninger som ikke er akkurat som alle andre, men skape noe som
blir vårt varemerke her på Langklopp,
avslutter Siw.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: privat
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Vennskapsbånd på Innset
På Innset skole ble det
laget vennskapsbånd
når de hadde aksjonsuke
med fokues på vennskap.
Til venstre er det
Ingeborg, Ingeborg,
Dorthea og Oddveig
som er godt i gang med
arbeidet.
Til høyre er Konrad og
Jonas ferdig med sine
vennskapsbånd.
Innset skole har nylig avsluttet en aksjonsuke med fokus
på vennskap. I løpet av uka hadde de sett en video om vennskap, og alle klassene hadde i tur og orden hatt ansvar for felles lek. Da ble det lekt blant annet Tyven tyven, Slå på ringen
og Boksen går.
Da Rennebunytt var på besøk ble det laget vennskapsbånd. Det ble gjort med stor iver, og de fleste hadde det klart

hvem som skulle få deres bånd. De var enige i at det er bra å
ha venner slik at en slipper å være for seg sjøl. De var også
enige i at det er godt å være elever ved Innset skole. Her er
det masse venner, og de passer på hverandre slik at de har
det bra og ikke er lei seg.
Av Dagfinn Vold

”Voksne skaper vennskap” på Voll skole
FAU på Voll skole ønsker å sette fokus på hvordan vi som
voksne kan være gode rollemodeller for barna ved å møtes på
arenaer der voksne og barn kan være sammen i positive aktiviteter. Dette vil igjen gi grunnlag for mestring, ros og oppmuntring. Alle klassene, med foreldre som initiativtakere skal
i løpet av høsten planlegge en sammenkomst/aktivitet der
alle kan være sammen om gode opplevelser. Det kan være
å komme seg ut på tur, felles aktiviteter på skoleplassen en
lørdag eller andre ting som alle kan ha lyst til.
Videre ser FAU at dersom skolen skal lykkes i sitt holdningsskapende arbeid med barna, må dette være noe som

foreldrene følger opp både hjemme og i fritidsaktiviteter.
Skolen vil gjerne både vise og dele sine metoder og verktøy med foreldrene slik at barna opplever at dette er noe
alle vil. Det å ta vare på hverandre, vise god oppførsel og ha
god språkbruk er faktisk noe som gjelder uansett hvor vi er
og hvem vi er sammen med. Arbeidet med dette vil ikke skje
bare i forbindelse med kampanjen «Voksne skaper vennskap», men foregå systematisk gjennom hele skoleåret.
Heidi Reitås Sæther
Rektor/enhetsleder Nerskogen og Voll skole

På Nerskogen og Voll skole er lærere og
elever glade i å ut på tur, og allerede
andre skoledag, onsdag 22. august var 4.
– 7. klasse på de to skolene på blåbærtur i
hvert sitt nærmiljø.
Dagen etter skulle 5. og 6. klassingene på
Nerskogen ha sin første skoledag sammen
med jevnaldrende på Voll. De hadde med
seg blåbærene de hadde plukket, og til
sammen hadde elevene på de to skolene
funnet over 15 liter blåbær. Bæra måtte
først renskes, uansett hvor kjedelig det
er. Etterpå kom belønningen da de fikk
bake, og deretter smake blåbærmuffins og
blåbærpai.
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Voksne skaper vennskap
– vi har alle et ansvar
Alt for mange barn og unge i Norge opplever å bli
mobbet, og ofte skjer dette på skolen. Alle skoler i
Norge har plikt til å sørge for at barn ikke mobber
hverandre. Ett barn som mobbes er ett for mye.
I Rennebuskolen ønsker vi at alle
barn skal glede seg til å gå på skolen.
Ingen skal grue seg til friminuttene eller
til hjemveien. For at vi skal få til dette,
må vi ha en inkluderende skole der alle
store og små tar sin del av ansvaret for
at ingen skal stå utenfor.
Statsminister Jens Stoltenberg signerte sammen med sentrale nasjonale
parter i 2009 et nytt Manifest mot mobbing. Dette er et forpliktende samarbeid
for et godt og inkluderende oppvekstog læringsmiljø. Gjennom Manifest
mot mobbing forplikter mange viktige
parter seg sammen med regjeringen
til å forebygge og bekjempe mobbing.
Rennebu kommune har også signert
dette manifestet. Målet er at ingen skal
oppleve mobbing og at alle skal føle seg
trygge på skolen og skoleveien.
”Voksne skaper vennskap” er tema
for årets kampanje i regi av Manifest
mot mobbing. Kampanjen handler om
at voksne tar ansvar for og sikrer at alle
barn og unge får oppleve et aksepterende, inkluderende og tolerant oppvekst- og læringsmiljø hvor vennskap
og gode relasjoner preger miljøet. Det
er de voksne som har ansvar for å se
barn, og det er først og fremst de tydelige voksne som kan bidra til at barna
får en trygg hverdag på skolene, barnehagene og fritidsaktiviteter. Alle voksne
har et felles ansvar. Dette må skje kontinuerlig, hver eneste dag der barn og
ungdom er. Voksne må sørge for at alle
barn og ungdom blir inkludert i fellesskapet. Vi må bl.a. passe på at alle barna
inkluderes når det inviteres til bursdag,
heie på alle når vi er på fotballkamp, og
ta ansvar dersom vi ser at ikke alle får
være med i fellesskapet.
Kampanjen retter i år spesielt oppmerksomheten mot alle former for
krenkelser, diskriminering og utstøtning som skjer på de arenaene hvor det
er barn og unge. Skal vi stoppe mobbingen, må vi arbeide bevisst for et
inkluderende miljø hvor det er plass til
alle. I fjor hadde vi ekstra fokus på digi-

