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Årets
ildsjel

Olaug Knutsen er kåret til
Årets ildsjel av Rennebu
idrettsråd for sin mangeårige
innsats for håndballen.
Les mer på side 6
Foto: Dagfinn Vold
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Kjemper fortsatt
mot nedlegging!

Som kjent er det igangsatt arbeid med en omfattende
politireform i Norge. Blir det slik enkelte vil, skal det med
tiden bli langt færre politidistrikter og mange færre lokale
enheter enn før; med andre ord foreslås det en betydelig
sentralisering. Politiet skal renses for såkalt sivile gjøremål,
og det skal kun utføres rene politioppgaver. Dette ”etter
22.juli-politiet” som vi kunne kalle det, skal først og fremst
kjøre rundt på de store veiene og ile til der det oppstår en
situasjon. - Når alarmen går, er det på med blålys og gassen i bånn, for å rekke fram til åstedet så fort som mulig,
for å si det litt folkelig. Det er på dette området hovedvekten i politiets arbeid skal ligge i framtida, ifølge de nye
forslagene.
Dette er det inntrykket vi sitter igjen med etter å ha gått
gjennom utredningen NOU 13:9 Ett politi – rustet til å
møte fremtidens utfordringer” også kalt ”Politianalysen”,
som ble offentliggjort og sendt ut på høring før sommeren.
Sist uke gikk politidirektør Odd Reidar Humlegård ut med
sine standpunkter. Ikke uventet støttet direktør Humlegård
opp om de viktigste konklusjonene i NOU-en.
Det er en kjensgjerning at kriminaliteten i samfunnet har
endret karakter de senere årene, og det er forståelig at det
må tas noen nye grep. Flere og flere av lovbryterne opererer over landegrensene. Terroren har kommet oss nærmere
inn på livet. Spørsmålet mange i dag stiller seg, er når den
første selvmordsbomberen slår til i Norge? Selvsagt vil det
være dumt å lukke øynene for at dette er en del av den nye
virkeligheten.
Men når det er sagt, mener vi det i høyeste grad også er
grunn til å spørre om dette representerer hele virkelighe-
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ten? Jeg og heldigvis mange med meg, er overbevist om at
det gjør det ikke. Dessverre er ord som nærpoliti og forebygging så å si fraværende i utredningen. Det er sterkt å
beklage.
Fra Rennebu kommune har vi sendt av gårde vårt høringssvar. I svaret understreker vi at med den sterke sentraliseringen det legges opp til i utredningen, er det ikke mulig
å opprettholde et kompetent og effektivt lokalt politi der
befolkningen bor.
I svaret siterte vi også hva Rennebu ungdomsråd har
uttalt om betydningen av et lokalt forankret politi: ”Det er
betryggende med politi i nærmiljøet som også har andre
roller lokalt enn bare å være politi. Lokale politifolk kjenner lokalmiljøet og ser bedre enn personer utenfra hva den
enkelte trenger. Det er flaut å bli tatt av noen du kjenner.
Tilstedeværelse av lokalt politi i lokalsamfunnet er en viktig
faktor for at det er lite kriminalitet i Rennebu.”
Videre ble det i svaret fra Rennebu vist til at det nylig var på
nyhetene at smuglere tilpasset seg tollernes tilstedeværelse
på Svinesund. Det understreker at en kan risikere en tilsvarende effekt dersom kriminelle finner ut at enkelte distrikt
har dårlig politidekning.
Det offentlige utvalget uttaler riktig nok at hele befolkningen har krav på en polititjeneste med lik kvalitet. I lys av
dette skriver vi i vårt høringssvar at responstida er viktigere
enn antall innbyggere i det enkelte distrikt og tjenestested.
Vi mener etablering av nye tjenestesteder derfor må skje
med grunnlag i en norm for akseptabel responstid, om hele
befolkningen skal sikres en polititjeneste med lik kvalitet.
Lokalisering av tjenestestedene må bestemmes ut i fra hvor
en kan dekke et størst mulig distrikt innenfor den fastlagte
responstiden uavhengig av befolkningsgrunnlaget på det
aktuelle stedet.
Fortsetter side 9!
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God start for flyktningearbeidet
I april vedtok kommunestyret at Rennebu skulle
bli mottakskommune for flyktninger, og man har
i første omgang forpliktet seg til å ta imot 10 flyktninger i 2013 og 10 i 2014. I tillegg kommer eventuelle familiegjenforeningssaker.
Like før skolestart kom de første flyktningene som skal bosettes i
Rennebu. En mor og hennes to mindreårige barn fra Somalia har fått opphold på humanitært grunnlag, og det
er søkt om familiegjenforening for far
og ytterligere sju barn som for tiden
befinner seg i Addis Abeba. Like før
Rennebunytt skal i trykken har enda
en somalisk kvinne fått bosetting i
Rennebu, og i tillegg er det forventet at
det kan komme enda en familie før jul.

