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God sommer

Søte kukalver i fjøset hos Thor Halseth. 
Snart slippes de ut på sommerbeite.

Foto: Mona Schjølset

Rennebunytt
Informasjonsblad og Annonseorgan      Nr 11/2016        23. juni     Årg. 39



2 Rennebunytt

Rennebunytt
Utgiver 	 Rennebu	kommune	og	Mediaprofil	as
Redaktør			 Dagfinn	Vold
Red.utvalg	 rådmann	Birger	Hellan	(ansv.red.)	
	 ordfører	Ola	Øie,	Janne	Havdal	
	 Nordbø	og	Evy-Ann	Ulfsnes
Adresse	 Rennebunytt,		c/o	Mediaprofil	as,	
	 Berkåk,	7391	Rennebu	
Telefon	 72	42	76	66
E-post 	 Redaksjonelt:	dagfinn@mediaprofil.no/
	 mona@mediaprofil.no
	 Annonser:	mari@mediaprofil.no
Web 	 www.rennebunytt.no	og	
	 www.rennebu.kommune.no
Abonnement		Gratis	alle	husstander	i		Rennebu,	Soknedal,
	 Jerpstad,	Kvikne	og	Fagerhaug.
Opplag	 3.300	stk

Kommunale møter      
23.06	 Kommunestyret	 19.00
25.08	 HOO	 09.00
26.08	 MTL	 09.00
31.08	 Formannskapet	 09.00

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

Rennebu kommune
Adresse:		 Berkåk,	7391	Rennebu
E-post:			 post@rennebu.kommune.no	
Telefon:		 72	42	81	00
Telefax:		 72	42	81	01
Åpningstid:		 08.00-15.30

ordfører Ola Øie
tlf	72	42	81	10	-	el.	Servicetorget
ola.oie@rennebu.kommune.no

NAV 
Tlf		55	55	33	33
Åpent	man,	tirs,	ons	og	fre		kl	10	-	15	

 

Å ligge på et svaberg og bare være til.
Å kjenne solen varme i en luft som er så mild.
Det er hva jeg kaller en smak av honning.
Å vite at man ikke har behov for noen ting.
Nei, bare kjenne gleden over alt som er omkring.
Det er hva jeg kaller en smak av honning.

De Lillos

Smak av     honning!



3Rennebunytt

 

Voll 11763 er det velklingende 
navnet på den nylig utnevnte 
eliteoksen fra Torsgarden i 
Vollagrenda. Den staute ungok-
sen har gjennomgått grundige 
tester og undersøkelser ved Øyer 
forsøksgård, og resultatene var 
altså så gode at det kvalifiserte til 
tittelen Eliteokse.

- Det er selvfølgelig artig at kalven er 
født her, og det er ikke mer enn 10-12 
dyr hvert år som får denne utmerkel-
sen, så det er et trangt nåløye, sier Thor 
Halset, som driver Torsgarden. 

Avkomstgranskning
Formålet med avkomstgranskning 

på kyr er naturligvis å finne de oksene 
som er aller best egnet til å bli fedre for 
neste generasjon NRF-kyr. Oksene blir 
testet både på helse, fruktbarhet, avdrått, 
lynne, eksteriør og mange andre egen-
skaper, før de aller beste tilslutt blir frak-
tet til Store Ree avlsstasjon, der de skal 
stå og produsere verdifulle dråper sæd. 

- Det starter med at det kommer en 
representant fra Geno til gården og ser 
på mor og oksekalv. Hvis oksekalven er 
lovende nok til å kalles et semiokseem-
ne, blir den så tatt med til Øyer teststa-
sjon for de videre undersøkelser, fortel-
ler Thor. 

Ifølge Thor er det ikke første gang 
det kommer en eliteokse fra Rennebu, 
men han kjenner ikke til mer enn et par 
tilfeller fra tidligere, så det er en utmer-
kelse som henger høyt. 

- Veldig mye av dette styres ut fra 
medfødte egenskaper hos dyrene, og det 
er jo ikke så mye vi som gårdbrukere får 
gjort med det. Men det er selvfølgelig 
viktig at kalvene får godt stell og opp-
følging helt fra fødselen, for de kommer 
i det hele tatt ikke i betraktning hvis de 
for eksempel er for magre eller ser ut til 
å være i dårlig form, sier Thor. 

Gleder seg til å komme ut på beite
Etter å ha fått en omvisning i fjøset 

på Torsgarden, er det ikke veldig stor tvil 
om at dyra her er vant til både godt stell 
og god oppvartning. På kyr sitt sedvan-
lige vis rauter de høylydt straks bonden 
viser seg i fjøsdøra, og det forventes 
tydelig både servering og litt kos. 