tal mobbing. Dette arbeidet skal fortsette, men i
år ønsker vi at de tydelige
voksne står enda klarere
fram som relasjonsbyggere
mellom barn, og legger til
rette for å skape nye vennskap.
Skolene i Rennebu vil ta initiativ i
foreldregruppene for å sette dette viktige temaet på dagsorden. I tillegg oppfordrer vi lag og klubber til å slå ring
om vennskap i deres eget nærmiljø. Vi
håper at alle som har ansvar knyttet til
barn og unges oppvekstmiljø arbeider
sammen med oss i dette viktige arbeidet.
I forbindelse med kampanjen
”Voksne skaper vennskap” har skolene
i Rennebu satt vennskap på dagsorden
og hatt ulike markeringer. Les mer om
dette på foregående side.
Dersom noen ønsker mer informasjon og opplysninger om kampanjen, ta
kontakt med undertegnede.
Nina Rise Oddan,
fungerende skolerådgiver

Manifest mot mobbing
2011 - 2014

er et forpliktende samarbeid
for et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø. Regjeringen,
KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Norsk skolelederforbund, Skolenes landsforbund,
Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Foreldreutvalget for
barnehager har undertegnet det
nasjonale manifestet mot mobbing.
Rennebu kommune har også
signert manifestet, og vi vet at det
viktigste arbeidet mot mobbing er
det som skjer lokalt.
På side 8 og 9 får vi et innblikk i hvordan noen av skolene
arbeider med manifestet. Vi kommer tilbake til hvordan barnehagene arbeider med forebygging av
mobbing.

Faktarute om mobbing

Det som først og fremst kjennetegner mobbing er at man blir utsatt for hets,
trusler eller annen ubehagelig oppførsel over lengre tid.
Det finnes flere typer, og kort kan de forklares slik:
Verbal mobbing: mobbing ved bruk av kallenavn, si stygge ting, erte, baksnakke, fleipe og ekle kommentarer.
Sosial mobbing: å holde noen utenfor eller fryse ut noen over tid.
Materiell mobbing: offeret blir utsatt for ødeleggelse av klær og eiendeler.
Psykisk mobbing: offeret blir truet eller tvunget til å gjøre noe.
Fysisk mobbing: offeret blir tatt på, pirket på, blir slått eller sparket.
Etnisk mobbing: mobbing mellom unge fra forskjellige land, med forskjellig
tro og ulike rase.
Digital mobbing: mobbingen skjer primært ved hjelp av nye verktøy som
internett og mobiltelefon. Mobbere bruker sms, mms, mobilkamera, e-post,
blogger og hjemmesider som sine midler.
Kilde: Mediatilsynet