undervisningen, blir
lønna avkortet tilsvarende, og det har
også betydning for
familiegjenforening
at flyktningene følger
opp
introduksjonsprogrammet på en
tilfredsstillende måte,
forteller Øverland.

Borgerkrig og anarki
De første bosatte flyktningene her i
Rennebu kommer altså fra Somalia, et
land som har vært preget av borgerkrig
og anarki i flere tiår. I tillegg opplevde
man her på 90-tallet en av de verste
sult- og tørkekatastrofer i Afrikas historie.
- Flyktningene som kommer herfra
har opplevd mye som vi nesten ikke
orker å se på dagsrevyen en gang, og
det å ha tillit til myndigheter og rettssystem er noe som er vanskelig for de
fleste, forteller flyktningekoordinator
Ragnhild Løvseth Øverland.

Godt samarbeid
Ifølge
Øverland
har samarbeidet med
andre etater så langt
fungert veldig bra her
i Rennebu.
– Både skole, barnehage, helse- og
sosialtjenester
har
vært aktive i sine roller, og dermed
har jeg kunnet konsentrere meg om
jobben som koordinator, og det har
vært veldig greit. Jeg må også få rose
Frivilligsentralen og tilflyttergruppa
som har vært på banen og bidratt positivt, det har stor betydning for de som
kommer hit til Rennebu, sier Øverland.

Plikter og rettigheter
En viktig del av introduksjonsprogrammet er derfor innføring i det norske samfunssystemet, slik at flyktningene som kommer skal få oversikt over
hvilke rettigheter og plikter de har her
i landet.
- I Norge er det jo for eksempel
pliktig skolegang for barn i grunnskolealder, mens i Somalia er man heldig hvis man får gå på skole. Likedan
er det med helsetjenester og mange
andre velferdsordninger som vi i Norge
ikke tenker over, men som er helt nytt
og uvanlig for flyktningene, forteller
Øverland.
I opplæringsperioden får flyktningene en viss godtgjøring for å følge undervisningen, og her er det ganske strenge
regler for både oppmøte og oppfølging.
- Dersom man ikke møter opp til

Fagdag om Somalia
I slutten av november vil det bli
arrangert en fagdag om Somalia, som
vil være åpen både for fagpersonell og
andre interesserte.
– Vi har ikke spikret opplegget helt
enda, men det som er helt sikkert er
at vi får besøk av en norsk – somalisk dame, som er utdannet sykepleier.
Hun kom selv til Norge som flyktning
for 18 år siden, og har siden den gang
Av Mona Schjølset
både tatt utdanning
og fått barn i Norge,
Flyktninger i asylmottak
forteller Øverland. I
1/3 får opphold og videresendes til kommune
løpet av dagen vil det
1/3 reiser frivillig etter avslag
bli mulighet både til
1/3 blir tvangsutsendt
å stille spørsmål og
ta opp tema til dis2012:
kusjon, så Øverland
9.800 personer søkte asyl i Norge. 44% av disse
håper
mange
vil
kom fra landene Somalia, Eritrea og Afganistan.
benytte anledningen

Flyktningekoordinator Ragnhild Løvseth
Øverland synes flyktningearbeidet i
Rennebu har kommet inn i et godt spor.

