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Kristoffer Engesmo og Tormod Eggan
graver snøhule under årets vintertur for
10. klassingene. Mer om turen på side 2.
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Rådmannens hjørne

KULTURSKOLEN

er noe vi i Rennebu har god grunn til å være stolte av.
Deltagelsen er stor og ikke minst er det et imponerende
bredt spekter av tilbud. Innen musikk undervises det i
gitar/bassgitar, piano, fiolin, sang, korpsinstrumenter,
band/storband, trommer og grunnkurs. I tillegg gis det
tilbud innen flere andre kulturuttrykk som dans, visuelle
kunstfag, film og media, lyd- og lysproduksjon, friluftsliv
og skriveverksted. Jeg skulle tro at denne bredden i tilbud
gjør at det blir enklere for barn og ungdom å finne det eller
de tilbud som de har særlig interesse for. Flere kan delta og
i alt er det 133 elever fordelt på 188 elevplasser. Det vil si
at noen elever går på flere tilbud. Jeg kjenner ikke til andre
kommuner som har så allsidige tilbud og særlig imponerende er det når vi tross alt er en relativt liten kommune.
For å opprettholde et synkende folketall er vi i tillegg til
kommunens bo- og arbeidstilbud opptatt av ulike bosettings- og omdømmeprosjekter. Det ene utelukker ikke
det andre, men jeg tror at over tid er slike tilbud som det
kulturskolen gir viktige når det gjelder framtidig bosetting.
Det å mestre, få trent på framføring og formidling både i
grupper og enkeltvis bidrar til å styrke selvtillit og fellesskap. Det gir erfaringer som i mange sammenhenger vil
være nyttige også senere i livet. Mange barn og unge gis
gjennom ulike kulturaktiviteter gode opplevelser fra hjemkommunen som igjen bidrar til å bygge og styrke identitet
og tilhørighet. Jeg tror slike forhold øker sannsynligheten
for at unge rennbygger som senere har mulighet og lyst til
å bosette seg i hjemkommunen velger å gjøre det.

All honnør og stor takk til rektor Arnstein Solem og alle
hans dyktige medarbeidere for den jobben de gjør i kulturskolen. Vi i kommunens ledelse har i denne sammenheng
en jobb å gjøre, og det er å sikre at kulturskolen fortsatt får
drive og utvikle sine allsidige tilbud til glede og nytte for
barn og ungdom og hele lokalsamfunnet.

Birger Hellan
rådmann
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Kulturskolen er et tilbud for alle barn og unge uansett
ambisjoner og nivå. For de fleste vil det å lære, mestre og
utføre ulike aktiviteter gi gode opplevelser som de tar med
seg videre og som for noen blir varige hobbyer. Slik sett er
det grunn til å tro at det rike kulturlivet i Rennebu fortsatt
har gode utsikter. Andre kan kanskje ha talenter som de
ønsker å videreutvikle og sågar prøve å gjøre det til et framtidig yrke. Uten å ha noe statistisk belegg for det synes jeg
å se at relativt mange unge rennbygger framhever seg på
ulike områder innen kultur og idrett. Mange unge rennbygger er for tiden i vinden med sine prestasjoner innen
idrett og kultur og er sånn sett meget gode ambassadører
for hjemkommunen. Akkurat nå er det veldig artig å følge
Astrid Smeplass sine prestasjoner i finaleheatet i Idol. Selv
en innflytter føler glede og stolthet over å følge Astrid, og
sterkere og bedre omdømmebygging enn unge rennbygger som utmerker seg slik hun nå gjør kan vi ikke få. Den
kommunale kulturskolen skal selvsagt ikke ta noe ære for
hennes eller andres prestasjoner, men jeg tror at over tid vil
den breie og allsidige aktiviteten i kulturskolen frambringe
flere talenter på ulike områder.

tlf 55 55 33 33
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Vellykket vintertur
for tiendeklasse
Det har i mange år vært en tradisjon at tiendeklassingene gjennomfører en vintertur som
strekker seg over tre skoledager, der elevene
som ønsker det får overnatte i snøhuler som de
bygger selv. I år ble turen gjennomført i flott
vintervær, relativt lave temperaturer, men stort
sett oppholdsvær og sol.

Marta Trøite, Håvard Bakk, Petter Olsen og Margrethe Uv
Lorentzen syntes vinterturen var både lærerik og artig.

Ifølge lærer Tove Bruholt, som har
vært med på vintertur i snart ti år, har
de opp gjennom årene hatt nesten bare
positive erfaringer med opplegget.
– Selv om det kan være strabasiøst
for enkelte, opplever de aller fleste en
stor grad av mestring gjennom denne
turen. De tilegner seg også en del praktisk kunnskap som er nyttig med tanke
på både friluftsliv, fjellvett og førstehjelp, og ikke minst er den sosiale delen
av opplegget verdifullt for elevene, sier
Bruholt.
En del av den obligatoriske
undervisningen
Vinterturen inngår som en obligatorisk del av kroppsøvingsundervisningen på trinnet, og det er derfor et mål
at samtlige elever skal ha mulighet for
å delta.
– Enkelte år vil det naturligvis være
elever som av helsemessige eller andre
årsaker vil ha vanskeligheter med å
gjennomføre opplegget, men da prøver
vi i størst mulig grad å tilrettelegge slik
at de skal få med seg det meste av innholdet, forklarer Bruholt.
Artig
Håvard Bakk, Margrethe Uv
Lorentzen, Marta Trøite og Petter Olsen
var alle med på årets vintertur, og de er
ikke i tvil om at dette var både lærerikt
og artig for hele gjengen.
– Det var kaldt om nettene og tidlig om morgenen før sola sto opp, men
ellers gikk det helt greit å sove i snøhule, forteller Marta. Snøhulene måtte
elevene grave selv, men de ble naturlig
nok inspisert av en voksen før de kunne tas i bruk. Både graving av snøhule,
matlaging og faglig opplegg gjorde at
dagene gikk fort mens de var på tur.
– Jeg savnet verken PC, TV eller
mobil mens vi var borte, for vi hadde jo

Kristine Lorentzen i
Rennebu Røde Kors (t.v.)
instruerer elevene i bruk av
søkestang.
Max Stepanek og Terje
Løfshus.
Markus Nyberg har lagt
Kristoffer Engesmo i stabilt sideleie (veiledning av
Rennebu Røde Kors).
så mye å holde på med hele tiden, forteller Margrethe. De tre andre er helt
enige, og ifølge ungdommene var det
faktisk helt greit å være offline et par
dager.
– Men det var jo selvsagt ganske
greit å sjekke facebook når vi kom hjem
igjen også da, smiler Petter, og får bifallende nikk fra de andre. På spørsmål
om de kommer til å overnatte i snøhule
igjen er gjengen litt i tvil, men de er i

alle fall helt enige om at det er veldig
greit å ha prøvd det. Det er i alle fall
ingen tvil om at ungdommene har hatt
det bra på vintertur, og ingen av tøffingene har tatt skrekken av utendørs
overnatting med temperatur ned mot
15 kuldegrader.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Mona Schjølset/Tove Bruholt
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Din lokale maler for tak og vegger