Rennebunytt
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Produkt

Gaver fra utstillere til dugnadsfolk
Produsent

Vinner

Fjellgo
Eggen Gardsysteri Agnes Børset
Fjellost
Eggen Gardsysteri Jon T. Uv
Eggen Spesial
Eggen Gardsysteri Mads Bjerkset Teigen
Sommerhonning
Finnskoghonning
Gjertrud Dahl Solstad
Tilsiter
Orkladal Ysteri
Per Wullum
Søster Cecilia
Orkladal Ysteri
Bård Andre Hovin
Blåbærte
Romstad Gård
Svein Erik Morseth
Aquavitgele
Romstad Gård
Kirsti Voll
Rognebærgele
Romstad Gård
Bente E. Haugan
Einebærgele
Romstad Gård
Maiken Grevstad
Kirsebærgele
Romstad Gård
Eivind A. Bjørshol
Lakrisrotgele
Romstad Gård
Randi Moen
Flatbrød
Kroken bakeri
Bodil Gunnes
Rød Glassdame
Margit Sandvik
Jori Sæter
Linbukett
Ovidies Lin
Liv Bruheim
2 krus
Nina Tvedt Sliper
Marit Øverland
Glassengel
Hege Stamnes
Randi Hårstad
Glassbilde
Gimsan Glass
Harald Løkslett
”Bilde”
Evelyn Refsahl
Eli Kristin Hagemo
Bilde
Dina Kolås
Monica Haanshus
Glassfat
Benth Owesen
Roger Skamfer
Glassengel
Inger Skirstad
Halldis Hylen
Spekepølse/krydder
Småbruket
Gerd Botnan
Bilde
Berit Rustebakke
Magnhild Brattset
Trekopp
Aage Bergedahl
Aina Staverløkk
Plasthjerter
Margrethe O. Stenslund Magnar Vingelen
Neverkopp
Ola Rindal
Stein Are Dragset
Lysestake
Aunes Keramikk
Jostein Refset
T-lysestake for vegg
Trond Rastad
Martha Jerpstad
Pyntenål
Liv Asplund
Arnt O. Krovoll
Pulsvanter
Nordlys Alveklær
Knut Sponås
Lue
Torunn Syversen
Ronja Eriksen
Pannebånd
Randi Drognes
Arnt Hårstad
Linbrikke
Biri Tapet
Endre Grendal
”Bilde” – hane
Steinar Garberg
Ivar T. Hoel
”Bilde” - hest
Steinar Garberg
Lars O. Havdal
Skjærfjøl
Egil Fagerli
Nils Petter Gundersen
Trebolle
Hans Olav Lund
Øyvind Kjeka
Skinnpung m/trekopp Tone`s Sløyd
Jostein Drugudal
”Kjærlighetsengel”
Alti Ane
Inge Skamfer
2stk eggeglass
Potteriet Røros
Sissel Lium
Treskrin m/innhold
Jan Arne Ervik
Thore Bjørnaas
Armbånd
ToWa Design
Gunvor Rise
Ørepynt
Kie Sølv
Oddveig Lilleøkdal
3 par ørepynt
Helle Buvik
Erling Grøtte
3 par ørepynt
Helle Buvik
Karin Aasbakk
Nålepute
Handlag.no
Oline Vangseng
Forundringspakke
Leirbrent
Monica Aspeggen
Barnevest
Astrid Kaurel Øybekk Mona Gynnild
Nisse
Tove Stafne
Ola G. Haugen
2 pk krydder
Fjellurt
Per Kristian Bjerkset
Krydder og te
Fjellurt
Hallgeir Haugan
Lue
Hattesalongen
Roar Holte-Berg
Skjerf og pulsvanter
Duodu
Jon Olav Botnan

Lue
Gisnås/Havdal Grendalag
Pulsvanter, lilla
Ullform
Skjerf
Selbu Husflid
Pannebånd
Rennebua
Pulsvanter
Rennebua
Matpakke - innpakking Tone Myklebost
Matpakke – innpakking Tone Myklebost
Opphengskroker, hjort Østerdalssmia
Opphengskroker, katt Østerdalssmia
Lisseslips
Dal-Tinn
Vinduspynt
Glassdesign as
Trefat
Rune Bruvik
Kopp
Othilies Keramikk
Helligtrekongerslys
Knausen Lysstøperi
Silkeskjerf
Trønder Design
Skinnpung
Marit E. Sandsør
Glasselg
ID-Glassdesign
Glasselg, lilla
ID-Glassdesign
Rosa veske
Cocoon art
Teposeholder
Nabben Brukskunst
Skjerf m/pynt - blå
Rirkula
Skjerf m/pynt - rød
Rirkula
Kniv og gaffel i tre
Rirkula
Kniv og gaffel i tre
Rirkula
Kniv og gaffel i tre
Rirkula
Bok: ”om fellen kunne fortelle” Vevstuggu
Bok: ”bordtepper”
Vevstuggu
Trepussel – liten krokodille Dannys Tresmie
Trepussel - gris
Dannys Tresmie
Trepussel – stor krokodille Dannys Tresmie
Trepussel -hest
Dannys Tresmie
Pute
Vevstuggu
Rosemalt skål
Småbruket
Porselensvaser
Sarah Reed
Fødselsdagskalender
Kristin Børresen
Maleri
Grethe Bye Rise
Maleri
Kjersti Stokke
Gavekort
Ingun Dahlin
Rosa martnasskjorte
Rennebumartnan
Rosa martnasskjorte
Rennebumartnan
Rosa martnasskjorte
Rennebumartnan
Rosa martnasskjorte
Rennebumartnan
Svart martnasskjorte
Rennebumartnan
Svart martnasskjorte
Rennebumartnan
Svart martnasskjorte
Rennebumartnan
Svart martnasskjorte
Rennebumartnan