til å få bedre kunnskap omkring flyktning- og asylspørsmål generelt, og forholdene i Somalia spesielt.
– Tilbakemeldingene fra de flyktningene som er på plass i Rennebu, er
at de har blitt møtt med vennlighet og
føler seg trygge, og slik håper jeg det
skal fortsette. For å få til dette er det
viktig med kunnskap om hverandre, og
i så måte vil en slik fagdag være en god
start, avslutter flyktningekoordinator
Ragnhild Løvseth Øverland.
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Din lokale
rørlegger
Hytteprodukter gjennom hyttetorget
Varme- og sanitæranlegg
Modernisering av bad
Varmepumper
Vann og energibrønner

Høstmesse

på Rennebu Frivilligsentral
mandag 28. oktober kl 19.00
Ingrid Olsen: Casa Interiør
Karin Bakk: Forever Living
Liv Borgen: Oriflame
Kristin Bolland: Rengjøringsprodukter
Salg av lodd, kaffe og kaker
Overskuddet går til Rennebu Frivilligsentral

Vi ønsker å bidra
til en verdig gravferd
Telefon 72 42 64 64
Industriveien 4, 7391 Rennebu
mandag – fredag 08.00 - 16.00
lørdag 10.00 - 13.00

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå
Soknedal - tlf 72 43 34 14/414 52 610

27,8 cm

Rennebu

Har du en jobb du trenger noen til å utføre?
Ikke vent med å ta kontakt med oss.
Vi ønsker å bidra
Vi
i Bygdeservice vil gjerne prøve å hjelpe deg.
til en verdig gravferd
Telefon 959 18 815

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå

Tlf 72 43 34 14/414 52 610

Trenger du hjelp til å klargjøre hagen for vinteren?
Sette bort og tømme blomsterpotter? Rake løv? Kjøre bort hageavfall?
Vi kan hjelpe deg, så ta kontakt!
Flere tjenester

Hjemmetjenester som renhold, vindusvask, skifte gardiner, tilsyn / omsorg, følgetjeneste osv.
Snekkering, reparasjoner og vedlikehold, grunnarbeid, støping, gulvpuss,
husmaling, snømåking, brøyting
Transport, rydding og bortkjøring av hageavfall, transport også i vanskelig terreng.
Hagearbeid, trefelling, plenklipping, klipping av voller, ugrasluking osv.
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Olaug er Årets ildsjel

Spreke folk i
brannvesenet!
Det krever så absolutt sin
mann, og dame, å holde seg
i den fysiske form som er
nødvendig for å være i brannberedskapstroppen.

Magnar Langklopp, leder i Rennebu idrettsråd, overrasket Olaug Knutsen
med bløtkake og blomster for å fortelle henne at hun er Årets ildsjel.
Olaug Knutsen ble litt satt ut
da Magnar Landklopp på vegne av
Rennebu idrettsråd ringte på døra i
Vassliveien medbringende bløtkake og
blomster for å fortelle henne at idrettsrådet hadde kåret henne til Årets ildsjel.
Ektemann Stein hadde småbløffet litt
for å holde henne hjemme til Magnar
kom.
— Ha du vessta det her hele tida du
Stein, spurte Olaug - og Stein fikk litt
problemer med svaret...
— Dette har jeg ikke fortjent, det
er andre som gjør så utrolig mye mer.
Det er ikke så vanskelig å være med på
håndball når alt er lagt tilrette. Styret
gjør en kjempejobb, og det er bare å
møte opp, mente Olaug.
Olaug trener nå laget jenter 16, som
er et samarbeidslag mellom Rennebu
og Oppdal, og hun har fulgt dette laget
siden de startet som 9-åringer.
— Jeg sa i fjor at det var slutt, men
når jeg kjenner lukta av ”sagmugg” er
det vanskelig å slutte. Dessuten føler
jeg at jeg holder meg ung med å være
med på dette, sa Olaug - som understreket at det er en stor fordel at også
Stein er interesert i å være med for å se
kamper.
Det var håndballgruppa i Rennebu
IL som hadde nominert Olaug, og i sin
begrunnelse skrev de:

Olaug Knutsen har vært en del av
håndballmiljøet i Rennebu nesten hele
livet. Siden hun var aktiv som pikespiller,
har hennes engasjement for håndball vært
tilstede. På åtti-tallet spilte hun i mange år
på seniorlaget, og var et stort forbilde for
de yngre.
Selv om hun ikke har med egne barn
eller barnebarn på håndball, har hun nå
i mange år vært trener på aldersbestemte
lag. Olaug stiller opp for ungene hele tida.
Når laget skal på cup, tar hun med sovepose og ligger sammen med ungene på
skole. Da er hun trener, leder og en god
støttespiller, og hun ser at dette er viktig for
et godt miljø. Olaug setter Fair Play høyt,
og det laget hun har fulgt de siste seks åra
har ikke mistet én eneste spiller. Olaug er
lett og be, og det har også resultert i at hun
har tatt på seg andre oppgaver som bl.a.
instruktør på håndball i idrettsskolen.
Olaug stiller alltid opp, og er alltid
positiv. Hun har mange timer i hallen
som engasjert trener, eller som en engasjert
publikummer.
Vi syns Olaug er en skikkelig ildsjel!
Selve ildsjel-prisen blir delt ut
på Idrettens Hederskveld 2013 på
Britannia Hotel i Trondheim i morgen
fredag 18. oktober.
Av Dagfinn Vold

Spesielt for røykdykkere er det viktig å være i god fysisk form, og her er
det også en lisens som skal godkjennes
hvert år.
- Den fysiske testen som må gjennomføres er jo helt overkommelig
for de fleste, men det sier seg selv at
en røykdykker kan bli nødt til å jobbe
hardt under ganske ekstreme forhold,
så man må være i relativt god fysisk
form, sier Trine Bakke, som har ansvaret
for brannberedskapstroppen i Rennebu
og Oppdal.
For å motivere til fysisk aktivitet har
alle som er tilknyttet brannvesenet i
Rennebu og Oppdal fått en godtgjøring
på 1000 kr, som skal brukes til treningsrelaterte aktiviteter.
– Mange brannstasjoner har egne
trimrom for de ansatte, men slik er det
jo ikke i Rennebu og Oppdal, derfor
fikk vi gjennom at beredskapstroppen
her skulle få økonomisk tilskudd i stedet, forklarer Bakke.
Nye spinningsykler
I Rennebu var det fire personer fra
brannberedskapstroppen som valgte
å gi sin tusenlapp til trimrommet i
Rennebuhallen, noe som har resultert i
to nye spinningsykler.
– Vi fikk i stand en kjempegod avtale med utstyrsleverandøren her, og da
kunne vi kjøpe inn to nye spinningsykler for de pengene vi fikk fra Trøndelag
Brann- og redningstjeneste, forteller
fysioterapeut Solfrid Skjerve. Dette er
selvfølgelig en investering som kommer både brannkonstablene og andre
brukere av trimrommet til gode. Ifølge
Trine Bakke er det veldig positivt at våre
lokale brannkonstabler får en viss godtgjøring for å holde seg i form.
– Det blir jo naturligvis en ekstra
motivasjon for å komme i gang, og jeg
tror det vil ha positiv effekt både for
arbeidsplassen, og ikke minst for hver
enkelt, sier Bakke.
Av Mona Schjølset

Rennebunytt
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Bak ditt eget brød
på Sandbrekka
Tirsdag 22. oktober kan du
komme til Sandbrekka for
å være med på baking i den
store vedfyrte bakerovnen.

Ovnen på Sandbrekka har god kapasitet
til mange brød.
Kulturvukku i år har mange spennende tilbud, og de som har lyst på en
aktivitets-opplevelse kan ta turen til
bakeriet på Sandbrekka på tirsdag. Der
blir det bakt storbrød og kanskje annen
bakst som kanelsnurrer og rundstykker.
Du kan enten ha med deig eller kjøpe
deig når du kommer - og alle er hjertelig velkommen!
— Vi tenner opp i ovnen ca kl 8.00,
så hvis noen vil se hvordan fyringa foregår er de velkommen. Ovnen vil bli klar
til steking rundt kl 12.00, og vi vil holde
på til ca kl 16.00. De som skal ha ferdig
brød til kl 16.00, må komme senest kl
14.30. Da må deigene være ferdiggjæret
og klar for å bakes ut og legges i ovnen,
sier Marit Gorsetbakk.
Har du spørsmål, kan du kontakte
Marit Gorsetbakk - mob 905 43 866.