Tomteutgraving
Massetransport
Masseuttak på Nerskogen
Spør oss om hjelp til grunnarbeid, vann og avløp,
sprenging, veibygging, minikraftverk,
opparbeidelse av gårdsplasser,
natursteinmuring og belegningsstein

telefon 913 93 481
epost: arne.ramstad@hotmail.com

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

TAKK!
Vi ønsker å takke alle
dugnadsfolk som hjalp til
ifm. Burennet, Larsrennet
og Sparebank Cup!
En stor takk også til
næringslivet i Rennebu!
Hilsen skigruppa og fotballgruppa

÷40% på alle
sommerdekk
Dekkservice har
årets testvinner i bladet Motor

Vi har også rimelige budsjett dekk

ell
Dekkhot

Kjøpt d
ekk
interne via
tt?
Vi mon
terer fo
r de

g!

DEKKSERVICE
Øyvind Kjeka, GUNNESGRENDA
tlf 411 90 680 – e-post: kjeka@start.no
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Ønsker innspill til
rusforebyggende tiltak
Som en del av norsk alkohollovgivning skal alle kommuner
ha en alkoholpolitisk handlingsplan. I Rennebu skal denne
planen nå revideres, og i den forbindelse ønsker rusmiddelutvalget innspill fra lag, organisasjoner og privatpersoner.

Det er viktig med positive opplevelser for å
skape gode holdninger.
– Vi ønsker å få denne planen så
konkret som mulig, slik at den blir et
godt redskap for å legge tilrette for best
mulig oppvekst- og levekår for alle
kommunens innbyggere, sier Ragnhild
Løvset Øverland og Dag Rostad fra
Rusmiddelutvalget.
De to presiserer at Rusmiddelutvalget ikke ønsker å bli sett på som
en kontrollinstans, men som en positiv
støttespiller i de tilfeller det er nødvendig.
–
Vi ønsker å fokusere mest
på positivt, forebyggende arbeid, sier
Løvset Øverland. Samtidig påpeker de
også at alkohol- og rusmisbruk er noe
som kan ramme alle, og spesielt i vanskelige perioder i livet kan man være
lettere disponert for dette.
– Vi må være åpne på at dette angår
oss alle, og sette fokus på hvor viktig
det er at vi bryr oss om hverandre, sier
de to representantene fra rusmiddelutvalget.
Forebyggende folkehelsearbeid
Begge de to fremhever det gode tilbudet som fins innen forebyggende folkehelsearbeid i Rennebu.
– Vi er heldige som har fysaktilbud,
et aktivt idrettslag og ellers mange frivillige lag og organisasjoner som hver
dag bidrar til at innbyggerne her i bygda har positive aktiviteter å fylle hverdagen med, sier Løvset Øverland. Ifølge

de to har også lensmannskontoret i Rennebu bidratt
på en svært positiv måte,
ved at de virkelig bryr seg
om hva som rører seg blant
barn og unge, og de er viktige støttestillere i forebyggende arbeid.
– Det at lensmannskontoret har vært med å legge
tilrette for alternative aktiviteter, som for eksempel
bilcross på Buvatnet, er kjempepositivt,
sier Dag Rostad.
”Kjærlighet og grenser”
Skolen har selvfølgelig også en viktig rolle i det rusforebyggende arbeidet,
og rektor Kari Haukdal har vært skolens representant i rusmiddelutvalget.
Det planlegges nå igangsetting av kurset ”Kjærlighet og grenser”, et program
beregnet på foreldre med barn i ungdomsskolealder, der også ungdommene
selv skal delta på noen av samlingene.
– Dette tror vi er et bra opplegg, og
vi er glade for at kommunen vil være
med å gjennomføre det her i Rennebu
også, sier Løvset Øverland.
Tverretatlig og tverrpolitisk
Rusmiddelutvalget i Rennebu er en
bredt sammensatt gruppe, som går på
tvers av både faglige og politiske skillelinjer. Ragnhild Løvset Øverland er den
som leder utvalget, og med seg i gruppen har hun Dag Rostad fra psykisk
helsevern, Arnt Hove fra NAV, helsesøster Marta Withbro, lensmann Helge
Sumstad og rektor Kari Haukdal. Astri
Snildal, fra enhet for kultur og fritid, har
sekretærfunksjonen i gruppa, og hvis
noen har innspill er det bare å henvende seg hit, oppfordrer Dag Rostad og
Ragnhild Løvset Øverland fra rusmiddelutvalget i Rennebu.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Har du bilder
eller historier til
”jubileumsbok”
for Voll skole?
Enhetsleder ved Voll skole, Heidi
Reitås Sæther, forteller at jubileumsfeiringa den 17. mai tar form, men
enda mangler det noen detaljer. — Vi
skal lage ei ”jubileumsbok” i samarbeid med Mediaprofil som vi skal selge
på nasjonaldagen. Her trenger vi enda
flere bilder og ikke minst gode historier med minner fra skoletida. Det kan
være alt fra korte ”påminnere” til lengre skildringer. Stiler, dikt og annen
skriftlig dokumentasjon kan også få
plass i boka. Vi ønsker bilder fra turer
og aktiviteter, gjerne med historier til.
Bilder fra skolebygningen sine mange
endringer hadde også vært morsomt å
få med, sier Sæther. For å bli ferdig til
nasjonaldagen må er det satt en frist for
levering av stoff til 1. mai. Send det til
voll.skole@rennebu.kommune.no, legg
det ut på facebook.com/Voll skole - 50
år, send i posten eller kom innom oss
på skolen.
Ellers kan Sæther røpe at dagens
17. mai-taler på Voll denne dagen til Tor
Erik Jenstad. Mer detaljert program for
dagen kommer senere.

