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Kulturskolens adventskonsert
er ett av førsjulstidens høydepunkt,
og ble ledet av Ane Lidarende
Meslo og Sigrun Dons Uv.
Se mer på midtsidene!
Foto: Dagfinn Vold
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leder

God jul

Jula nærmer seg og i hus og heim forbereder vi oss
på høytiden. I skrivende stund er det snø i trærne,
julestjerner i vinduene og juletrær i hagene som gir
en god julestemning.
Året har vært preget av kommunereform og nå
kommunes økonomi. Kraftinntektene våre sammen
med mindre overføringer i forhold til folketall og økte
kostnader gjør at budsjettet for 2017 er utfordrende.
Det fører til at vi som folkevalgte i større grad må
prioritere hvordan vi bruker resursene våre. Vi har
ulike syn på hvordan dette kan og bør løses, og det må
en ha respekt for. Vi ønsker alle det beste for Rennebu.
Jula er tradisjonsrik og jeg husker selv da vi stelte i
stand til jul. Det ble laget sylte, leverpostei, flatbrød,
lefse osv og huset ble vasket i alle kroker. Jeg forsøkte
å ivareta alle disse elementene når jeg fikk familie
selv, men det viste seg å være vanskelig. Det å endre
ting som vi er vante med kan være vanskelig og det
opplever nok mange av oss i hverdagen.

frivilligheten og den innsatsen som blir lagt ned hadde
vi vært et fattig samfunn. En annen ressurs er alle som
har hytte i Rennebu og de som velger å tilbringe tiden
på hytta denne tiden.
Julen er for de fleste av oss en høytid vi ser frem til skal
komme. Men vi må ikke glemme at det finnes noen
som også føler på ensomheten i disse tider. Det finnes
personer blant oss som ikke har noen å dele gaver og
samvær med. Vi vet alle at både glede, sorg og savn
forsterkes i forbindelse med julehøytiden og alle minnene som er knyttet til den. Mine tanker går derfor
spesielt til alle dere som synes at denne tiden er en
vanskelig tid.
Jeg vil ønske alle sammen en riktig god jul og takke
innbyggere og ansatte i Rennebu kommune for
samarbeidet i året som har gått.
Ola Øie
- ordfører

Det er innbyggerne i Rennebu som er Rennebus
største ressurs. Dere gjør en fantastisk jobb og bidrar
til at vi har et aktivt lokalsamfunn. Om vi ikke har hatt
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Spennende veivalg for ungdom
Tirsdag 29. november var
9. og 10. trinn ved Rennebu
Ungdomsskole invitert til
Yrkesmesse i Rennebuhallen,
sammen med foreldre og
foresatte. Både videregående
skoler og lokalt næringsliv
var representert, og forhåpentligvis kunne mange gå hjem
igjen med mye nyttig informasjon.
- Yrkesmessa er et ledd i prosessen
med å gi elevene trygghet og kunnskap
før de skal søke videregående opplæring, sier Anne Marit Gunnes, rådgiver
ved Rennebu Ungdomsskole.
Jobber for at alle skal fullføre videregående opplæring
Det er dessverre hvert år en del elever som dropper ut av videregående skole, og årsakene til dette kan være mange
og komplekse. Noen har for svakt faglig
grunnlag, de mangler det nødvendige
engasjementet som trengs for å fullføre,
de får ikke læreplass eller har problemer utenfor skolen. Selv om statistikken
viser at en høy prosentandel av elevene fra Rennebu fullfører og består VG1,
jobbes det likevel målrettet for at enda
flere skal klare det.
- Det er positivt at vi ligger over
landsgjennomsnittet på dette området,
men vi må alltid jobbe for å bli bedre.
Noe som er veldig bra i vårt distrikt er
at både lokalt næringsliv og Rennebu
kommune er gode på å tilby lærlingplasser. Det er viktig for elevene som er
i videregående utdanning, sier Gunnes.

og jeg ser for meg mange muligheter
videre framover. Nå skal jeg snart søke
lærlingeplass og forhåpentligvis få tatt
fagbrev, og så er planen å fortsette med
forkurs og etter hvert ingeniørskole, sier
Jon Anders.
Lærer Jostein Brattset kan fortelle at
de også på videregående nivå merker
at det er en økende etterspørsel etter
yrkesfagarbeidere.
- Det er mange som ønsker å ta imot
elever som skal ut i praksis, og sånn
som det ser ut nå vil det også være gode
muligheter for å få jobb senere, sier
Brattset.