Torsdag 24. oktober besøker
den trønderske krimforfatteren Jørgen Brekke Rennebu
Folkebibliotek, og da blir det
anledning til å høre mer både
om det å være krimforfatter og
om selve skriveprosessen.
- Dette var et tilbud vi fikk gjennom
fylkesbiblioteket, og for vår del passet
det jo kjempegodt å få inn dette i forbindelse med Kulturvukku, sier bibliotekar Bente Gunnesmæl.
Jørgen Brekke er for tiden aktuell med sin tredje krimroman,
”Menneskets natur”, som han kommer
til å fortelle om i forbindelse med forfatterbesøket. I tillegg vil han si litt om
den nye boken han jobber med, som
han betegner som ren historisk krim.
Utgangspunkt Trondheim
Jørgen Brekke er oppvokst i Horten.
Etter endte studier ved NTNU bosatte
han seg i Trondheim, der han i dag bor
med kone og tre barn. Han er utdannet
lektor, men har de siste årene jobbet
som frilansjournalist ved siden av deltidsjobb i omsorgsyrket. – Jeg synes det
er veldig artig at han bruker Trondheim
som utgangspunkt i bøkene sine,
for da vil det være mange beskrivelser det er lett å kjenne seg igjen i, sier
Gunnesmæl.
Spennende forfatter
Ifølge Gunnesmæl er det en spennende forfatter som kommer på besøk,
og hun håper publikum tar seg tid til

å komme på biblioteket denne ettermiddagen. – Jeg har lest bøkene hans,
og syns han skriver veldig godt. I tillegg er det selvfølgelig artig at han
skriver med utgangspunkt i Trøndelag,
sier Gunnesmæl. Det er mange ulike
arrangement som står på programmet i forbindelse med Kulturvukku, og
forfatterbesøket faller på samme dag
som premiere på tiendeklassens ”Trost
i taklampa”. – Jeg må få presisere at vi
har tatt høyde for dette, og derfor har vi
lagt vårt arrangement til kl. 17.00, slik at
publikum blir ferdig i god tid før musikalen, sier Gunnesmæl.
Dermed er oppfordringen videreformidlet, og det er bare å håpe på fullt
hus begge steder!
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Elin Iversen

Rennebu Songkor i 100

Songkoret holder konsert i Rennebu kirke søndag 27. oktober i
Kulturvukku.
Rennebu Songkor har startet opp en ny og spennende sesong. Først skal de ha
kirkekonsert i Rennebu kirke med innbudte gjester (se egen annonse).
Deretter er det Alf Prøysen som tema som gjelder for koret. De skal øve inn
stoff fra hans rikholdige samling, og vil markere Prøysens 100-årsdag med konsert
i Samfunnshuset på Berkåk den 1. mai i 2014.
Koret ønsker nye sangere velkommen, og de har korøvelse hver onsdag på Voll
skole fra kl 19.30 - 22.00.
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Med Mona i sentrum
Mona Isene ble skytterprinsesse under Landskytterstevnet i
Oppdal i sommer. Siste fredag ble hun hyllet av sine egne.