Idar Presthus
Even Sæther
Frode Thingstad
Njård Hestnes
Eli Hukkelås
Roy Nilsen
Ingmar Gunnes
Kari Leistad
Anne Holmvik
Frode Bye
Lars I. Rokkones
Randi Jære
Øyvind B. Aspeggen
Ellisiv Løseth
Kirsti Solemsmo
Sigrid Y. Haugset
Cathrine Brekke
Gisle Mellem
Magne Brattset
Ann Kristin Solberg
Fridar Skjerve
Einar Lien
Kristin Krokhaug
Julie S. Haugen
Ola Krogstad
Kåre Grøtte
Sunniva Ryen
Mikkel Voll Stokkli
Inga Randi Skjerve
Thor Halseth
Tor Gunnar Uv
Helge Aalbu
Jostein Berntsen
Ragnhild Eklid
Yngvar Brekke
Anne Skårsmoen
Marit Anita Bruholt
Ingrun Rokne
May F. Værnes
Amalie Hovin
Sigrid Ramlo
Gunn Anita Paulsen
Idar Moen
Nina Kosberg
Helga Skamfer
Einar Husan

Gavene er trukket blant alle som har deltatt med en formidabel
dugnadsinnsats i forbindelse med Rennebumartnan 2012.
Dette er en takk og en anerkjennelse fra utstillere og arrangør.
Gevinstene hentes i Birkabygget på Berkåk innen 1. nov 2012.
Åpningstider: Hverdager kl 10-15
Uavhentede gevinster tilfaller veldedige formål.
Se mer om årets martna på: www.rennebumartnan.no
Arr: Rennebumartnan as – sammen med 1000 frivillige i 27 år!

Hjertelig velkommen til Rennebumartnan 16. - 18. august 2013
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Ny tilskuddsordning i landbruket
Tilskudd til grøfting inn i SMILordningen fra 2013
Selv om det ble brudd under jordbruksforhandlingene i vår, har Statens
landbruksforvaltning avsatt 100 mill kr
til grøfting for 2013. Det nye grøftetilskuddet blir en del av SMIL-ordningen
(spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap).
Det har ikke kommet noe forskrift
på dette, men det legges opp til et tilskudd på inntil 1000,- kr pr da og tilskuddet gis kun til fornying av grøfter,
ikke nygrøfting.
Kulturlandskaps- og forurensingstiltak
I Rennebu kommune er det svært
få tiltak/søknader om midler innenfor hydrotekniske- og forurensningstiltak. Derfor ønsker vi nå å orientere
om mulighetene som ligger innenfor
SMIL-ordningen på dette området.
Det kan gis tilskudd til tiltak for å
redusere risikoen for erosjon på jordbruksarealer og i vannløp, som reduserer avrenning av næringsstoffer fra
jordbruksarealer eller som reduserer
forurensende utslipp fra jordbruket til
jord, luft og vann. I tillegg til grøfting
kan dette være:
- særskilte bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende
driftsbygning eller driftsopplegg
- utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg, herunder graving av
åpne kanaler til erstatning for eksisterende lukka avløp
- miljøplantinger og økologiske rensetiltak
Nærmere informasjon om hva som
gjelder for de ulike tiltak:
Særskilte bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende driftsbygning eller driftsopplegg
Ved vurdering av søknader som gjelder bygningstekniske tiltak er det viktig
å skille mellom hva som må regnes som
vanlig drift, og hva som kan betraktes
som spesielle tiltak og gis tilskudd etter
denne forskriften. Det kan være aktuelt
med tiltak for å redusere eller hindre
avrenning fra husdyrgjødsel i utekveer
og samleplasser for beitedyr, avren-