Trives med yrkesfag
Selv om det fortsatt er noen måneder igjen før tiendeklassingene skal søke
videregående skole, har nok mange allerede har bestemt seg. Om de skal velge
yrkesfag eller studiespesialisering er i
alle fall et spørsmål mange har en formening om. En av dem som allerede har
valgt, og i tillegg truffet et valg han er
svært godt fornøyd med, er Jon Anders
Nyberg fra Berkåk. Han går andre året
på Bygg- og anleggsteknikk ved Gauldal
videregående skole, og trives veldig
godt.
- Dette var helt rett for meg i alle fall,

Mange muligheter på Oppdal
Også på Oppdal videregående skole
er det mange studieretninger å velge
mellom, og i likhet med Gauldal videregående er det i en reiseavstand som gjør
at elevene fra Rennebu kan fortsette å bo
hjemme hvis de ønsker det. Eirin Meslo
fra Oppdal og Jon Helge Bellingmo fra
Rennebu går første året på henholdsvis
studiespesialisering og byggfag, og begge trives kjempegodt.
- Det er en bra skole med godt miljø
og bra opplegg, så jeg vil absolutt anbefale flere fra Rennebu å søke hit, sier Jon
Helge.

Linn Bruholt, lærer Anne Charlotte Westerås og Amalie Eggan
fra Øya videregående skole.
Ragnhild Mjøen er lærer på helse- og
oppvekstfag, og også hun skryter både
av arbeidsplassen og elevene.
- Det er godt miljø i klassene, og vi
opplever å ha mange motiverte elever.
Så er det jo også slik at en utdannelse
innen dette feltet er svært matnyttig med
tanke på å få jobb senere, sier Mjøen.
Øya videregående skole
Tradisjonelt sett har også Øya videregående skole vært et populært valg
for mange elever fra Rennebu, og i høst
var Amalie Eggan en av dem som startet opp her. Hun går på Naturbruk med
fordypning i landbruk og trives kjempegodt.
- Vi har mye praksis, og så langt syns
jeg det har vært både interessant og
lærerikt. Dessuten bor vi på internat og
blir veldig godt kjent med de andre som
går på skolen, forteller Amalie.
Linn Bruholt er russ til våren, og også
hun er svært godt fornøyd med Øya
videregående.
- Jeg har fått mange gode venner og
har lært kjempemye. Dette er virkelig
noe jeg vil anbefale til andre også, sier
Linn.
Av Mona Schjølset
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Totalleverandør innen

elektroinstallasjon

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd
Døgnvakt:
mobil 414 52 610

7288 Soknedal
Epost: stobb@gauldalen.no

tlf 72 42 82 00 – berkak@smnregnskap.no
Åpningstider i jula:
Mellomjula 9 - 13 Fredag 30.12: stengt
Julaften og Nyttårsaften: stengt
Vi ønsker alle våre kunder og forretningsforbindelser

en riktig GOD JUL & GODT NYTT ÅR!

Circle K E6 Berkåk

tlf 72 42 71 50
Følg oss på Facebook

Husk å kjøpe
2017-koppen
Vi ønsker alle kund
er
en riktig god jul og
et godt nyttår!

Ren bil til jul? – vask bilen hos oss!
Åpningstider:

Julaften
1. juledag
2. juledag
3., 4., 5. og 6. juledag
Nyttårsaften
1. nyttårsdag
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7.30–15.00
stengt
9.00–22.00
7.00–23.00
7.30–17.00
10.00–24.00

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

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

Din lokale maler for tak og vegger

Ønsker alle en riktig god jul
og et godt nyttår!
Jarno van Malsen
Ulsberg, 7397 Rennebu, mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com

Åpningstider
for julehelgen
Julaften: 9 – 13
1. juledag: Stengt
2. juledag: 10-16
3. juledag – 6. juledag: 8 – 20
Nyttårsaften: 9 – 13
1. nyttårsdag: 8 – 22

Vi ønsker våre
kunder og forbindelser
en fredfull jul og et godt nytt år!