Sykkelkarusell 2013
I 2012 var det hele 245 deltagere
på sykkelkarusellen, og målet i år er å
få med enda flere. Tradisjonen tro kan
arrangørene også i år lokke med flotte
premier. To gavekort på 1000 kr trekkes
etter hvert løp, samt ett gavekort på 500
kr forbeholdt de yngste. På det fjerde og
siste løpet trekkes det i tillegg ett ekstra
gavekort blant barn i grunnskolealder.
Også i år er det satt opp en flott sykkelpremie, og for å være med i denne
trekningen må du ha deltatt på det siste
løpet, og i tillegg også ha deltatt på to
av de andre løpene. Sykkelen har en
verdi på 5000 kr, og er gitt av Intersport
Oppdal og Esso Berkåk.
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Arbeid med rullering av kommuneplanen
I forbindelse med rullering
av kommuneplanen er det
avholdt fire temamøter med
innledere som har vært åpne
for publikum. Målet med
møtene var å få innspill til
samfunnsdelen av kommuneplanen. Norun Fossum ved
Plankontoret har bearbeidet
innspillene som har kommet i
møtene.
Tabellen til høyre viser innspill som
kom i de ulike temamøtene i mars 2013.
Nedenfor har Fossum laget en oppsummering etter bearbeiding av innspillene på temamøtene. Hun forteller at målet er å ha samfunnsdelen
ferdig behandlet før sommerferien for
så å legge den ut til offentlig ettersyn.
Videre er poenget med samfunnsdelen
av kommuneplanen at politikerne skal
styre etter planen og bestemme hva
som skal gjøres for å oppnå målene i
kommuneplanen.
Av Dagfinn Vold

1. Markedet

Regionen
- Sentralt med E6 og Rv700
- God nærheten til Oppdal og
Trondheim
- Stort arbeidsmarked i regionen
- For lite regionalt samarbeid
- Må utvikle Rennebu i et regionalt
perspektiv
Arbeidsplasser
- Mange bedrifter ligger der markedet
er
- Stabilt og traust nærmarked. Bygger
stein på stein
- Bedriftene er svært prisgitt hvordan
det går med Rennebu - nærmarkedet
- Betalingskulturen i distriktet gjør det
vanskelig å øke fortjenesten
- Smal bredde i varetilbudet - lite
kundegrunnlag og handelslekkasje
- Ikke lokalmat i butikken
Fritidseiendommer
- Bruken av fritidsboliger er endret.
Flere døgn = mer penger legges igjen
- Stort ubenyttet marked innen turistnæringen/hytteinnbyggerne
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STERKE SIDER

SVAKE SIDER

Reindrift

God kvalitet
Manglende avtaler
Gode beiteforhold
Manglende avklaring av
Bra samarbeid og lavt konfliktnivå		
			
				
Landbruk
Sterkt fagmiljø
Små, spredte arealer
God rådgiving
Gjerdehold/gjerdeprobl
Gode naturresurser, utmark,
Rovvilt/hjortevilt
dyrkbar mark
Politikk
				
Bedrifter
Lokalt eierskap/stabil arbeidskraft
Mangel på arbeidskraft
Lav arbeidsgiveravgift
god nok kompetanse
Sentral beliggenhet i forhold
For lite inovasjon og utv
til infrastruktur og geografisk
Ikke sulten nok på å vok
		
Manglende rådgivnings
					
Boattraktivitet Sentralt
Boligmarked
Gode off tjenester
Kollektiv
Gode oppvekstvilkår
Bredde i arbeidsplasser
Inkluderende samf
Merkevarebygging		
Dugnadsånd og fellesskap
Frivillhet og organisasjo
				

- Tilrettelegging - skiløyper, aktivitetsog opplevelsestilbud
Boliger
- Lave boligpriser
- Lite utleieleiligheter
- Hus selges som fritidsbolig

2. Bedriftene

Bedrifter
- Landbruksavhengig
- Variert struktur med mange ulike
produksjoner innen landbruket
- Mange enkeltmannsbedrifter
- Ensidig næringsliv
- Lokalt eierskap. Nærhet eiere drivere. Aktive eiere
- Jordnære og nøkterne folk bygger
opp bedriftene
- Tilpasningsdyktige
Produksjon
- God kvalitet på produktene
- Bra samarbeid innenfor de ulike
næringene
- God fagkompetanse i mange
bedrifter
- Stabil arbeidskraft i bedrifter

- Generasjonsskifter, familiebedrifter,
sårbart
- Utfordring med tanke på kompetent
arbeidskraft i framtida (generasjonsskifte)
- Variabel kvalifisert arbeidskraft
tilgjengelig, bedrifter
- God rekruttering til reindrifts-		
næringa
- Stort, ungt attraktivt miljø innen
landbruksnæringa
- Utfordrende med tanke på at det blir
mindre kårfolk som kan avlaste unge
bønder
- Bra fornying av driftsapparatet
Utfordringer
- For lite innovasjon og utvikling
- Mangler antall arbeidsplasser
- Mangler bredde i arbeidsplasser
- Få kompetansearbeidsplasser
- Små fagmiljø slik det er i dag
- Lite leiemuligheter; kontorfelleskap
- Mangler næringsareal
- Bedriftsøkonomiske begrensninger
eks startlån
- Urasjonell eiendomsstruktur innen
jordbruket
- Andelen leiejord er for høg innen

TRUSLER

MULIGHETER

Sårbar for endringer pga små enheter og få dyr
Foredling og salg av produkter
v arealbruk Rovdyr
Turistnæring
Beite og innskrenking av f.eks kalvingsland:
Gode avtaler
hytter og gjerder
Bedre dialog med kommune og fylkesmannen (Røros)
				
Hytteutbygging
Benytte utmarksressursen i tradisjonelt landbruk
lematikk
Dårlig økonomi
Videreforedling av råvarer
utnytte dyrkamark og dyrkbar jord bedre
Utvide produksjonstypene (eks kylling)
				
med rett/
Uro i økonomien
Naturbasert næringsutvikling
Mangel på kompetent arbeidskraft
Langsiktig planlegging - kommunalt
vikling
Infrastruktur, flytting av E6
Enda sterkere samarbeid f.eks med markedsføring
kse
stjeneste		
					
For få unge
Næringsarealer
For lite optimisme
Boligarealer
Arbeidsplasser
Positiv markedsføring
		
Hyttefolk
oner		
Lokale råvarer
				
Beliggenhet

jordbruket
- Motsettende gjerdeproblematikk for
primærnæringene
- Eiendommer som ikke er i drift blir
ikke solgt – utfordrende både med
tanke på jordarealer og boligetterspørsel

3. Ressurs og kompetanse

Ressurs
- God samarbeidskultur
- Gode muligheter for å utvikle gode
næringsarealer
- Ungdom
- Videreforedle lokale/egne råvarer
- Turisme med bakgrunn i lokale
ressurser
- Hytteutbygging
- Hytteinnbyggerne
- Dugnadsånd
- Gode naturressurser
- Gode utmarksressurser
- Natur og friluftsliv
- Fint kulturmiljø
- Utnytte dyrkamark og dyrkbar jord
bedre
- Store arealer disponibelt, lite arealkonflikt (nasjonalt perspektiv)

- Klimaendringer - nedising av
områder
- Treffpunkt på Kroken bakeri

- Boligmangel
- Kommunal tilrettelegging (planer)

Kompetanse
- Godt samarbeid mellom bedriftene også på tvers av næringene
- Manglende rådgivningstjeneste
innen næring
- For små fagmiljøer
- Enda sterkere samarbeid f.eks med
markedsføring
- Naturbasert næringsutvikling
- Gode offentlige tjenester
- Godt landbrukskontor
- Velfungerende kommune - kultur idrett
- Rennebu landbrukstjenester
- Kommunen mangler spisskompetanse på reindrift
- Godt fagmiljø innenfor produksjonslagene

- Vikting med fortsatt lav arbeidsgiver
avgift
- Politiske føringer for primærnæringene:
- Jordvern
- Antall rovvilt/hjortevilt
- Jordbruksoppgjør
- Slakteoppgjør rein
- Kortsiktige avtaler (5 år) innen reindrift
- Reindrift; Primær-/sekundærområder – dårlig tilpasset dyrenes
trekkmønster
- Områder i bruk: uten avtaler på
beiteområder, drivingsleier og
slakteplass
- Økonomisk nedgang i Europa
- Svak økonomi - kapitalmangel
- Begrenset tilgang på risikokapital
- Akselererende nedgang i folketallet har betydning for bedriftene
som er avhengige av nærmarkedet
- Eiendomsskatt
- Flytting av E6 - Bompenger. En god
del pendler til Berkåk

4. Infrastruktur
-

Dårlig kollektivtilbud
Dårlige kommunale veger
Svak infrastruktur
Bredbånd - er på gang, men er ikke
på plass ennå. Fiber må på plass!