ning fra rundballer, tiltak for å hindre gasstap, luktplager, mm. Dette bør
imidlertid være tiltak med tilknytning til
eksisterende driftsbygning eller eksisterende driftsopplegg. Ved oppstart/
nyetablering, er det en forutsetning at
nødvendige miljøhensyn ivaretas. For
mer omfattende bygningsmessige tiltak
vises det til mulig finansiering gjennom
bygdeutviklingsmidler.
Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg, herunder graving av
åpne kanaler til erstatning for eksisterende lukka avløp
Hensikten med slike tiltak er å
redusere risikoen for erosjon og avrenning av næringsstoffer. Tiltak kan gjennomføres på jordbruksarealer og/eller i
vannløp. Vanlig grøfting av jordbruksareal betraktes som en del av ordinær
jordbruksdrift, og slik grøfting vil derfor
normalt falle utenfor forskriftens formål.
Miljøplantinger og økologiske rensetiltak
Med miljøplantinger forstås klimaplanting/leplanting, dvs. etablering av
varig vegetasjon som le for å beskytte
jordbruksområder og for å bedre klimaet for planter og husdyr, samt for å
skape bedre arbeidsmiljø og trivsel, og
vern av bygninger.
Økologiske rensetiltak skal redusere
negative miljøvirkninger av erosjon og
avrenning av næringsstoffer og plantevernmiddelrester ved hjelp av naturens
selvrensingsevne. Aktuelle tiltak er etablering av fangdammer og vegetasjonssoner.
Markdag?
Enhet for landbruk og miljø vurderer
å arrangere en markdag på tema grøfting/hydrotekniske tiltak. Er du interessert, ta kontakt snarest med enhet for
landbruk og miljø.
SMIL- MIDLER
Det er fortsatt midler igjen på årets
SMIL-pott! Minner om søknadsfristen
som er 1. oktober.
- Enhet for landbruk og miljø

Stedsnavn
i Rennebu
Det er en vanlig oppfatning at
det er mange feil når det gjelder navn på kart.
I RN som kom den 23. august var
det en kunngjøring om ”Oppstart av
navnesak i Rennebu kommune” for
kartbladet Rennebu 1520-I. Dette har
engasjert Eiliv Grut, som deler oppfatning med mange andre om at det er
mange navnefeil også på andre kart
rundt omkring i kommunen.
I 2002 sendte Eiliv Grut et brev til
Statens kartverk med merknader om
om 51 navn på det nevnte kartbladet.
23 av de foreslåtte rettingene ble godtatt. Grut etterlyser nå større engasjement fra Rennebu kommune for å få
disse navneendringene inn på kartet,
og for å få engasjement rundt det med
navnefeil på kart.
— Hovedregelen i ”Lov om stadnamn” er at det ved fastsetting av
skrivemåten av stedsnavnet skal tas
utgangspunkt i den nedarvede lokale
uttalen. Videre skal skrivemåten legges
frem til høring i lokalmiljøet, sier Eiliv
Grut.
Kom med innspill
I forbindelse med at det nå arbeides med et nytt turkart for Rennebu,
oppfordres det derfor til å komme med
synspunkter på navnsettinga som er på
utgitte kartblad over hele kommunen.
Synspunkt kan meldes inn til
Kristine Ek Brattset - enten på tlf 72 42
81 40, eller på epost kristine.brattset@
rennebu.kommune.no. Det aller beste
er å stikke innom kontoret hennes på
kommuneshuset, men ring gjerne og
avtal på forhånd.
Frist for innspill er 25. september.
Av Dagfinn Vold

”Hovdfjellet” ovenfor Voll
er ett av mange topptur-mål i år.
Men, er dette navnet riktig? Vollabyggen
kaller dette fjellet for Skruun.
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Rennebu
landbrukstjenester
Rennebu landbrukstjenester
ønsker velkommen som medlem
Tradisjonelt har vi tidligere tatt
oppdrag for bonden med bl.a. veiledning og utlønning. I den forbindelse
har vi arbeidsgiveransvar (forsikring, pensjonsordning) for de ansatte.
Du trenger ikke være bonde for å bruke
oss. Vi tar nå også oppdrag med lønn og
fakturering for andre større og mindre
bedrifter.
Har du behov for mer informasjon, ta
gjerne kontakt med oss på tlf: 72 42 77 22,
eller
e-post;
rennebu.
landbrukstjenester@n-lt.no.