Emilie Joramo:

Med fotball i fokus
14 år gamle
Emilie Joramo er
uten tvil et av de
største fotballtalentene vi har
hatt i Rennebu, og
for den talentfulle
ungjenta er målet
allerede klart.

- Målet er å komme
på landslaget og bli så
god at jeg kan leve av
fotball, sier Emilie.
Landsdelssamlinger
og Statoil Talentleir
Emilie har vært med
på kretslags- og BDO
samlinger helt fra hun
ble gammel nok, og i år
ble hun også tatt ut til landsdelssamlinger. I tillegg var hun en av de utvalgte
som kom gjennom nåløyet til Statoil
Talentleir, som ble arrangert i Stavanger
i slutten av juni. Dette er en samling for
de aller beste 14-åringene i landet, og
betegnes som en uoffisiell landslagssamling for dette årskullet.
Etter nyttår blir Emilie J15-spiller,
og har dermed muligheten til å bli tatt
ut på vårt yngste, aldersbestemte landslag. Første sjanse blir til sommeren, og
Emilie er helt klar på at dette kommer
til å være et mål hun vil jobbe mot gjennom vinteren.
- Det siste året har vært veldig lærerikt for meg, og jeg vil ta med meg dette
videre i treningen nå framover. Det blir
et spennende halvår, så får vi se når
sommeren kommer om det holder til en
landslagsplass, sier Emilie.
Balanserende midtbane
Emilie sin posisjon på fotballbanen
er såkalt balanserende midtbane. Det vil
si bakerste spiller i midtbaneleddet, som
oftest den spilleren som har det største
ansvaret for å sette opp andre spillere og
få i gang spillet. I denne posisjonen blir
man også bindeledd mellom forsvar og

angrep, og det er en rolle Emilie trives
godt med.
- Jeg har stort sett bestandig spilt på
midtbanen en plass, og føler at det passer meg godt. På samlinger får vi veldig
god oppfølging og trening spesielt rettet mot den posisjonen vi spiller i, og får
trent mye på det. Mitt arbeidsområde
går mye på orienteringsevne og det å
være synlig for de andre spillerne, sier
Emilie.
Landslagsskolen
De siste årene har Norges
Fotballforbund (NFF) gjort en del grep
i forhold til spillerutvikling, og både
kretstiltak og landsdelstiltak er en del
av Landslagsskolen til NFF. Intensjonen
er å identifisere de mest lovende
13-16-åringene i klubben, kretsen og til
slutt landet, og så gjennom ulike nivå
klargjøre spillerne for aldersbestemte
landskamper.
Håkon Grøtteland er fagansvarlig
for Landslagsskolen, og han syns det er
svært gledelig at forbundet satser såpass
tungt på utvikling av unge spillere.
- Jeg syns vi begynner å få en bra
form på dette nå, og ikke minst er det
positivt at det fokuseres på spillerutvik-

Trøndelags deltagere på landsdelssamling
2. - 4. desember. Rennebus Emilie Joramo
i første rekke nr fem fra venstre.
ling som et fag. Det kreves både kunnskap og erfaring når man skal jobbe med
ambisiøse ungdommer, og det er også
viktig å ha fokus på at tenåringer lærer
og utvikler seg på ulike måter, skriver
Grøtteland i et notat på NFF’s hjemmeside.
Spiller med guttene
Kommende sesong skal Emilie trene
og spille med Rennebu sitt G16-lag, i tillegg til at hun sannsynligvis kommer til
å delta på noen treninger med jevngamle jentespillere i kretsen.
- Det er flere klubber i Trondheimsområdet som har sagt at jeg er velkommen til å trene med dem hvis jeg ønsker,
så det kan hende jeg takker ja til det.
Uansett får jeg et bra tilbud i Rennebu
også kommende sesong, og det er jeg
veldig glad for, avslutter den trivelige
ungjenta.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Mathias Odden/NFF
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Drop-in kontor

Rennebu Eiendom, Postmyrvn 19

Møblert kontor på ca 24m2.
PC med gjestekonto, internettilgang, vannkoker og bord for møter
inntil 8 personer. Enkel catering kan leveres ved
forhåndsbestilling. Pris kr 300,- + mva pr dag (8-16).
Vi har også ledige kontorlokaler på 11, 14 og 17m2.