Mona Isenes prestasjon ble satt pris på både av Rennebu kommune og Meldal Sparebank.
Ordfører Ola T. Lånke overrakte et maleri av Tove Judith Næverdal på vegne av Rennebu
kommune og Tore Gjerstad overrakte et kulturstipend på kr 20.000 fra Meldal Sparebank.
Forrige fredag ble det arrangert
fest for skytterprinsesse Mona Isene
og de andre som deltok på årets
Landsskytterstevne (LS) fra Rennebu.
Rennebu Skytterlag var som kjent det
tredje største laget på årets LS med hele
47 deltagere. 30 av disse møtte på festen i Gammelstødalen, og naturligvis
var det Mona Isene som var i sentrum. I
tillegg var følge, Rennebu kommune og
sponsorer også invitert.
Toastmaster for kvelden var Tor Idar
Aune, som også var speaker under LS.
Han hadde med seg filmklipp fra LS
dedikert festen og skytterprinsessen.
Gavedryss
Rennebu Skytterlags leder Bjørn
Inge Haugset overrakte blomster til
Mona, før ordfører Ola T. Lånke takket
Mona for innsatsen og overrakte henne
et maleri av den utflytta rennbyggen
Tove Judith Næverdal.
Meldal Sparebank, som er samarbeidspartner til skytterlaget, delte ut sitt
Kulturstipend for 2013 på kr 20.000 til
Mona. Dette stipendet ble godt mottatt

Beklager feil dato!

av alle i salen. Mona ble nemlig ikke
bare skytterprinsesse, hun kjempet faktisk også om å vinne hele skytterstevnet
og kunne blitt dronning - en fantastisk
prestasjon.
Samarbeidspartner Kvikne-Rennebu Kraftlag AL kom også for å overrekke en bonus øremerket ungdomsarbeidet i skytterlaget.
Årsfest senere
Trond Jære i skytterlaget forteller
at den årlige årsfesten vil bli avholdt
i januar/februar, og der vil også alle
som har vært med i komité under
Norgescupen bli invitert.
Rennebu Skytterlag 150 år
Videre kan Jære fortelle at i 2014 er
Rennebu Skytterlag 150 år. I den forbindelse vil det bli arrangert et jubileumsstevne i dagene 9. - 11. mai i
Gammelstødalen.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Trond Jære

I forrige nummer hadde vi gitt basaren i Gisnås forsamlingshus feil dato under
”Dette skjer i Rennebu”. Riktige opplysninger er:
Husforeninga i Gisnås forsamlingshus ønsker velkommen til basar fredag 18. oktober
kl 18.00 i nyoppusset hus. Fine gevinster, og alle er velkommen!

Meldal Sparebank
støtter skimiljøet
Nylig delte Meldal Sparebank
ut vel kr 250.000 til skimiljøet
i Rennebu i form av gave og
sponsoravtaler.

Foran sitter de aktive ungdommene
Sindre Smestu Holm, Håkon Myrmo
og Jonas Hårstad.
Bak står Randi Syrstad Kvam (Meldal
Sparebank), Kjetil Værnes (skigruppa) og
Tore Gjerstad (Meldal Sparebank).
Tore Gjerstad, avdelingsleder for
banken her i Rennebu, sa under en
uhøytidelig tilstelning i bankens lokaler at de er veldig positiv til skigruppas
satsing og aktivitet både når det gjelder
bredde og topp.
— Topp avler bredde, og vi har inntrykk av at skigruppa arbeider godt med
begge deler, sa Gjerstad.
Stipend og sponsoravtaler
De aktive skiløperne Håkon Myrmo,
Sindre Smestu Holm og Jonas Hårstad
signerte sponsoravtaler med banken, og
i tillegg fikk Håkon utdelt et talentstipend på kr 10.000.
I tillegg fikk skigruppa det gledelige
budskapet at de hadde fått økt støtte
til rulleskiløypa fra kr 190.000 til kr
210.000.
Kjetil Værnes, leder i skigruppa, sa
at de satte stor pris på å ha en så engasjert samarbeidspartner som også er så
interessert i utøverne.
— Vi har et ønske om gode utøvere, og det krever en del økonomi. Med
godt samarbeid med banken når det
gjelder sponsoravtaler, kan vi drive med
topp uten at det får konsekvenser for
bredden, sa Værnes.
Av Dagfinn Vold

Rennebunytt

7

Sparebankuka 2013
torsdag 24. og fredag 25. oktober

Bøssetømming og servering i våre lokaler – begge dager åpent til kl 18.00

Vi slår på stortromma og
inviterer dere til et
heidundrende sceneshow med

Øistein med blyantene
- kjent fra Barne-TV!

Tøm sparebøssa og få en billett
til showet (2 show) ved

Meldal Barne- og Ungdomsskole

fredag 25. oktober kl 17.30 eller kl 19.00

ing

tegn
Send oss en fargerik
innen 24. oktober!