The South på Sandbrekka
Lørdag 6. oktober spiller The South på Sandbrekka i forbindelse med nyutgitt plate.
The South har nylig gitt
ut ny plate, og det er i den
forbindelse de er ute på
høstturne. Ole Jacob Hoel
i Adressavisen skriver i sin
anmeldelse at ”Selv om
albumet varierer i sinnstemning fra ren fest via
det såre til det beint fram
triste, er den en helhetlig
vitamininnsprøyting og opptur for lytteren. Spillegleden tyter ut av rillene”.
Rennebu Bygdeungdomslag er så heldige å få være vertskap for den eneste
konserten bandet gjør i Trøndelag i
høst, så vi håper mange både i og utenfor Rennebu finner veien til Sandbrekka
denne kvelden, sier Marit Bjerkås i
Rennebu BU.
Ida Jenshus spiller for øvrig i Berkåk
Samfunnshus lørdag 3. november!
Dørene er åpne fra kl. 21.00
Rennebu BU er kjempestolte over
å få være konsertarrangører nok en

gang for disse konsertene. Begge har
spilt i Rennebu tidligere, og vi tar det
som en svært positiv tillitserklæring at
de velger oss og Rennebu i forbindelse
med sine turneer. Begge konsertene har
18-års aldersgrense.
Det er Rennebu BU som arrangerer konserten, og dørene åpner kl
21.00. BU ønsker alle som er glade i
gode konsertopplevelser hjertelig velkommen! En knallsterk konserthøst for
den som befinner seg i Rennebu og BU
håper det faller i smak!

LED = penger spart!
Vi leverer LED-lys av god kvalitet.

L-28 kr 1.125,-

30watt LED. 2800Lm. 4500K

Mål: 21x15,5x23cm.

÷25%
på kjøkken

Tilbudet gjelder kjøkken fra Marbodal.
Se egen brosjyre med gode tilbud i postkassa i dag!

BERKÅK
Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14
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Flomlyskaster som passer til
f.eks verkstedbelysning, utelampe

Martin Kosberg,
Berkåk, 7391 RENNEBU

Tlf 926 43 668

Du får kr 1000,-

for din gamle motorsag
i bytte til ny Jonsered Proffsag
Delelager og serviceverksted

Ønsker damene
velkommen i
brannkorpset
Som de fleste har fått med seg har det vært
en del omorganisering i brannberedskapen i
Rennebu, og fra 1. juli er det Trøndelag brannog redningstjeneste som har hatt jobben med
å ivareta brannberedskap og forebyggende
arbeid her i kommunen.
De ansatte i Rennebu brannvesen er nå en del av
Trøndelag brann- og redningstjeneste, sammen med ansatte
fra kommunene Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik og
Oppdal.
Vil merke liten forskjell
Ifølge stasjonsmester i Rennebu og Oppdal, Stein Bjørgen,
kommer omorganiseringen som en følge av at man ønsker å
rasjonalisere driften noe, men for folk flest vil ikke dette ha
noen praktisk betydning. - Man ringer fortsatt 110 hvis det
brenner, så rykker det lokale brannkorpset ut, sier Bjørgen.
Det er funksjonene som ligger til beredskapsleder og brannsjef som nå er lagt til Trondheim, mens utrykningsledere og
øvrig mannskap fortsatt er lokalisert i de enkelte kommunene.
Søker nye medarbeidere i Rennebu
I Rennebu søkes det nå etter nye medarbeidere til brannkorpset, og ifølge Bjørgen håper man i løpet av kort tid å få på

Stasjonsmester i Rennebu og Oppdal Stein Bjørgen.
plass minimum to nye brannkonstabler. Tradisjonelt sett har
brannkorpset vært mannsdominert, men ifølge stasjonsmesteren vil det være svært ønskelig å få med noen damer også.
– Rent fysisk er det helt overkommelig for de fleste damer,
og i mange situasjoner kan det nok også være en fordel å ha
litt mer fokus på de typisk kvinnelige verdier. Dessuten er
det sunt på alle arbeidsplasser at det finnes medarbeidere av
begge kjønn, sier Bjørgen.
Av Mona Schjølset