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN
BERKÅK BIL

Bestilles på tlf 480 49 872
eller post@rennebuei.no
www.rennebuei.no

DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN

AC-Service
Hjulstillingskontroll
Service alle bilmerker
Flush og skifte av all automatgearolje
Dekk og avbalanseringsmaskin
Hydralikkslangeverksted
Periodisk kjøretøykontroll opp til 7.500 kg

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted
Lakkverksted
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

Finn ditt verksted:

Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

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

automester.no • tlf. 800 40 555

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

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

KRAFTLAGET ØNSKER ALLE

God jul og godt nyttår!

Åpningstider i julen:
Jul- og nyttårsaften
Stengt
3., 4., 5. og 6. juledag 10-14

krk.no
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Emma - årets kroneruller!

Markus Bailey og Samuel Massie fikk æren av å
dele ut prisen Årets kroneruller til Emma under
direktesendingen av Norske Helter på TV Norge
i forrige uke.
Før prisen ble delt ut fortalte Emma om sin
sykdom og sitt engasjement for Sykehusklovnene
til programleder Carsten Skjelbred.

Emma fikk med seg Markus Bailey og Samuel
Massie backstage for å male et nytt klovnebilde, og
det gikk humoristisk for seg.
Mor Karin Aasbakk forteller at det har kommet
inn nye bestillinger på bilder etter kåringen Årets
Kroneruller ble kjent.
Foto: Daniel Tengs
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Julestemninga kom med kulturskolen
Den tradisjonelle adventskonserten med kulturskolen er alltid et høydepunkt før jul.
Årets konsert med kulturskolen viser at det gror godt med talenter, og kulturskolens lærere er flinke til å få frem talentene.
Det var mange nye grupper på årets konsert, ettersom noen av de eldste fra i fjor har sluttet. Men, det forringet ikke opplevelsen
med god underholdning og gode prestasjoner. Det viser at nye talenter kommer til.
Konserten inneholdt hele spekteret av tilbudet i kulturskolen - lyd og lys, video, sang, instrumenter og visuelle kunstfag.
Det er kort og godt imponerende med et så bredt tilbud i en kulturskole i en kommune som Rennebu.
Av Dagfinn Vold

Bakgrunnsbildet f.v.:
Eir Ingolfsdottir Dragset, Kaisa Holm, Kristi Nyhaug, Eline Voll,
Matias Kjeka, Sigrid Kjeka, Sondre Gjermundsson Kvam
og Marius Olufsen Lien.

8

Ida Jerpstad, Lina Sørum Rise, Sidra Muhamad Rahma
og Maria Fernanda Grøtte Nielsen.
Rennebunytt

Sigrun Dons Uv, Sigrid Kjeka, Ane-Lea Smalsundmo, Ida Skamfer,
Sigrid Gjermundssdotter Kvam og Miriam Therese Vognild.

Elevene ved Visuelle kunstfag sammen med programlederne
Sigrun Dons Uv og Ane Lidarende Meslo.

Andrine Halgunset og Andrea Kleiven.

Ine Nordbø og Liv Cecilie Rise.

Iris Sæther Staveli, Jenny Sæther Staveli og rektor Sverre Stenløkk.