Eliteokse fra Torsgarden

- Jeg trives veldig godt med dette 
yrket, og syns det er koselig å være i fjø-
set med dyra. Nå skal de jo straks slippes 
ut på beite, og det er selvfølgelig ekstra 
stas, sier Thor. 

Den flotte eliteoksen, Voll 11763, får 
de ikke se så mye mer til nå, men avkom 
med gode gener vil nok bli å finne på 
mange gårder rundt omkring i landet. 
Thor kommer nok imidlertid til å følge 

godt med i utviklingen, både gjennom 
Geno sine nettsider, og ikke minst i 
oksekatalogen, der de aller ypperste 
avlsoksene i landet får sin velfortjente 
plass med bilde og beskrivelse.

Av Mona Schjølset

Voll 11763 - eliteokse fra Torsgarden
Bilde  fra Store Ree avlsstasjon

Thor trives godt i fjøset, og nå gleder han seg til å slippe dyrene på beite
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Totalleverandør innen

elektroinstallasjon

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

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

Slåttonn!
slåing – raking – pressing 

Ta kontakt med
Martin på tlf 926 43 668

Døgnvakt: 7288 Soknedal
mobil 414 52 610 Epost: stobb@gauldalen.no

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd

Drop-in kontor
Rennebu Eiendom tilbyr Drop-in kontor 

i våre lokaler i Postmyrveien 19.
Møblert kontor er på ca 24m2. 

PC med gjestekonto, internettilgang, vannkoker og bord for mindre 
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.

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

www.rennebuei.no

Elektrisk aften
Samfunnssalen Berkåk

fredag 12. august
Dørene åpner kl 21.00. På scenen kl 22.00.18-års aldersgrense

Billetter kr 275,- kan du kjøpe på Martnaskontoret
tlf 72 42 77 48 eller på www.rennebumartnan.no
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Hans Petter Nilsen, Erling Mylius og Richard Sagen

Toyota Bilia AS

Prøvekjør Toyotas
Hybridnyheter

Oppdal, tlf  982 94 950
www.toyotabilia.no

Fredag 24. juni 
kl 11.00 - 16.00
har vi stand ved 
Circle K Berkåk 

Vi vil vise frem, 
og det vil bli 
muligheter for 
prøvekjøring,
av Toyotas 
Hybridnyheter 
som Rav4, Prius 
og Yaris
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Åpning av Circle K

Ordfører Ola Øie fikk æren av å klippe snora

Nytt fra Næringslivet

Storslagen åpning av Circle K på Berkåk.
Ordfører Ola Øie fikk æren av å klippe snora da overgangen fra Statoil til Circle K ble markert forrige onsdag. Målt i 
drivstoffsalg er stasjonen på Berkåk den 7. største i landet, og den er uten tvil et populært stoppested for veifarende. 

- Dette er kun en omprofilering. Servicen og tjenestene vi tilbyr vil fortsatt være de samme, og hvis noen merker en forandring 
håper jeg det er til det bedre, sier Svenn Ove Vaagen, fornøyd Circle K sjef på Berkåk.  

Tekst Mona Schjølset, Foto Mari Ytterhus

Det var servering av vaffel, gjærbakst, pølse og kake

Svenn Ove Vaagen og Ola Øie

Lykkehjul og andre aktiviteter på åpningsdagen
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Sommertips
fra Biblioteket

Salater og hagetips
Det fins vel knapt noen mer typisk 

sommermat enn salat i alle varianter, og 
sammen med grillmaten er dette stan-
dard for mange på varme sommerdager. 
Det er selvfølgelig en rekke bøker på 
markedet der salater er tema, og en vel-
dig flott sådan er ”Deilige salater” utgitt 
på Spektrum forlag. Boka inneholder 
mange fristende oppskrifter og flotte bil-
ledillustrasjoner.  

”Fru Halds Hage” er en annerledes 
bok om livet i en helt vanlig hage. Her 
finner du tips og fakta i skjønn forening 
med fortellinger og anekdoter fra for-
fatterens egen hage, og ikke minst tan-
ker omkring det å stelle i hagen. Hvilke 
planter er det som virker inspirerende, 
og hva er det med hagearbeid som får 
folk til å stresse ned i en travel hverdag. 
Forfatteren, Ingeborg Kringeland Hald, 
har gjennom flere år jobbet som frilans-
journalist og fotograf, og har levert stoff 
om hage og interiør til mange lokale 
publikasjoner på Haugalandet. 