Eldres dag for første gang i Rennebu
Høsten er gjerne tida for å
brette opp armene og gjøre en
innsats. Dette merkes godt på
all møte- og planleggingsaktivitet i kommunen.
I fjor høst fikk vi nye politikere på
plass. Dette medfører nye utvalgsmedlemmer på de ulike postene som har
til formål å ivareta innbyggernes ulike
interesser og behov.
Et av utvalgene er kommunens
eldreråd. Dette er ei svært entusiastisk
gruppe som ønsker å gjøre en kraftinnsats for de eldre i kommunen.
Eldrerådet har følgende sammensetning:
Solveig Anglen (leder), Herbert

Bjærum (nestleder), Kåre Grøtte,
Reidun Dalsegg og Atle Havdal
1. oktober er den internasjonale
eldredagen. Eldrerådet ønsker nå å
markere den for første gang i Rennebu.
Nå må det sies at også tidligere eldreråd opp igjennom har gjennomført lignende arrangement om ikke akkurat på
datoen den 1. Oktober.
Dagen blir arrangert som en åpen
kafé på Frivilligsentralen, der det vil
være mulig for alle interesserte å stikke
innom når det måtte passe i tidsrommet fra kl 11.00 -15.00. Det vil være
gratis kaffe og kaker og diverse musikalske innslag utover dagen. Eldrerådet
vil selv være til stede og ønsker på den
måten å komme i dialog med den delen
av Rennebu sine innbyggere som de

skal være talsmenn for. Derfor er det
viktig at dere benytter anledningen til å
komme med innspill.
Frivilligsentralen er en viktig samarbeidspartner i forbindelse med arrangementet, og ikke minst så vil vi framheve
Meldalsbanken som virkelig har slått på
stortromma og spanderer hele kalaset!
Vi håper og tror det skal bli en fin
og hyggelig dag til ære for veteranene
i kommunen.
Astri Snildal
Enhetsleder kultur og fritid
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Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Kosbergveien, 7391 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

Begravelsesbyrået

Orkla
Byrået for
Meldal og omegn

Vakttelefon: 960

14510

7336 Meldal

Arnt Bjørkhaug
Tlf. 416 84319

Nils Erik Syrstad
Tlf. 913 76671

Statoil Berkåk søker

Stasjonsmedarbeider
30% stilling
(fortrinnsvis helg)

Livet på en Statoilstasjon er sosialt, hektisk og
hyggelig. Ingen dager er like, og det handler om
å løse både små og store utfordringer. Du må være
utadvendt, blid og omgjengelig og like å arbeide
med mennesker, og ikke minst forstå at
kunden skal være i fokus.
Høres dette spennende ut?
Send søknad innen 30. september 2012 til:
Statoil Berkåk, 7391 Rennebu

Graving – Planering – Transport
Levering av grus og pukk
Betongarbeid – Avløpsanlegg

Minner om vårt telefon nr

480 48 100

Vi har et godt utvalg av

Samsung PC
til hjemme og skolebruk.

Priser fra kr 4999,Asus 10,1”
bærbar PC

kr 1999,KUN 1 stk

eller sove@statoilfuelretail.com

E6 Berkåk

tlf 72 42 71 50
Følg oss på Facebook
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Åpningstider:
Man-fre 07.30-16.00
Lør
10.00-14.00

Nett - Kraft - Installasjon - Euronics Berkåk

KUNNGJØRINGER
Hvor blir det av mannfolka?
Det har nå meldt seg mange som har lyst til å delta i
Musikalprosjektet – det er vi veldig glade for.
Men, vi trenger flere, og da spesielt menn.
Ellers håper vi på at det melder seg flere som har lyst til å
være statister.
SMS eller e-post til
Ann Kristin Haugerud: 934 26 844/ak.haugerud@loqal.no

KUNNGJØRINGER
ELDRES DAG

i Frivillighuset 1. oktober 2012
Rennebu eldreråd inviterer kommunens eldre til en
markering av dagen i Frivilligsentralen på Berkåk.
Det vil være åpen kafe fra kl 11.00 til 15.00.
Alle som ønsker kan stikke innom når det måtte passe.
Kaffe, kaker og underholdning.
Se redaksjonell omtale.
Arrangementet er sponset av Meldal Sparebank

Jeg ønsker ingen oppmerksomhet på dagen min den

21. september.