Arnt Magne Gunnes, Audun Bertnsen Buskland, Sigrud Drivstuen,
Amalie Bremnes, Alica Grindvoll og Miriam
Therese Vognild. 9
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Midt i blinken med skiskyting
I høst har åtte ivrige rekrutter
gjennomført skiskytterskolen under kyndig ledelse av
Harald Holm, Olav Hårstad
og Tormod Eggan. Ungene
har øvd seg både på skyting,
standplassrutiner og på ski, og
nå gleder de seg til å begynne
på ”ordentlig” trening utover
vinteren.
- De har vært kjempeflinke alle
sammen, og her er det mange som allerede har skutt fullt hus, forteller Harald
Holm.
Topp motivert gjeng
Ettersom det skal håndteres våpen,
er sikkerhet det aller viktigste temaet på
skiskytterskolen. En liten spørreundersøkelse blant ungene viser at de har god
oversikt på regler og rutiner, og hvordan
de skal gjøre det når de kommer inn på
standplass.
- Vi skal bestandig behandle våpenet
som om det er ladd, sier Sivert Hamre
Gunnes, og de andre er også enige i at
dette er noe man aldri må glemme.
Siste dagen på skiskytterskolen ble
det servert både pizza, boller og kakao
i skistuggu, og stemningen er aldeles

Avslutning av skiskytterskolen i Skistuggu. F.v. Harald Holm, Peder Stavne,
Glenn Alexander Grindvoll, Nora Berntsen Uv, Lone Vaagen, Marit Leonore Storrø,
Tuva Bertnsen Uv, Tyra Ramsem, Sivert Hamre Gunnes og Tormod Eggan.
upåklagelig. Flere av rekruttene kan
også røpe at de har ambisjoner for karrieren framover, og at de kanskje allerede
denne sesongen vil stille til start på et
skiskytterrenn eller to.
- Jeg skal i alle fall trene og bli kjempegod, kanskje treffer jeg midt i blinken
ti ganger, sier en av jentene.

Det er all grunn til å følge med framover, for det er i alle fall ingenting å si
på motivasjonen hos denne gjengen. Og
hvem vet, kanskje er det en ny Ole Einar
Bjørndalen eller Tiril Eckhoff på gang
blant de lovende skiskytterrekruttene i
Rennebu?
Av Mona Schjølset

presiseres det at dette er et tilbud som er
åpent for alle.
- Det er naturlig nok flest damer
ettersom de mange av ungene er så små
at mødrene fortsatt er i permisjon. Vi
har imidlertid hatt både fedre og besteforeldre innom, så alle er hjertelig velkommen, sier Kjersti Kvam, som leder
Babysangen sammen med Torill Kvam
Kiplesund.

Hvis du ønsker
mer informasjon om
småbarnstreff og babysang
er det opprettet en
egen gruppe på facebook,
eller du kan ta direkte kontakt
med en av lederne!

Trivelig med
Babysang
Annenhver torsdag samles en
gruppe småbarnsmødre med
sine søte små til babysang på
Frivilligsentralen.
Nylig var det juleavslutning med
sang, grøt og såpebobler, til stor forlystelse for de minste.
- Det er trivelig på småbarnstreff.
Her blir vi kjent med andre i samme
situasjon, og kan prate om løst og fast
som opptar oss i hverdagen, sier en av
mødrene.
Åpent for alle
Selv om det bare er damer tilstede
den dagen Rennebunytt er på besøk,
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Ny landbruksplan i 2017
- arbeidet er i gang
I regi av MTL er det satt ned en arbeidsgruppe bestående av
representanter fra faglaga og kommunen for å arbeide fram en
ny landbruksplan for Rennebu.

HAMOS

innfører digital
tømmekalender
1. januar 2017 går HAMOS over til
digital tømmekalender. Dette er
bra for miljøet og du vil alltid ha
kalenderen din lett tilgjengelig.
Også med digital løsning skal tømmekalenderen være lett tilgjengelig for
alle HAMOS-abonnenter.
HAMOS tilbyr tre alternativer: Du
kan laste ned tømmeappen «HAMOS»,
lese den på nett www.hamos.no, eller
ringe dem for å bestille en utskrift av
kalenderen. Med app eller nett vil kalenderen din alltid være lett tilgjengelig og
oppdatert, samtidig får du mye annen
nyttig informasjon om kildesortering,
avfall og miljø.