Barne- og ungdomsbøker
På biblioteket finner du et rikhol-

dig utvalg for barn og ungdom, og hos 

Feiring på 
Solhaugen
Lørdag 11. juni inviterte Paradiset 
4H til feiring på Solhaugen i 
Seierdalen. Mange hadde møtt 
fram for å ta det flotte området 
nærmere i øyensyn.

- Både medlemmene, familie og andre 
gode hjelpere har ordnet både bålplass, 
telt, benker, naturstiløype og mye mer. 
Plassen har vært flittig i bruk til både 
klubbmøter, overnattinger og andre akti-
viteter, forteller Ann Kristin Berntsen, 
som er rådgiver i Paradiset 4H. 

I tillegg til å feire at den flotte plassen er 
ferdigstilt, ble også 80-års dagen til 4H i 
Norge markert forrige lørdag. 
- Da fikk vi også åpnet utedoen, som 
har vært et fellesprosjekt. Det var på alle 
måter en vellykket dag, med fint vær og 
mye folk, sier Berntsen. 

denne aldersgruppen er det også popu-
lært med lydbøker og filmer. For de aller 
yngste er det nå kommet en ny bok i den 
populære serien om Mamma Mø, og 
denne gangen har Mamma Mø laget en 
liten seilbåt som hun lager bølger med. 

Karstein og Petra har også vært bar-
nas favoritter i mange år, og på bibliote-
ket finner du både ”Petra sparker fotball” 
og ”Karsten må ha lapp”, som begge er 
utgitt i 2016. 

For litt større barn og ungdommer 
er bøkene i Fem – serien populære, og 
i ”Fem på nye eventyr” er det en tyv på 
Kirrintoppen. De fem unge detektivene 
tror de vet hvem tyven er, men må skaffe 
bevis før de voksne vil høre på. 

I hyllene på biblioteket er det også et 
rikholdig utvalg bøker i andre kategorier 
enn dem som er nevnt her, så det er bare 
å ta turen innom for å få gode tips til 
passende sommerlektyre.

Av Mona Schjølset

 

Snart er det sommerferie på Biblioteket, men fortsatt er det tid til å 
stikke innom å låne seg litt lesestoff før late sommerdager skal nytes i 
lange drag. Bibliotekar Bente Gunnesmæl har mange gode tips å 
komme med, både når det gjelder faktabøker og skjønnlitteratur.
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Trivelig sommerfest
Tirsdag 7. juni var det sommerfest på Torget, og mange hadde tatt veien 
for å få med seg både småstjerner i sikte, kulturskolekonsert, manne-
kengoppvisning og kunstutstilling. I tillegg var det mulighet til å kjøpe 
seg både limosinburger og sukkerspinn, og begge deler så ut til å falle i 
smak hos publikum.
Værgudene var også i godt slag, og sammen med mange flotte kultur-
opplevelser bidro det til at både små og store fikk en trivelig sommer-
kveld på Torget. 
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Med solcelleanlegg fra Gauldal Smart Energi kan du produserer din egen strøm. 
Vi har ferdige kraftpakker med solceller og vindmøller, for både boligen og hytta. 
Snakk med oss, så fi nner vi gode løsninger som passer ditt behov. 

Se mer på www.gauldalsmart.no

PRODUSER DIN EGEN MILJØVENNLIGE STRØM

WWW.GAULDALSMART.NO

GAULDAL SMART ENERGI AS – Kjørkvollveien 1, 7290 Støren
Telefon 72 43 80 33 – post@gauldalsmart.no

PRODUSER EGEN STRØM HJEMME 
Søk støtte fra ENOVA og selg overskuddstrøm 
tilbake til strømnettet

PLUSSKUNDE SOLCELLE
Komplett solcelleanlegg til din bolig
Priser fra kr 35 990,- 
Leie fra kr 449,- pr. mnd.

VINDKRAFT 
Suppler strømproduksjon med småskala 
vindkraftverk til både bolig og hytte

SMÅSKALA VINDKRAFT
Pris fra kr 12 800,-

NB! Du kan få tilbake inntil kr 28 750,- 
av utgiftene ved installering av fornybar 
el-produksjon i egen bolig fra Enova.

Rosenborg Reklam
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VI LEVERER SOLTAKSTEIN 
Den smarte løsningen for nybygg.
Takstein med solceller erstatter
tradisjonell takstein.