Hilsen Valborg Sundset

Hjertelig takk for pengegaven som ble gitt til
Ambulansetjenesten i Rennebu i forbindelse med
Lars Tosets begravelse.
Ambulansetjenesten i Rennebu

Åpen dag i Bakerikjillar´n
på Sandbrekka 29. september
Når Bygdekvinnelaget sel brøda sine på Martna’n, er det
mange som seier at det kunne vore rart å sjå korleis den
vedfyra steinomnen verker. NO HAR DU SJANSEN.
Det blir ÅPEN DAG i Bakerikjillar’n på Sandbrekka
29. september, frå kl 11 og utover. Du kan få bake/kjøpe
brød, eller berre sjå på. VELKOMMEN!

HYGGEKVELD

Frisktrim

starter opp igjen
onsdag 26. september
kl 10.45-11.45 i Rennebuhallen.
NB! Merk nytt tidspunkt!
Trimmen ledes av Solfrid Skjerve og Hilde Bjerkset.
Pris 400 kr, betales første gang.
Kaffe på Frivilligsentralen etterpå.
Nye og gamle deltakere ønskes velkommen

Bil og traktorbatteri ÷20%
Mekanisk arbeid
Dreiing – Fresing
Sveising – Delesalg
Olje og smøremidler

Hydraulikkslanger og
koblinger
Rep. av landbruksutstyr
småmaskiner

Stamnan, 7392 Rennebu – tlf 72 42 65 60
www.terrengen.no – info@terrengen.no

I Ambulansebygget Berkåk
Torsdag 20. september kl 19.00
Mye allsang med levende musikk
Konkurranse
Aktiviteter ut året
Åresalg (gaver mottas med takk)
Inngang kr 50.00 – Servering
ALLE ER VELKOMMEN!

Tusen takk for all omtanke, alle hilsener, besøk og

vennlig deltagelse i forbindelse med Kåre Aas`s sykdom og
bortgang.
En stor takk for pengegaven til Rennebu songkor.
En ekstra varm takk til Gunnar Bonsaksen, Anne Helene
Kvam og Kari Hellstrøm for vakker musikk i begravelsen.
Rigmor m/fam
Johanne m/fam
Jorunn

Hjertelig takk for all omtanke ved vår kjære Johanna
Resell Volds bortgang og begravelse. Takk også for vakre
blomster og for gave til NMS og Rennebu minnefond.
Gunnar
Jon Sivert og Ellen m. fam
Ståle og Bernadette m. fam
Dagfinn og Ester m. fam

Tusen takk til Diakoniutvalget, for kalenderen eg fekk.

Takk også til alle dem eg fekk gaver, blomster og helsingar i
frå på dagen min.
Erling
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RETURADRESSE:

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt -

neste nummer 4. oktober - frist for stoff 24. september -

Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!
20.09
24.09
25.09
26.09

Hyggekveld
Ambulansebygget 19.00
Blåveisen Kor og Hobby Innset bedehus 17.30
Yoga
Voll skole 20.00
Medlemsmøte
Samf.huset 13.00
Rennebu Pensjonistforening
27.09 Strikkekaffe
Frivillighuset 18.30
29.09   Åpen dag i
Bakerikjillar’n på Sandbrekka   		 11- 15
01.10 Eldres dag
Friv.huset 11.00
01.10 Rennebu soulchildren
Mjuklia 17.30-19
04.10 Mottak av klær
Refshus skole 16-18
06.10 Pub på Nerskogen
Furuly 21.00
06.10 Høstfest R.K. Besøkstj.
Frivillighuset 11.00
08.10 Blåveisen Kor og Hobby Innset bedehus 17.30

Frisktrim i Rennebuhallen onsdager kl 10.45-11.45
Motorklubb hver onsdag kl 18-22
Håndballtreningene har startet
se www.rennebu-il.no for treningstider
Fotballkamper/treninger, se rennebu-il.no
Gjeterhundtrening
hver tirsdag hos Magne Hyttebakk kl 18
og hver torsdag oppi Tjønndolpa kl 18
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

Gratis innrykk i kalenderen

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

Din lokale rørlegger
• Varme- og sanitæranlegg
• Modernisering av bad
• Varmepumper
• Vann og energibrønner
• Hytteprodukter gjennom Hyttetorget
Åpningstider:
Mandag-Fredag 08.00 - 16.00
Lørdag 10.00 - 13.00

Butikk: 72 42 64 64
Vakttelefon: 464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu

16 Rennebunytt