Rennebu har et aktivt landbruk og rikt kulturlandskap. Foto: D. Vold
Det er nå over ti år siden forrige landbruksplan kom. Selv om en del av målsetningene er de samme og landbruket
fortsatt står sterkt i de fleste bygdene, er
det behov for at planen oppdateres.
Siden 2004 er mange gårdsbruk
blitt lagt ned, mens andre er blitt større.
Gjennomsnittsbonden nærmer seg pensjonsalder. Noe rekruttering skjer, men
ikke nok til å opprettholde alle aktive
bruk - hvis det er det vi ønsker? Noen
bruk fornyes kraftig, andre drives som
før, mens andre forfaller. Maskinene har
blitt større. Hva har det å si for jorda? Er
det greit at leiejord og melkekvoter forsvinner ut av kommunen? Hva vil skje
med den mindre attraktive jorda? Har
gjerdeplikten og driveplikten mista sin
funksjon? Landbruket er den viktigste
næringa i kommunen, som samtidig er
klart positivt for bosetting, andre næringer, turisme og friluftsliv.
Arbeidsgruppa har foreslått tre
hovedmål for den nye landbruksplanen:
• Aktivt landbruk
• Levende kulturlandskap
• Rekruttering
Andre viktige tema for landbruksplanen er bl.a. et aktivt fagmiljø, beitebruk og kulturlandskap, skogbruk,

naturmangfold og utmark, og bygdenæring.
Den nye planen skal være kortfatta,
med konkrete mål og tiltak.
Rett etter nyttår arrangeres folkemøte om ny landbruksplan. Alle med
tilknytning til landbruket inviteres til
å diskutere framtida for den viktigste
næringa i kommunen.
Vi håper at mange vil komme på folkemøtet og sette tankene i sving for å få
aktiv og målretta jobbing med en landbruksplan. Har dere noen innspill allerede kan dere sende disse på e-post til
evy.ann.ulfsnes@rennebu.kommune.no
Arbeidsgruppa for ny landbruksplan
består av:
Leder: Per Arild Torsen
Nestleder: Arve Withbro
Referent: Evy-Ann Ulfsnes
Rennebu bondelag, v/Lillian Toset
Rennebu bonde og småbrukarlag,
v/Steinar Vatne
Rennebu sau og geit, v/Jon Kvam
Rennebu produsentlag,
v/Stig Kristiansen
Rennebu bygdekvinnelag,
v/Tora Husan
Morgendagens Rennebu
- landbruksgruppa, v/Knut Berntsen
Av Evy-Ann Ulfsnes

App på smarttelefonen
Last ned tømmeappen «HAMOS»
på din smarttelefon. Appen finner du
i Google Play (Android) og App-Store
(iPhone). Med appen kan du få automatisk varsling på telefonen før vi henter
avfallet. Du får også sorteringsveiledning og annen nyttig informasjon.
På
http://www.hamos.no/tommeapp/ kan du se instruksjonsvideoer
for hvordan du laster ned og bruker
HAMOS-appen.
www.hamos.no
Tømmekalenderen din finner du ved
å fylle inn din adresse, eiendomsnavn
eller gårds- og bruksnummer på http://
www.hamos.no/tommekalender/
Kalenderen viser når vi henter restavfall, papir, kartong og plastemballasje. Nederst på kalenderen får du også
oversikt over åpningstidene på alle våre
gjenvinningsstasjoner. Kalenderen kan
naturligvis skrives ut for de som ønsker
det. Husk å velg riktig år for kalenderen
før utskrift.
Gratis grønt nummer
Har du ikke mulighet til å laste ned
tømmeappen eller lese tømmekalenderen på nett?
Da kan du ringe HAMOS på gratis
grønt nummer 800 41 888 og bestille
en tømmekalender som du får tilsendt i
posten.
Takk for at du er med på å bidra til et
bedre miljø!
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Den unge kunstner
«Visuelle Kunstfag» i Kulturskolen er en fin arena for barn og ungdom med skapertrang og
interesse for visuell uttrykksform. I denne spalten presenterer Rennebunytt i samarbeid med
Unni i Kulturskolen ulike kunstnere og noen av kunstverkene deres.
Johan Margon Harnes er 12 år og
startet på Visuelle Kunstfag denne høsten. Han har også tidligere vært med på
tilbudet. Etter en pause fikk han igjen
lyst til å drive med kunstproduksjon.
- Jeg liker å prøve ulike teknikker,
men jeg er nok mest glad i å male, forteller Johan. Tegning og skulpturelle
aktiviteter er også blant favorittene.
- Johan har spesielt god formsans,
skryter lærer Unni. Han er dessuten
både arbeidsom og dyktig på detaljer,
noe som gjerne gjør det lille ekstra i
kunstverkene hans.
Gruppa som Johan er med i, startet kulturskolehøsten med drager som
tema. Johan har både tegnet drager og