230V PÅ HYTTA – INGEN NETTLEIE 
OG TILKNYTNINGSAVGIFT 
Strømpakke for 230v på hytta uten nettilknytning

SOLCELLEANLEGG PÅ HYTTA
Pris fra kr 42 080,-
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Nimaa, Negasi, Kiflay, Amahadari og 
Abdirahman har bestått de nødvendige 
eksamener, og alle har nå søkt videregå-
ende skole til høsten.

- De har jobbet hardt i hele vinter, 
og at de greide eksamen er vel fortjent. 
Nå blir det veldig spennende å se om de 
kommer inn på videregående til høsten, 
sier Magnhild Bogen Mosand, program-
rådgiver i flyktningtjenesten. 

Ulike ønsker
Selv om disse fem nå har klart seg 

godt gjennom grunnskolepensum, er 
det ingen selvfølge at de skal få plass på 
videregående. 

- Først søker de om en såkalt vok-
senrett, og det gjør at de stiller bak ung-
dommene i køen. Deretter vurderes tid-
ligere skolebakgrunn før de får et ende-
lig svar om de blir godtatt. Det er spen-
nende, og vi håper alle sammen at det 
lykkes, sier Mosand. 

Det er litt varierende hvilke første-
ønsker de fem har satt opp. Nimaa har 

Negasi, Amahadari, Nimaa, Kiflay, og Abdirahman

Klare for videregående
Alle flyktninger som får oppholdstillatelse i Norge må gjennom et 
språkopplæringsprogram, for å tilegne seg en del nødvendige basis-
kunnskaper. Flere av dem som har kommet til Rennebu er nå ferdige 
med dette, og i tillegg har fem av dem avlagt grunnskoleeksamen.

helsefag på topp, mens Abdirahman har 
salg og sevice. De tre andre satser på 
bygg- og anlegg.

- Vi har litt forskjellige interesser, og 
dessuten tenker vi på at det kan være 
mulig å få jobb etterpå, sier Nimaa. 

Tar gjerne sommerjobb
Nå som det er ferie fra skolearbeidet 

er det også flere av deltagerne på vok-
senopplæringa som godt kunne tenkt 
seg sommerjobb. Flere av karene har 
for eksempel erfaring fra gårdsarbeid 
i hjemlandet, og selv om det er litt for-
skjellig fra her i landet er de i alle fall 
vant til å ta i et tak. 

- Det kan være vanlig gårdsarbeid, 
enkelt skogsarbeid, vedlikehold eller 
andre ting. Vi er åpne for forslag så det 
er bare å ta kontakt, oppfordrer Kiflay og 
de andre. 

Av Mona Schjølset

Flerkulturell dag 
i barnehagen

Tirsdag 14. juni arrangerte Vonheim 
barnehage, i samarbeid med voksen-
opplæringa og flyktningetjenesten, 
flerkulturell dag i barnehagen. På 
programmet sto både sang, dans og 
eksotiske matopplevelser. 

- Alle avdelingene ved barnehagen 
har nå barn fra Eritrea og Somalia, og til 
høsten kommer også noen syriske barn. 
Det er derfor viktig for oss at vi får bli 
kjent med både kultur og mattradisjo-
ner på en positiv måte, sier Mona Elven, 
pedagogisk leder ved Kjillarstuggu. 

Barna er lys og blomster i framtida
Dagen startet med sang og dans, og 

tema i sangene var blant annet barneopp-
dragelse og opplæring. 

- Vi synger om at barna er lys og 
blomster i framtida, og at det er viktig 
å respektere foreldre og andre voksne. 
Utdanning og lærdom er også viktig, for 
hvis man vokser opp uten å lære, mangler 
man øyne, forklarer Abdirahman.

Abdirahman og Nimaa hadde også 
diktet et eget vers på slutten av sangen, 
og her sang de om Vonheim barnehage.

- Vi vil takke barnehagen som tar vare 
på ungene våre og lærer dem mye nytt, 
sa de to før de avsluttet den musikalske 
delen av programmet.

Spennende mat
På en festdag i barnehagen hører 

god servering naturligvis med, og denne 
dagen var intet unntak i så måte. Det var 
mange spennende dufter som spredte seg 
utover barnehageområdet, og det var nok 
enkelte av de yngste som uttrykte en viss 
skepsis til de eksotiske rettene. 

- Vi snakket om det i samlinga i dag 
tidlig, at det var viktig å smake litt i alle 
fall. Mye av det de lager lukter jo også vel-
dig godt, så jeg tror mange av ungene fikk 
en positiv opplevelse, sier Mona Elven. 