5. Rammevilkår
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Barnehagedagen:

”Den beste starten”
Tirsdag 12. mars ble Barnehagedagen markert for niende år på rad, og årets slagord
var ”Den beste starten”. Bemanning og kompetanse er sentrale stikkord for
markeringen, og både Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget
for barnehager ønsker å synliggjøre hva som må til for at barnehagen skal
kunne gi alle barn en best mulig start.

Barnehagedagen på Vonheim barnehage

I anledning dagen hadde ungene på storbarnsavdelingene ved Vonheim barnehage tatt turen til NM-bakken, og her var det
full fart med skilek, akebrett og pølsegrilling. Ifølge pedagogisk leder Ragni Roggogjerd bruker de ofte NM-bakken i forbindelse med uteaktiviteter i barnehagen, men denne dagen var det litt ekstra tilrettelagt med hinderløype, slalombakke og hopp.
Ungene så ut til å storkose seg, og det manglet ikke verken på innsats eller ferdigheter når de prøvde seg på de ulike løypene.
– Du må også få med at vi har fått spesialservice fra løypekjørerne her i dag, de har vært tidlig oppe og gjort det klart til vi
kom, smiler Roggogjerd.
Nok ansatte og god kompetanse
Ifølge informasjonsskrivet som er sendt ut i forbindelse med Barnehagedagen 2013, er nok ansatte og god kompetanse de
viktigste faktorene for å sikre høy kvalitet i barnehagene. Både fagforbundet, utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for barnehager står derfor samlet bak markeringen, og ønsker at disse målene skal sikres gjennom barnehageloven. Her ønsker man
å lovfeste hvor mange voksne det skal være per antall barn, at minst 50% av de ansatte har utdanning som barnehagelærer,
og at minst 25% av de ansatte har utdanning som barne- og ungdomsarbeider, og i tillegg at det må utarbeides en etter- og
videreutdanningsstrategi for alle ansatte i barnehagen.
Av Mona Schjølset
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Barnehagedagen på Voll barnehage:

Gaukrenn og friluftsaktiviteter!

Lang, lang rekke er klar for start!

Barna hjelper Gudbrand
med å fange kua.

Premieutdeling ved
Ordfører Ola T. Lånke.

I snøfokk og sol om hverandre ble
Barnehagedagen 2013 markert med
Gaukrenn og friluftsaktiviteter tirsdag 12.
mars. Her kunne man møte en Batman,
en Dronning, selveste Ole Brum, en
streng Politi og en sotete Brannmann, ja
Teskjekjerringa med og Kalle Klovn, den
vesle rød Marihøna, et skummelt Troll
og mange andre flotte typer som gjorde
Barnehagedagen til en fargerik og festlig
dag.
Vi vil med rette si at et arrangement
av en slik karakter krever sin bemanning! Her var det organisert både innendørs og utendørs kokkelaug til pølsebod
og bålpanne med muligheter for kokte og
stekte pølser med tilbehør. Her var også
løypesjefer, sekundanter og tidtakere, løypeansvarlige og startere både for skiløype
og akebakke. Blinkansvarlig, stablesjef
og køassistent var også viktige stillinger å
besette når det skulle kastes ball på bøttepyramidestabel. Ordfører Ola T. Lånke var
invitert til arrangementet både som deltaker, pølsespiser og for å foreta en høytidelig utdeling av gullmedaljer og diplomer
til alle barna under medaljeseremonien.
Nasjonalsangen ble flott avlevert av publikum bestående av foreldre, besteforeldre,
ordfører og arrangementskomiteen, før
den høytidelige tildelingen for fantastisk
god innsats i skisporet! Her var alle vinnere
til like stor applaus fra de frammøtte ☺
I det store og hele vil vi si at arrangementet gikk knirkefritt fra start til mål,
men vi må fortelle at arrangementskomiteen fikk en uventet hendelse som holdt
på å forskiple hele medaljeseremonien.
Kua til Gudbrand i Lia sleit seg løs i menneskemyldret og utgjorde en fare både for
seg selv og de tilstedeværende. Det var DA
både ansatte og barn fikk vist sitt mot og
sin styrke! Med en omrigningstaktikk fikk
alle i samarbeid overmannet kua og lagt
henne i kne, slik at Gudbrand fikk grima
på og leid henne på båsplassen, hvor hun
fikk roet seg ned. Denne samarbeidsmanøveren gjorde at ordfører Ola rakk hele
medaljeseremonien før han skulle på et
nytt oppdrag!
Ja, slik kan man si at barnehagehverdagen krever sin mann og sin kvinne
både til planlegging, organisering, gjennomføring og alle de uforutsette hendelsene som kan oppstå i løpet av en barnehagedag, ikke bare på spesielle dager som
Barnehagedagen, men alle de andre dagene også! Voll barnehage har pr i dag god
bemanning og godt kvalifisert personale til
å gjøre både spesielle dager og vanlige barnehagedager gode; TIL BARNAS BESTE!
- Voll barnehage
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Kurs for utvikling
av reiselivsvirksomhet i og ved
vernede områder

30 sommerjobber
for ungdom

I
samarbeid
med
Norsk
Turistutvikling AS tilbyr Studiesenteret.
no et kurs som tar for seg hvordan vernet natur kan utvikles til attraktive produkter i markedet, og en lønnsom og
bærekraftig virksomhet.

Også i år tilbyr Rennebu kommune sommerjobb til ungdommer, og ifølge personalrådgiver Per Ivar Wold er dette en ordning de kommer til å prioritere også videre framover.