formet en flott drageskulptur i leire.
Skulpturen er avbildet i Kulturskolens
KUNSTKALENDEREN 2017.
Kunstkalenderen 2017
Akkurat nå er den norske kunstneren Frans Widerberg inspirasjonskilden.
- Johan var ganske rask med å lage en
spennende skisse av en kentaur-lignende skapning og har allerede overført den
til lerretet, røper læreren. På nyåret skal
pensel og primærfarger tas i bruk, - i
kjent Widerberg-stil.
Men først blir det juleferie, - både
for Johan og de andre kunstnerne på
Visuelle Kunstfag.
GOD KUNST-JUL!

Drageskulpturen dekorers.
Det krever både nøyaktighet og presisjon.

En glad og lykkelig drage er «født». Den er
stolt og flott, - men også leken, kreativ og
fargeglad. En drage som nok vil få de fleste
i godt humør…

God jul og Godt nytt år
ønskes våre kunder!
Åpningstider i romjula:
kl 10-13

Berkåk - tlf 72 42 74 45

Åpningstider: man-fre 10-17 – lør 10-14
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Distriktets
kontorleverandør
Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

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

Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!

rorleggern@oppdal.com

Trenger du elektriker?

Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no

Ta kontakt med oss!
Bjørn
909 10 913

Oddvar
905 78 439

Ønsker alle ei god jul
og et godt nytt år!
Trondheimsvegen 53, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

Gipling
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KUNNGJØRINGER

Skytterlagsfest

i Skytterhuset Gammelstødalen

2017
Nå er det åpnet for påmelding til kommende års
UKM. Arrangementet holdes i år i den nyrenoverte
kultursalen på Berkåk. Denne gangen arrangeres
UKM på en torsdag, nærmere bestemt den 9. mars.
Vi vil arrangere BKM på samme dag.
Vil du melde deg på UKM må du innom
registreringssystemet først: gå inn på nettet og
søk på UKM – finn din mønstring – trykk på
Sør-Trøndelag – velg Rennebu og meld deg på.
Vi håper på stor påmelding denne gangen,
frist for påmelding er satt til 28. februar.

Trimsykler

Brukere av fysioterapien i Rennebu har i høst kunnet
ta i bruk to nye og tidsmessige sykler takket være
støtte fra Lions og Pensjonistforeninga i Rennebu.
Fysioterapeutene ved Berkåk Fysioterapi vil på
vegne av Rennebu kommune rette en stor takk til
disse!

Åpningstider
kommunehuset i mellomjula:
3. - 6. juledag kl. 10.00 - 14.00.

Hallen og trimrommet er stengt fra
lille julaften kl. 14.00 til 2. januar kl. 08.00

Buvatnet rundt - eller fram og tilbake

Veien brøytes tre ganger i uken!
Til alle glade vandrere
kan vi opplyse at
veien rundt Buvatnet
nå blir brøytet normalt
tre ganger i uka,
mandag, onsdag og
fredag.
Vi må likevel ta forbehold om været!
Det er Rennebu kommune ved teknisk drift og
kulturenheten som samarbeider om tiltaket.
Å gå en tur gjør underverker for både helsa og
humøret! God tur!

Rennebu Skytterlag innbyr til
medlemsfest 4. februar 2017 kl 19.00

Premieutdeling og dans.
Koldtbord, skjenkebevilling. Kuvertpris kr 200,Bindende påmelding på www.rennebuskytterlag.com,
på liste i innendørsbanen eller til rennebu@skytterlag.no
innen 23. januar.
Medlemsskap kan tegnes ved påmelding.
Gamle og nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen!