Av Mona Schjølset
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Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN

Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

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

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

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

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

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted                            
Lakkverksted                                                  
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

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

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

Trenger du elektriker?

Bjørn 
909 10 913

Ta kontakt med oss!

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

Oddvar
905 78 439

KrF seterstevne i Rennebu
søndag 26. juni kl 12
på setra til Ingunn og Lars Uv
v/Granasjøen på Nerskogen.

Stortingsrepr. Kjell Ingolf Ropstad, Karin Bjørkhaug. 
Tenåringsjenter fra Rennebu deltar.

Natursti
Salg av trad. seterkost, pølser og brus.

Ta med noe å sitte på.
Gave til KrF.         Arr: Rennebu KrF

Berkåk
tlf 72 42 73 37

søker

ekstrahjelp
for helg og ferier

Ved interesse send søknad på mail til 
korsen@online.no
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Publikumssuksess
Korsvikaspillet bygger på en av 

sagatidens mest kjente hendelser, nem-
lig historien om hvordan den mektige 
Håkon Jarl endte sine dager i et gris-
fjøs på Rimol, drept av sin betrodde trell 
Kark. Det historiske bakteppet er den 
dramatiske perioden hvor kristningen 
av Europa nærmer seg Norge. Håkon 
har blitt en av Norges mektigste menn, 
og med Kark ved sin side kjemper han 
hardt for å holde kristendommen unna 
Trøndelag. 

Stykket lar også publikum bli kjent 
med flere mektige kvinneskikkelser, 
blant annet trellen Anna. Hun er Karks 
kristne kjæreste, som iherdig prøver å 
overbevise de hedenske krigerne om at 
en ny tro er på vei. 

- Det er forresten flere kjentfolk med 
i Korsvikaspillet denne gangen. Ellinor 
Mogset, som het Vangseng tidligere, er 
også oppvokst på Rennebuskogen. Ei 
kjempeartig dame som har vært med 
helt siden 1989, så hun er skikkelig vete-
ran, forteller Tuva. 

Freelance
Korsvikaspillet har premiere 23. juni, 

og så er det full rulle med til sammen 
seks forestillinger fram til den 26. juni. 
For skuespillere er dette periodevis helt 
vanlig arbeidstempo, og Tuva selv kom-
mer nå fra Tromsø, der hun har medvir-
ket i Hålogaland Teaters oppsetning av 
«Jaktlaget». 

Det har allerede gått tre år siden Tuva 
ble uteksaminert fra Högskolan för Scen 
och Music i Gøteborg, og siden den gang 
har hun jobbet freelance med både sang, 
dans og skuespill. 

Tuva med hovedrolle
i Korsvikaspillet

I årets utgave av det tradisjons-
rike Korsvikaspillet finner vi 
Tuva Børgedotter Larsen i en 
av hovedrollene. Tuva skal spille 
trellen Anna, mens hennes 
svenske samboer, Daniel 
Adolfsson, spiller en av de 
andre hovedrollene, trellen Kark.

- Jeg syns det har gått veldig bra, men 
det er selvfølgelig mye arbeid for å skaffe 
seg neste oppdrag. Ettersom jeg har fått 
meg samboer som driver i samme bran-
sje, prøver vi naturlig nok å få jobber der 
vi kan være sammen også, sier Tuva. 

Den talentfulle ungjenta liker slett 
ikke å skryte av egne prestasjoner, men 
det er vel liten tvil om at hun så langt 
har lykkes godt i en tøff bransje. Mye av 
dette skyldes nok at hun er relativt all-
sidig. 

- Jeg liker å prøve mye forskjellig, og 
jeg liker nye utfordringer, forklarer Tuva 
enkelt. 

Kort sommerferie
Tuva og samboeren har ikke de helt 

store planene for sommeren, men de 
håper å få tid til en tur til Rennebu etter 
at de er ferdige med Korsvikaspillet. Da 
er det en liten sommerferie, før Tuva skal 
starte opp ved Malmø Opera 18. juli. 

- Det er jo bestandig trivelig å kom-
me hjem en tur, men jeg vet ikke om 
vi rekker det enda. Jeg har sagt fra til 
familien at de i alle fall må ta turen til 
Korsvika for å treffe oss, så får vi se hva 
vi rekker etterpå, avslutter Tuva. 