Ca. ¼ av Norges landareal er vernet, og disse områder representerer en
betydelig ressurs for lokal næringsutvikling. Særlig er potensialet stort for
reiselivsnæringen.
Norsk Turistutvikling AS har i samarbeid med Norges Bondelag, og med
støtte fra Kompetanse i Landbruket,
utviklet nettkurset for hvordan man
kan utvikle ny næringsveg i eller ved
vernet natur.
Kurset er aktuelt for alle som ønsker
å starte opp eller videreutvikle en reiselivs- og opplevelsesbedrift i områdene
ved vernede områder. Det er spesielt
fokus på satsinger innenfor overnatting, aktiviteter og hytter. Nettkurset
kan bidra til å skape en kvalitetsbevisst
og lønnsom virksomhet, med fokus på
marked og målgrupper, driftsrutiner og
miljø.
-Vi har ofte forespørsler om mindre kurs for turistnæringen i distriktene, og på bakgrunn av dette er vi
svært glade for avtalen med Norsk
Turistutvikling. Dette er starten på et
spennende samarbeid, som skal lede til
utvikling av nye og interessante kurs for
denne målgruppen, sier Astrid Høgmo i
Studiesenteret.no.
Norsk Turistutvikling AS arbeider
aktivt sammen med bedrifter, grunneiere og offentlige etater for å utvikle reiselivsnæringen i Norge, og har opparbeidet særlig spisskompetanse knyttet
til landbruk og reiseliv. Selskapet står
også bak kursportalen Spiria.no.
Kurset som starter opp i april, kan
tas over hele landet gjennom Spiria.no
og Studiesenteret.no.
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Personalrådgiver Per Ivar Wold mener kommunen har et samfunnsansvar med å tilby
meningsfylte arbeidsoppgaver til ungdommen.
– Vi ser at dette er positivt både for
ungdommene, de øvrige ansatte og
ikke minst brukerne av de ulike serviceog tjenestetilbud, sier Wold.
Både teknisk drift, helsesenteret og
barnehagene på Innset, Voll og Berkåk
får nyte godt av ungdommelig arbeidskraft i sommer, og som tidligere år er en
del av plassene ved helsesenteret forbeholdt årets 9. og 10. klassinger.
Samfunnsansvar
Det er ikke mange kommuner i distriktet som kan skilte med like bredt
tilbud til ungdommer når det gjelder
sommerjobb, men ifølge Wold er dette
en helt bevisst satsing fra Rennebu
kommune sin side, og han er ikke i tvil
om at satsingen er positiv for alle parter.
– Vi ser på det som et samfunnsansvar å tilby meningsfylte arbeidsoppgaver til ungdommer som vil ha sommerjobb, og veldig mange vokser med de
oppgavene de får, forteller han. Ifølge
Wold har enhetslederne også en bevisst

holdning til at ungdommer er en sammensatt gruppe, og at det skal legges
vekt på å gi arbeidsoppgaver som er
overkommelig for den enkelte.
– Det er jo stor forskjell på hvor fort
ungdommene er i stand til å ta ansvar
for egne arbeidsoppgaver, noen har det
klart fra første dag, mens andre trenger
mer tid på å bli varme i trøya, sier Wold.
Vil satse videre
Ifølge Per Ivar Wold har ordningen
med sommerjobb for ungdom vært utelukkende positiv, og tilbakemeldingene
fra enhetslederne har også vært positive. Dette gjør at Rennebu kommune vil
satse på å tilby enda flere plass i årene
som kommer.
– Ideelt sett burde vi hatt tilbud
om sommerjobb til alle søkerne, men
det viktigste for oss må jo være å ha et
godt tilbud til dem vi tar imot, så får vi
se hvor stor kapasiteten blir fra år til år,
avslutter Wold.
Av Mona Schjølset

Skryt for god planprosess

Rennebuskogen
beitelag
– gjerding i utmark
Rennebuskogen beitelag er i
gang med å se på mulighetene
for felles gjerde og gjerdehold
i utmarka på strekningen fra
Gisnåsen til Ytterhus.

Stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås, fylkesvaraordfører Arne Braut, varaordfører Knut Ingolf Dragset og stortingsrepresentant Heidi Greni har tro på ny E6.
Tirsdag 2. april inviterte SørTrøndelag Senterparti til temamøte
om Trondheimsveien, og både Heidi
Greni fra kommunal- og forvaltningskomiteen og Janne Sjelmo Nordås fra
transport- og kommunalkomiteen roste de som har vært involvert i prosjekt
Trondheimsveien for raskt og grundig
planarbeid.
– Jeg har virkelig tro på at dette prosjektet kommer med i den nasjonale
transportplanen som snart skal legges
fram, og det betyr at anleggsarbeidet
kan komme raskt i gang, sa Heidi Greni
i sitt innlegg.
Møtedeltagerne startet dagen på
Melhus, og under bussturen sørover
E6 til Berkåk, fikk de orientering om
den planlagte utbyggingen av denne
veistrekningen. Ved ankomst Berkåk
ønsket ordfører Ola T. Lånke velkommen, og poengterte to viktige innspill
fra kommunens side. For det første ba
ordføreren om at stortingspolitikerne
måtte ta hensyn til lokale avgjørelser,
og for det andre poengterte han betydningen av at de kostnadene som skal
belastes lokaltrafikken her holdes så
lavt som mulig.
Lokale utfordringer
Knut Ingolf Dragset var på vegne av
Rennebu senterparti møteleder når deltagerne ankom Berkåk, og i sin innledning tok han for seg en del lokale utfordringer Rennebu møter i forbindelse
med veiprosjektet.
- Bompenger vil være en utfordring,
både her i kommunen og for totalkostnaden for hele strekningen veiprosjek-

tet omfatter. En bom på Storpynten vil
dele kommunen i to, og kommer til å
bety stor ekstrakostnad for innbyggerne
på Ulsberg og Innset i forbindelse med
kjøring til jobb, fritidsaktiviteter og ulike
servicefunksjoner i kommunen. Dette
har også vært tilfelle for andre kommuner i forbindelse med veiutbygging,
men det blir ekstra sårbart her med
tanke på at det ikke fins butikk i den
delen av kommunen lenger, poengterte
Dragset. Saktegående kjøretøy blir også
en utfordring ettersom den planlagte
veien ikke tillater slike kjøretøy.
– Det er dårlig med alternative kjøreruter for denne typen kjøretøy, og det
er derfor viktig å tenke gjennom hvordan dette kan løses, sa Dragset.
Bygge en region
Knut Ingolf Dragset avsluttet sitt
innlegg med en utfordring til stortingsrepresentantene, der han stilte spørsmålet om det nå skal bygges en region rundt Trondheimsveiutbyggingen.
Begge de to stortingsrepresentantene
som var tilstede var helt tydelige på at
det burde være en målsetting.
– Utvikling av større arbeidsmarkedsregioner og bedre muligheter
for pendling, kan gjøre regionen mer
attraktiv både for bosetting og næringsetablering, sa Greni. Hun poengterte
også betydningen av å tenke på trafikksikkerheten.
– Dette har lenge vært en ulykkesbelastet vei, og denne statistikken håper
vi vil bli mer positiv med den planlagte
veiutbyggingen, avsluttet hun.
Av Mona Schjølset