Årsmøte i Rennebu skytterlag
Fredag 2. februar kl 19.00

i Skytterhuset, Gammelstødalen.
Vanlige årsmøtesaker ihht skytterboka
kap 1 § 5-6.
Se www.rennebusskytterlag.com for sakliste.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, sendes
rennebu@skytterlag.no eller Bjørn Inge Haugset
innen 19. januar 2017.

ÅRSFEST
avholdes i Kultursalen Berkåk
lørdag 21. januar kl 19.00
Koldbord/Varmrett m. øl og vin
Påmelding innen 13. januar 2017 til
Ole
tlf. 909 15 452
Oddmund tlf. 994 95 005
Ta gjerne med en venn, venninne eller vennepar.
Kr 250 pr. medlem og kr. 350 for ikke medlem
Flott musikk. Lett underholdning og dans!

Hjertelig velkommen!

Årsmøte i
Rennebu Pensjonistforening
25. januar 2017 kl 11.00
i samfunnssalen, Berkåk.
Vanlige årsmøtesaker.

All oppmerksomhet på dagen min frabedes.
Gjertrud

Kvinnegruppa i Rennebu
Årsmøte onsdag 8. februar kl 19.00
på Frivilligsentralen.

Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes behandlet sendes
til Solveig Træthaug innen 30. januar 2017.
Styret
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Dette skjer i Rennebu!
22.12 Bønnemøte
27.12 Juletrefest
29.12 Barnejuletrefest
2017
03.01
12.01
21.01
25.01

Hoelsmoen 20.00
Misjonshuset 19.30
Hoelsmoen 11.00

Middagsstundensjuletrefest
Normisjonsmøte
Årsfest LHL Rennebu
Årsmøte
Rennebu Pensjonistforening
26.01 Formiddagstreff

Hoelsmoen
Hoelsmoen
Kultursalen
Kultursalen

11.00
20.00
19.00
11.00

Staure 11.00

Frisktrim hver onsdag kl 8.30-9.30 i Rennebuhallen
Bridge hver tirsdag kl 18.30 på Rennebu Arbeidssenter.
Yoga hver tirsdag kl 18.45 i Åshuset.
Gjeterhundtrening hver mandag kl 18.00
oppi Kjøinndolpa hos Sissel K. Ulvin
Seniordans hver tirsdag kl 14-16. Partallsuker i
samf.huset på Berkåk og oddetallsuker på Voll
Spinning for timeplan se www.oppspinn.net

Tabata/styrke hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30
Sirkeltrening hver mandag i Rennebuhallen kl 19.30
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml.kongevei 24 (i sokkelen).
Håndball se treningstider for laga på rennebu.com
Middagsstunden, Hoelsmoen kl 11 hver
første tirsdag i måneden.
Volleyball hver tirsdag kl 20 i Rennebuhallen
Oldboys hver torsdag i Rennebuhallen kl 20.30.
Idrettsskolen hver torsdag. 4-6sport kl 17.30 og
7-10sport kl 18.30
Hørselshjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12.
Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

Gratis innrykk i kalenderen
- send til mari@mediaprofil.no

Kalenderen kan du også se på Rennebu.com

Vi ønsker alle kundene våre en
riktig god jul og et godt nytt år!

A13_0436/12.2016

Våre åpningstider i julen
Oppdal:
Tirsdag 27/12:
Onsdag 28/12:
Torsdag 29/12:
Fredag 30/12:

09.00 – 15.00
09.00 – 15.00
09.00 – 15.00
09.00 – 12.00

Berkåk:
Torsdag 29/12:

STENGT

Kom gjerne innom,
eller ring oss på 72 40 49 90.
Ved skade, ring 03100
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RETURADRESSE:

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 19. januar - frist for stoff 10. januar -

Rennebu Nytt

God jul og godt nytt år ønskes alle leserne av Rennebunytt!
Fra Mona, Lillian, Mari og Dagfinn

Vi ønsker alle
ei god jul og
et godt nyttår!

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.

A-R Helgemo AS
INDUSTRIVEIEN 4, 7391 RENNEBU. TELEFON: 72 42 64 64

Stengt julaften og nyttårsaften. Romjula 9-15

Vakttelefon 46 44 92 72

God jul og godt nytt år
ønskes våre kunder og forbindelser

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