Av Mona Schjølset

Både Tuva og hennes svenske samboer, 
Daniel, har viktige roller i årets utgave 
av Korsvikaspillet.
Foto: Harald Øren

Ellinor Mogset (f.  Vangseng) og 
Tuva Børgedotter Larsen
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- Det har vært et fantastisk lokalt 
engasjement gjennom disse årene, og 
det har vært en svært viktig suksessfak-
tor. Dugnadsgjengen vår får mye skryt 
hvert år, både fra utstillere og publikum, 
forteller martnassjef Kenneth Teigen. 

Nytt kjøkken
Under årets martna skal det nyreno-

verte samfunnshuset og området rundt 
tas i bruk for første gang, og for alle dem 
som skal i kjøkkenkomite medfører det 
jo noen små forandringer. 

- De som skal smøre baguetter og 
vafler blir nå flyttet ut i et lite telt like 
utenfor kjøkkenet. Dessuten er selve 
kjøkkenet helt nytt, og selvfølgelig 
ukjent for dem som skal jobbe der gjen-
nom helga. Det er imidlertid en meget 
rutinert komite, så jeg tror ikke det skal 
by på noen problemer, sier Teigen. 

Servering og småskala 
matprodusenter

I fjor ble Mathagen for første gang 
introdusert under Rennebumartnan. 
Her ble småskala matprodusenter plas-
sert med sine produkt, og det var også 
en egen restaurant her. 

- Det var ikke helt optimalt med 
restauranten der i fjor, for mange  syns 
den kom litt bort. I år har vi derfor 
valgt å konsentrere mer av matsalget til  
skoleplassen, men har også kafeer og 
restauranter der publikum er vant til fra 
tidligere, forteller Teigen. 

Nytt av året er at det blir servering av 
Bacalaoo, noe martnassjefen gleder seg 
til. 

- Det er Knut Garshol som kom-
mer med denne spesialiteten fra 
Kristiansund. Vi syns det blir et spen-
nende tilskudd til den rikholdige 
menyen publikum ellers finner på 
Rennebumartnan, sier Teigen. 

Anne Kristine og Kenneth

Fantastisk lokalt engasjement
I skrivende stund er det mindre 
enn to måneder til startsskuddet 
går for den 31. Rennebumartnan, 
og nok en gang skal bortimot 
tusen frivillige bidra til at 
arrangementet går på skinner.

KUL TUR
Årets martnastema er KUL TUR, og 

dette er noe som er ment til både inspi-
rasjon og motivasjon. Både skolene i 
Rennebu og en del lokale lag- og foren-
inger har gjennomført opplegg knyttet 
til temaet, og noe av dette vil publikum 
få se under martnan.

- Historielagene og husflidslagene 
i Meldal, Rennebu og Innset har i år 
samarbeidet om en spennende utstil-
ling. I tillegg kan nevnes at Voll skole 
har gjennomført kulturvukku, og her ble 
det blant annet produsert et kulturhus 
av kulturmelkkartonger. Dette blir også 
en del av en utstilling på martnan, sier 
Teigen.  

Noen som har ledig tid?
Det er som sagt en real dug-

nadsinnsats som er mye av limet i 
Rennebumartnan, og som bidrar til at et 
så stort arrangement blir en suksess år 
etter år. 

- Selv om det er mye jobb, tror jeg 
også at lokale lag- og foreninger set-

ter pris på denne muligheten til å tjene 
penger. Det har i årenes løp vært utbe-
talt nærmere 6 millioner i dugnadspen-
ger, og det skulle vært avholdt mange 
kakelotteri for å tjent inn den summen, 
smiler Teigen. 

Imidlertid er det bestandig plass til 
flere gode hjelpere, og hvis noen mot 
formodning ikke har fått dugnadslapp i 
posten er det fortsatt mulig å bli med på 
laget. 

- Noen har fått store unger og er ikke 
lenger så aktive i lag og foreninger. Det 
kan jo også være hyttefolk som har lyst å 
bidra. Alle er i alle fall hjertelig velkom-
men, og det er bare å ta kontakt med 
Hege Anita Dverseth,  som er komite-
ansvarlig, sier Teigen. 

Rennebumartnan har nå flyttet inn 
igjen i sine gamle lokaler i Birkabygget, 
nærmere bestemt i første etasje. Her går 
det også an å stikke innom, enten man 
har gode tips og ideer, eller ønsker å 
være med i dugnadsgjengen. 

Av Mona Schjølset
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K U N N G J Ø R I N G E R

Hybel/leilighet søkes
Dattera mi på 18 år fra Oppdal, ikkerøyker og ryddig søker 
leilighet/ hybel Berkåk sentrum. Skal jobbe som lærling ved 
skole/barnehage i to år.