Sammen med enhet for landbruk og
miljø er dagens situasjon analysert. På
bakgrunn av status er det sett på hvilke
muligheter som finnes for et rasjonelt
og hensiktsmessig gjerdehold for framtida. Målet er å finne de gode løsningene for fellesskapet som gjør det enklere
både for de som driver med dyr men
også for de som ikke driver med dyr.
I løpet av våren vil Rennebuskogen
beitelag ta kontakt med grunneierne for
å diskutere hvordan en kan komme i
mål med gjerding i utmark. Alle grunneierne vil i løpet av våren få tilsendt et
skriv der Rennebuskogen beitelag orienterer mer detaljert om arbeidet og
framdriftsplanen.
Er det noe dere lurer på, eller ønsker
du å bidra i arbeidet, så ta gjerne kontakt
med beitelagsleder i Rennebuskogen
beitelag, Frode Havdal, tlf 952 15 640.
- Evy-Ann Ulfsnes

Dag for FN-veteraner

Sør-Trøndelag
fylkeskommune
inviterer norske soldater som har gjort
tjeneste i utlandet til en markering
i Trondheim på Den internasjonale
dagen for FNs fredsbevarende styrker
den 29. mai. Fylkeskommunen ønsker
at FN-veteraner skal hedres for sin innsats i den perioden de tjenestegjorde for
Norge.
Markeringen er foreslått lagt til
Nidarosdomen, med påfølgende mottakelse i Erkebisegården.
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smnregnskap.no

SMN Regnskap avd Berkåk
Vi ønsker å bidra
til en verdig gravferd

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå

tlf 72 42 82 00
berkak@smnregnskap.no

Soknedal - tlf 72 43 34 14/414 52 610

Kulturkveld i Innset Kirke

“Det er godt å kåmmå hematt”
Søndag 21. april kl 19.30

Vi ønsker å bidra
til en verdig gravferd

Tlf
72 43 34 14/414 52 610
Kaffeservering

Velkommen til en trivelig kveld!!

TIL DEG

som ikke er medlem i en organisasjon som har dugnadsoppdrag under Rennebumartnan 16. – 18. august 2013,
men som likevel har lyst til å bidra.
Kontakt Rennebumartnans dugnadsansvarlig
Hege Dverseth på epost hege@rennebumartnan.no
eller på tlf 402 49 534, så finner hun noe som passer.
På forhånd takk!

Ivar Simastuen

Støren
Omegn
– medog
kjente
og kjære sanger
Begravelsesbyrå
Arne Svilosen – snakker om livets øyeblikk
Inngang kr 100,-

Regnskap og rådgivning
Lønn
Fakturering, purring, inkasso
Etablering, generasjonsskifte
Online regnskap

Annonsen er
sponset av

Arr. Innset menighetsråd

Nye overtrekksklær!
Idrettslagets nye overtrekksklær har kommet.
Klærne selges som før på Bygdasenteret og
på Nerskogen Landhandel.

Størrelsene 6 – 16 år selges som sett
med jakke og bukse, 700 kr pr sett.
I størrelsene S – XXL selges kun jakke, 800 kr.
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Grøftetilskudd

I jordbruksavtalen for 2013 er det avsatt 100 millioner til grøftetilskudd. Rennebu kommune har fått
tildelt 350.000 av disse, og det er foreløpig satt en
sats på inntil 1.000 kr dekar. Selve regelverket for
tilskuddet er enda ikke klart, men vi vet såpass at vi
kan begynne å planlegge.
I påvente av eget søknadsskjema brukes SMILskjemaet. Søknaden må inneholde en plan om hva
og hvordan det skal gjøres, kart, kostnadsoverslag
og miljøplan trinn 2. Tilskuddet skal brukes på allerede dyrka jord og ikke til grøfting ifbm
nydyrking.
Søknadsfristene er som for SMIL:
1. mai og 1. oktober. Vi kommer til å bruke ”først
til mølla” prinsippet.
Kommunen vil være behjelpelig med søknaden.
Har du behov for hjelp til selve grøfteplanlegginga
kan du ta kontakt med landbruksrådgivinga.
- Landbrukskontoret

Investeringer
tradisjonelt landbruk
og bygdenæringer
Tilskudd til bedriftsutvikling i tradisjonelt landbruk er et tilskudd som
kan benyttes til planlegging av utbyggingsprosjekter. Midlene skal da brukes til driftsplanlegging, rådgivning og
oppfølging i forkant. Maksimal tildeling blir kr 50.000 per sak og prosentsatsen er normalt 50% men inntil 75%
for unge og det underrepresenterte
kjønn.

inntil 5 år etter eiendomsoverdragelsen.
Tilskudd kan gis
med inntil 40% av
godkjent kostnadsoverslag, for kvinner inntil 60% av
kostnadsoverslaget.
Maksimalt tilskudd
kan begrenses.

Nye satser tilskudd Innovasjon
Norge
Tradisjonelle saker kan oppnå inntil
kr 900.000 eller 30% i tilskudd til investeringer. Nye bygdenæringer har maksimalt tilskudd på kr 800.000, og 20%
maksimalt. Rentestøtte for 2013 er fastsatt til 0,7% og kan bare ytes til prosjekt
med lånebehov over 1 mill.

Investeringer
til
bygdenæringer
Bygdeutviklingsmidler
kan
gis
til utvikling av bygdenæringer med
grunnlag i landbrukets ressurser.
Investeringene skal bidra til å trygge og
utvikle inntektsgrunnlaget på gårdsbruk i fylket. Videre vil det legges vekt
på om tiltaket støtter opp under:
• Handlingsplan for matspesialiteter fra
Trøndelag 2012 - 2015
• Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008 –
2020 og Handlingsplan for reiseliv
2011 – 2013.
• Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Trøndelag 2012-2015
• Nasjonal strategi for Inn på tunet
• Bioenergiprogrammet

Ved tildeling av bygdeutviklingsmidler til tradisjonelt landbruk prioriteres følgende:
• Grovforbasert husdyrhold skal
prioriteres
o Melkeproduksjon med tilhørende
		 kjøttproduksjon over hele fylket
o Sauehold på gårdsbruk med
		 tilgang på gode beiteressurser
• Økologiske produksjoner over hele
fylket
• Tiltak innen grøntsektoren i områder med gode vilkår og med gode
forutsetninger
• Svinehold kan bare støttes når tiltaket ansees som viktig for å opprettholde et lokalt eller regionalt
produksjonsmiljø
• Miljøtiltak, herunder gjødsellager,
kan støttes
Generasjonsskifte
Det kan gis tilskudd til generasjonsskifte til mindre investeringer som er
viktige for å opprettholde drift på gården. Ordningen skal stimulere til at
kvinner overtar gårdsbruk og tar aktivt
del i drifta. Kvinnelige søkere skal derfor prioriteres. Tilskuddet kan gis til
personer under 35 år innenfor tilskudd
til investeringsstøtte i en periode på

Etablererstipend – planlegging og
utvikling
Det kan gis stipend til å forberede
og etablere ny virksomhet med ekspansjonsmuligheter. Tilskuddet kan omfatte utviklingsfasen og/eller selve etableringsfasen. Etablererstipend kan gis
med inntil 75% av godkjent kostnadsoverslag og ellers slik som Forskrift om
midler til Bygdeutvikling angir.
Bedriftsutvikling
Det kan gis støtte til prosjekter
innen produktutvikling, kompetansebygging, markedsutvikling, testsalg,
nettverksbygging og lignende med inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag
og ellers slik som Forskrift om midler til
Bygdeutvikling, angir. Kvinner og ungdom under 35 år kan få inntil 75% av
godkjent kostnadsoverslag.