Ta kontakt på mob. 911 13 910
eller på epost:  arve.kr.pettersen@online.no

Tusen takk for all oppmerksomhet på dagen min.
Arne Per

Biblioteket
 
Siste åpningsdag før ferien er torsdag 30. juni.
Vi åpner igjen mandag 15. august.
 
Åpningstider: mandag og torsdag:  16-19
 onsdag:  10-13
 
God sommer!

HØRING OG OFFENTIG 
ETTERSYN - 2015004 - 31/3 
DETALJREGULERINGSPLAN 
MYRSLETTET 2.0

Planområdet ligger nord for Granasjøen og vest for 
Nerskogveien.
Planforslaget omfatter 33 nye tomter for fritids-
bebyggelse.
Planen kan sees i Rennebu kommunehus, 
Servicetorget og på www.rennebu.kommune.no

Eventuelle merknader sendes innen 12. august 2016 til 
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu eller 
postmottak@rennebu.kommune.no.

Rådmannen

Tilskudd skogkultur 2016 
Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Tiltak sats
Nyplanting. ( plantearbeid og plantekjøp)   30%  
Suppleringsplanting 40%
Markberedning 40%
Ungskogpleie og avstandsregulering 50%
Stammekvisting 40%
Manuell tynning, min 2 m3 uttak pr daa 100 kr 
 pr m3
Maskinell tynning, min 2 m3 uttak pr daa 60 kr pr m3
Eget arbeid planting  inntil 2,8 kr 
 pr plante
Eget arbeid ungskogpleie, inntil 400 kr 
 pr dekar
Eget arbeid markberedning ,inntil 300kr 
 pr dekar
   
Sprøyting, ikke tilskudd, men godkjennes utbetaling 
kr 300 pr daa fra skogfond.
I særlige tilfeller kan en høyere kostnad godkjennes for 
ungskogpleie og markberedning.
Stammekvisting og tynning skal forhåndsgodkjennes av 
kommunen.

Søknad om NMSK tilskudd leveres kommunen 
innen 1. november 2016.

Søknader behandles fortløpende. Om potten blir tom eller 
søknader leveres etter søknadsfrist, blir disse
behandlet i 2017 etter da gjeldene satser.
 

K U N N G J Ø R I N G E R

Bygdatunkveld 

ved Gammelbua/skulemuseet på Voll 
fredag 24. juni.
 
Bua og skulemuseet er ope frå kl. 19.00.
Underhaldning frå kl 19.30 som består av 
kåseri v/ Reidar Almås frå Hølonda, song og musikk frå 
Trine og Beate Dullum og danseoppvising ved Rennebu 
seniordans. Natursti, loddsal og kaffesal. Som arrangør lit 
vi på  sol og godt ver og utomhus aktivitet, og da kan du 
gjerne ta med deg eigen sitteplass. Blir det surt og regn tyr 
vi inn i gymsalen på skulen. Reidar Almås har med seg si 
nyaste bok for sal. Fri inngang og god parkeringsplass. 

Velkomen!   Arr. Rennebu historielag
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Helsefagarbeider

19% fast. Turnus med arbeid hver 3. helg.

Arbeidssted p.t Joveien, heldøgns omsorgsbolig for 
mennesker med funksjonsnedsettelser.

Hovedarbeidsområder
• Tilrettelegging og oppfølging av praktiske gjøremål 
 og aktiviteter.
• Målrettet miljøarbeid.
• Daglig bistand og omsorg til mennesker med 
 nedsatte funksjonsevner.

Søknadsfrist 26. juni 2016

Helsefagarbeider

Helsefagarbeider i 25 % stilling. Turnus med arbeid 
hver 2 helg.

Arbeidssted p.t avlastningstiltak Joveien.

Hovedarbeidsområder
• Tilrettelegging og oppfølging av bruker.
• Målrettet miljøarbeid. Aktivisering.

Søknadsfrist 26. juni 2016

Helsefagarbeider

50% fast stilling med arbeid hver 4. helg 
(turnus dag/natt)

Arbeidssted er hjemmesykepleien

Hovedarbeidsområder
• Pleieoppgaver i hjemmet

Søknadsfrist 3. juli 2016

Helsefagarbeider

51,5% vikariat fra 15.08.16 - 14.08.17. 
Natturnus, med arbeid hver 4. helg.

Arbeidssted er hjemmesykepleien

Hovedarbeidsområder
• Pleieoppgaver i hjemmet

Søknadsfrist 3. juli 2016

Sykepleier

100% vikariat fra 05.09.16 - 03.09.2017. 
Turnus dag/kveld med arbeid hver 4. helg.