Bygging av nytt fjøs hos
Erling Magnar og Magnhild Kvam.

Stor aktivitet innen landbruksnæringen i Rennebu
I 2012 ble det innvilget BU tilskudd
på 7 saker i Rennebu. Fire av disse var
innenfor lammeproduksjon og 3 saker
innen melke- og kjøttproduksjon. I tillegg er det 3 saker som har fått etablererstipend noe som er svært bra.
I årsrapporten fra Innovasjon Norge
så varierer byggeaktiviteten stort mellom kommunene. Rennebu og Rissa er
de to kommunene som har tatt ut mest
av BU -tilskudd i Sør-Trøndelag i 2012
der Rennebu slo Rissa med kr 18.000.
Totalt er det i Rennebu innvilget 7.5
mill i landbrukslån, 4,8 mill rentestøttegrunnlag, 3,5 mill i BU-tilskudd og
485.000 i etablerertilskudd. Totalt har
Rennebu fått innvilget kr 16. 251.200 i
lån og tilskudd i 2012. Rennebu ligger
på 3. plass etter Hemne og Rissa.
Gå gjerne inn på hjemmesiden til
Innovasjon Norge: www.innovasjonnorge.no
Enhet for landbruk en dialogpartner
og hjelper
Hvis du går med planer om bruksutbygging eller satsing innenfor bygdenæring så ta kontakt med enhet for
landbruk og miljø så kan vi hjelpe deg
i planleggingsprosessen. Vi setter gjerne
av tid til en diskusjon og går igjennom
hva som kreves i en søknad om midler
til Innovasjon Norge.
- Landbrukskontoret
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Spesielle miljøtiltak i jordbruket
(SMIL-tilskudd)

Det vi vil oppnå med SMIL-ordningen, er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet. I tillegg
vil vi prøve å redusere forurensningen fra jordbruket.
Ordningen skal hjelpe folk med å få gjennomført tiltak
utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.
Alle foretak eller eiere som driver og/eller eier en
landbrukseiendom kan søke om tilskudd. Eller hvis du
er registrert i Enhetsregisteret og har skriftlig godkjenning av eieren til å gjennomføre det planlagte tiltaket.
Søknadsfristene for SMIL i Rennebu er fortsatt 1. mai
og 1. oktober.
De fleste SMIL-søknadene i Rennebu gjelder kulturlandskapstiltak. Det kan blant annet være utvendig
restaurering av gamle bygninger, rydding av gammel
kulturmark og diverse tilrettelegging i kulturlandskapet. Det kommer få søknader om tilskudd til forurensingsforetak. Dette tror vi skyldes at denne delen av
SMIL-ordningen ikke er så godt kjent. Her kan det gis
tilskudd til tiltak som reduserer 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. Dette kan blant annet være;
• Særskilte bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende driftsbygning eller driftsopplegg. Det skilles mellom hva som må regnes
som vanlig drift og spesielle tiltak som kommer inn
under denne ordningen. For eksempel kan tiltak for
å redusere avrenning fra husdyrgjødsel i utekveer og
samleplasser for beitedyr, og avrenning fra rundballelager støttes.
• Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg.
Herunder graving av åpne kanaler til erstatning for
eksisterende lukka avløp. Tiltak kan gjennomføres på
jordbruksarealer og/eller i vannløp.
• Miljøplantinger og økologiske rensetiltak. Dette
kan være etablering av varig vegetasjon som le for
å beskytte jordbruksområder og for å bedre klimaet
for planter og husdyr. Etablering av fangdammer og
vegetasjonssoner er eksempel på økologiske
rensetiltak for å redusere avrenning av næringsstoffer og plantevernmiddelrester ved hjelp av naturens selvrensingsevne.
Videre kan det gis tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. Det kan gis for å få i gang prosesser som leder fram til gode og konkrete tiltak. Formålet
med slike prosjekt er å legge forholdene til rette for
større helhetlige tiltak over større områder.
- Landbrukskontoret
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For info om rittet og påmelding se
www.rennebu.kommune.no og facebook/rennebunytt

30 sommerjobber for ungdom
Nå utlyses 30 sommerjobber for ungdom fordelt over
3 uker for den enkelte.
Sommerjobbene er innenfor følgende enheter:
• 6 sommerjobber ved Innset og Vonheim barnehage.
Fordelt 2 ved Innset (uke 26, 31, 32, 33) og 4 ved
Vonheim (uke 26 – 33)
• 11 sommerjobber ved Teknisk (uke 26 - 33)
• 2 sommerjobber ved Voll barnehage
(uke 26, 31, 32, 33)
• Elever som i dag går i 9. og 10. klasse har
mulighet til å søke sommerjobb i uke 27 -32 ved
Rennebu alders- og sykehjem. 11 elever vil få tilbud
om jobb. Perioden vil bli oppdelt i 2 perioder på
3 uker.
Ønskede kvalifikasjoner:
• For 4 av sommerjobbene ved Teknisk kreves
førerkort for traktor og/ eller bil
Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen
Vi tilbyr:
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i 3 uker.
Ukene kan ikke deles opp
• Avlønning etter gjeldende tariff
For nærmere opplysninger kontakt:
Innset og Vonheim bhg, Marta Hage tlf 72 42 81 90,
Voll bhg, Anne Svegård tlf 72 42 67 70,
Teknisk drift, Arne Meland tlf 72 42 81 51
Rennebu alders- og sykehjem,
Borgny Lien tlf 72 40 25 23
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – ”Selvbetjening” innen 22. april 2013.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om
søknadsskjema, tlf 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. Offentleglova
§ 25.
- Rådmannen

KUNNGJØRINGER
Hyggekveld torsdag 18. april

Jutulstuggu på UV SA
Innkalling til årsmøte

for medlemmer og bekjente av LHL
i Røde Kors-huset kl 19.00.

Møtested: Jutulstuggu
Møtetid: Fredag 26. april 2013 kl 19.00

- Sang og musikk
- Kåseri av Knut Havdal om brannsikring
- Kaffe med nogo attåt
- Åresalg

Sakliste:
1. Årsmelding
2. Regnskap
3. Bruk av overskudd
4. Nye lovpålagte vedtekter
5. Valg av styre

Hjertelig velkommen!