Hovedarbeidsområder
• Sykepleiefaglig ansvar
• Veiledningsansvar for andre yrkesgrupper
• Dokumentasjon
• Tverrfaglig samarbeid
• Pleieoppgaver i hjemmet

Ønskede kvalifikasjoner
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Beherske norsk skriftlig og muntlig
• Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, 
 pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere

Må ha førerkort klasseB, og disponere egen bil ved behov

Søknadsfrist 3. juli 2016

Sykepleier

2 x 100% sykepleier, fast

Hovedarbeidsområder
• Sykepleiefaglig ansvar
• Veiledningsansvar for andre yrkesgrupper
• Dokumentasjon
• Tverrfaglig samarbeid

Ønskede kvalifikasjoner
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Beherske norsk skriftlig og muntlig
• Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, 
 pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere
• Nytenkende og løsningsorientert

Søknadsfrist 3. juli 2016

Info om søknadsrutiner:
Søknadsskjema og kontaktperson for stillingene finner 
du på http:/www.rennebu.kommune.no/
Selvbetjening/Lokale-tema/Stilling-ledig.
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Dette skjer i Rennebu!
23.06 Skogryddedugnad,  Hovengløkkja 09.30
 pilgrimsleden
23.06 Hyggestund  Helsesenteret 10.30
 m/Kvinnegruppa 
23.06 Bønnemøte Hoelsmoen 20.30
24.06 Bygdatunkveld Gammelbua 19.00
25.06 Loppemarked Åshuset 10-15
26.06 Loppemarked Åshuset 12-18
26.06 KrF sæterstevne Setra til Ingunn og Lars Uv 12.00
27.-30.06  Loppemarked Åshuset 13-17
30.06 Bønnemøte Hoelsmoen 20.30
01.07 Loppemarked Åshuset 13-18
07.07 Mottak av klær Refshus skole 16-18
07.07 Normisjonsmøte Nerskogen kapell 20.00
04.08 Mottak av klær Refshus skole 16-18
04.08 Normisjonsmøte Hoelsmoen 20.00

Gjeterhundtrening hver mandag kl 18.00
oppi Kjøinndolpa hos Sissel K. Ulvin
Kaffesalg i Jutulstuggu hver lørdag kl 11-15

Se www.reisentilfjellet.no for aktiviteter 
for sommeren 2016

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

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

oppdal-rennebu@gjensidige.no

Kontoret på Berkåk er stengt pga. ferie i uke 30 og 31. 
Hvis du trenger hjelp, ring 72 40 49 90.

Vi ønsker alle våre kunder  
en riktig god sommer! 

Følg med på hva som skjer i Rennebu på

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

A-R Helgemo AS har 
butikk sentralt på Berkåk 

og utfører blant annet:
Varmepumpemontering • Sanitæranlegg
Avløpsanlegg • Flis- og vedfyringsanlegg

Våre erfarne rørleggere hjelper deg med alt av 
rørleggertjenester, service og vedlikehold.

Å benytte Bademiljø gjør det tryggere for deg.

INDUSTRIVEIEN 4, 7391 RENNEBU. TELEFON: 72 42 64 64

A-R Helgemo AS

Innbyggerundersøkelsen

I forbindelse med det pågående arbeidet med kommune-
reformen ble det i perioden 3. -10. juni gjennomført en inn-
byggerundersøkelse i Rennebu og Oppdal. Undersøkelsen ble 
gjennomført av Opinion på oppdrag fra de to kommunene.

Flertall mot sammenslåing
Skal man tro resultatene fra denne undersøkelsen er det i 

Rennebu et signifikant flertall som er mot en sammenslåing 
med Oppdal. Når det oppgis at tallet er signifikant betyr dette 
at forskjellene er så store at de ligger utenfor feilmarginen, altså 
at det da skal være representativt for befolkningen. I Rennebu 
er det flertall mot sammenslåing både blant kvinner og menn, 
og i alle aldersgruppene. Tendensen er at motstanden er størst 
i aldersgruppen 60+ og minst i gruppen 30-44 år. 

Hvor negativ eller positiv er du?
De som ble spurt fikk også anledning til å svare på hvor 

negative eller positive de er, på en skala fra svært negativ til 
svært positiv. Her er det 59% som svarer at de ar ganske eller 
svært negative, mens 35% oppgir at de er svært eller ganske 
positive. 

Undersøkelsen kan leses i sin helhet på
www.rennebu.kommune.no