Årsmøte i
Rennebu Idrettslag,
– hovedlaget,

Årsmøte i Ilfjellet grunneierlag
Torsdag 18. april kl 20.00 i Jutulstuggu.
Sakliste ligger på www.utmarksradet.no

på Frivillighuset Berkåk,
torsdag 25. april 2013 kl 20.00.
Vanlige årsmøtesaker.
Øvrig informasjon se www.rennebu-il.no
Velkommen!

KUNNGJØRINGER

Tusen takk til alle dere som laget en kjempefin dag av
den 27. februar, venner og kjære i alle aldre.
Gaver, og ikke minst, kjærlighet og varme.
Elisabeth

- Styret

Takk for all vennlig deltakelse ved Agnes Skjerves

bortgang. Takk for gave til Rennebu Helsesenter og til
Hjemmesykepleien i Rennebu.
Inger, Kåre, Tore og Sverre m.familier

Ønsker alle jegere og DFS-skyttere
velkommen til oppskyting og
treningsskyting på Gammelstødalen
skytteranlegg. Påmelding fra kl 17.30-18.30
Rennebu har tirsdager:
Mai 7, 14, 21, 28
Juni 4, 11, 18, 25
Juli 2, 9, 16
August 13, 20, 27
Innset har torsdager:
Mai 16, 23, 30
Juni 6, 13, 20, 27
Juli 4, 11, 18
August 15, 22, 29

Rennebu Bondelag og
Rennebu Bonde- og Småbrukarlag arrangerer

Bondekveldsmat

Sandbrekka 16. april kl 19.30.

Takk for oppmerksomheten på dagen min.
Mathilde Vognild

Årsmøte i Ramsfjell Grunneierlag
25. april kl 20.00 i Jutulstuggu
Vanlige årsmøtesaker

Saker til årsmøte må være leder i hende senest 20. april.
For styret Per Ivar Stavne, mob 909 51 900

Sykkelkarusell 2013
1. løp:
2. løp:
3. løp
4. løp:

Søndag 28. april kl 13.00. Start fra Jutulstuggu
Søndag 5. mai kl 13.00. Start fra Voll skole
Søndag 12. mai kl 13.00. Start fra torget på Berkåk
Mandag 20. mai kl 13.00. Start fra torget på Berkåk

Startkontingent: voksne 50 kr, barn gratis
Det vil bli kaffe og sosialt samvær.

Møt opp med smurt sykkel og hjelm!
Velkommen!

Rennbyggen Gammeldansklubb
inviterer gamle og nye medlemmer til
medlemsfest 27. april kl 21.
Musikk: Tre vise menn

Rennebu Røde Kors vil rette en stor takk til
Berkåk Bilservice, Statoil
for økonomisk støtte til kjøp av ny snøskuter

Vi setter fokus på bondens psykiske helse v/Landbrukets
HMS-tjeneste, ellers koser vi oss med kveldsmat og prat.
Ta med deg naboen og kom, alle er velkommen!

Rennebunytt 15

RETURADRESSE:

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4 Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt

- neste nummer 25. april - frist for stoff 17. april -

Berkåk
Rock Fest

Fjorårets suksess med Berkåk
Rock Fest gjentas, og arrangementet går av stabelen lørdag
20. april i Rennebuhallen.

Rennebunytt

Astrid til neste finalerunde i Idol
Astrid Smeplass sang «Mama’s broken heart» (Miranda Lambert)
i forrige ukes finalerunde, og gikk klart videre til neste runde
som er i morgen kveld.
Dommer Gunnar Greve sa etter
Astrids fremføring at i dag ser vi entertaineren Astrid. Du tar publikum
selv om det ikke var perfekt. Espen
”Dansken” Selvig mente hun famlet litt
i versene, men at hun gjorde det bra i
refrengene. Tone Damli var den mest
positive dommeren, og hun mente at
Astrid kler veldig godt denne sjangeren
og det å gjøre mer utav seg.
— Jeg tror du har verden for dine
føtter, sa Damli.

Arrangørene lover et arrangement
som er større, bedre og råere enn i
fjor, og ikke minst med mange flere
påmeldte! Arrangementet går som lukket lag, og det vil si at alle som skal delta skal registreres. Påmelding kan skje
via Facebook, og betaling vil skje ved
inngangen.
Dørene åpner kl. 19.00, og arrangementet vil vare frem til kl 01.00.
Arrangøren presiserer at siden de
har fått skjenkebevilling er det 18 års
aldersgrense, og det vil bli gjennomført
streng kontroll i døra.
Band som deltar på årets Rock Fest
er Top Fuel, Black Widow, Bak Luck og
Page II – alle med tilhørighet i Rennebu
og med musikere fra Rennebu. Da er
det bare å glede seg til årets rockehappening i Rennebu.

Astrid Sugaren gikk også videre, så
da er det bare å benke seg foran TV´n
i morgen og finne frem mobilen for på
nytt å stemme på sin favoritt.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Thomas Reisæter/TV 2

Dette skjer i Rennebu!
11.04 Håndarbeidshjelp
Joveien 5
Rennebu Husflidslag
15.04 Søndagsskolen og Yngres Misjonshuset
16.04 Formiddagstreff
Omsorgsboligen
16.04 Bondekveldsmat
Sandbrekka
18.04 Hyggekveld LHL
Røde Kors-huset
18.04 Årsmøte Ilfjellet gr.lag
Jutulstuggu
20.04 Berkåk Rock Fest
Rennebuhallen
22.04 Rennebu SoulChildren
Mjuklia
23.04 Seniordans
Samfunnshuset
24.04 Møte R. Pensj.forening Samfunnshuset
25.04 Formiddagstreff
Staure
25.04 Årsmøte RIL hovedlaget
Frivillighuset
25.04 Årsmøte Ramsfjell gr.lag
Jutulstuggu
26.04 Årsmøte Jutulstuggu
Jutulstuggu
27.04 Medl.fest Rennbyggen gml-kl Samf.salen
28.04 Sykkelkarusell
Jutulstuggu
04.05 Loppemarked
Samfunnshuset
arr: 7. klasse Berkåk skole
Lopper mottas fredag 3.4.		
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18-20
17.30
11.00
19.30
19.00
20.00
19.00
17.30
14.00
11.00
11.00
20.00
20.00
19.00
21.00
13.00
10-16
18-21

Frisktrim i Rennebuhallen onsdager kl 10.45-11.45
Motorklubb hver onsdag kl 18-22
Berkåk Bridgeklubb hver tirsdag i Frivillighuset kl 18.20
Yoga hver tirsdag på Menighetshuset Berkåk kl 20.00
Zumba hver mandag i samf.huset kl 18.00
Spinning: se timeplan på www.oppspinn.net
Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 19.00 på Innset
Småbarnstreff i Frivillighuset hver torsdag kl 11-13
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 20-01
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12
Håndball: Følg håndballen på rennebu-il.no
Fotballkamper/treninger, se rennebu-il.no
Ski/skiskyting: følg med på rennebu-il.no
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