.
i banken disse dagene
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i
Tegningen vil bl
et.
tegninger under show
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uTube
ein på Barne-TV, Yo
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ira
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in
Få gjerne
!
eller www.oistein.com
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Bjørnecamp 2013 i Lierne
Rennebu kommune har over flere år jobbet med konfliktdempende tiltak i forhold til rovviltskader, og like før skoleslutt i vår fikk fjorårets sjuendeklassinger være med til Lierne
Nasjonalpark.

HelseTIPSET

Fothelsetips

Vi går ca.9 000 skritt daglig, og våre
føtter er beregnet til å tåle denne belastningen uten å få smerter. Hælen tar
imot mange 20 ganger vår kroppsvekt
når vi går! Fottøy som ikke er tilpasset foten og situasjonen kan da føre til
belastningsskader, hud- og negleskader. Ca. 80 % av fotproblemene skyldes
at vi velger feil sko til den aktiviteten vi
skal bruke foten til!
Råd om god fothygiene
Det er fint med fotbad, men det bør
ikke være lengre enn 5 min, det er fordi
porene blir åpne og dette blir inngangsport for bakterier. Dette gjelder spesielt
diabetespasienter.
Klipp neglene riktig for å unngå
negleplager.

Elevene får innføring i en artig form
for rovdyrquiz, en uhøytidelig
spørrekonkurranse mellom alle skolene
som besøker senteret. Spørsmålene
omhandlet fakta om bjørn, jerv, ulv,
gaupe, kongeørn og fjellrev.

I Lierne Nasjonalpark fikk elevene
delta på undervisningsopplegget ”Å
leve med rovdyr”, og deretter overnattet
de i Bjørnecampen.
Det var Fylkesmannen i SørTrøndelag som ga tilskudd til Rennebu
kommune, slik at dette opplegget kunne gjennomføres i skolens regi. Både
lærere og elever er enige om at opplegget var både spennende og lærerikt, og
med noen små justeringer ønsker de
nå å få til dette som et fast opplegg for
kommunens sjuendeklassinger.
Lang busstur
Noe av det man ønsker å justere litt
på, er hvordan transportetappene blir
organisert. Årets opplegg hadde kun
en overnatting, og når 78 mil skulle tilbakelegges ble det forholdsvis mange
timer i buss. For å rekke fram til Lierne
måtte man også starte tidlig om morgenen fra Berkåk, så det var nok mange
av elevene som ble både slitne og trøtte
utover ettermiddagen.
– Ved å legge inn en ekstra dag, kan

Fotterapeut
Astrid Dollis
vi for eksempel delta på et opplegg i
Namsskogan Familiepark. Dette vil
være med å gjøre transporten litt mindre intens, heter det i evalueringen som
lærerne og elevene har skrevet etter
turen.
Vitnemål
Som avslutning fikk alle elevene
utdelt Vitnemål fra undervisningsopplegget. Her får de blant annet bekreftelse på at de har vært ute i et av Norges
mest bjørnetette områder, lært seg å
kjenne igjen bjørnens sportegn, og at
de kjenner til de enkleste knepene for
å ferdes trygt i områder der det finnes
bjørn og andre store rovdyr.
I tillegg til det faglige utbyttet av
turen blir det også presisert at dette er
en fin måte for elevene å bli bedre kjent
med hverandre på. Opplegget er jo felles for kommunens sjuendeklassinger,
og det er veldig positivt å gjennomføre
dette om våren før de skal over på ungdomsskolen. På den måten har elevene
fått en god start på ”bli-kjent” prosessen allerede før skoleåret starter.

Forts. fra leder side 2
Vi har med god grunn hevdet at
Rennebu med Berkåk er et viktig geografisk og trafikalt knutepunkt som
burde være et tilnærmet optimalt sted
for lokalisering av en operativ politienhet. Politimesteren i Sør-Trøndelag har
imidlertid lenge konkludert stikk motsatt, nemlig at lensmannskontoret på
Berkåk skal legges ned.
Selv om det ser mørkt ut for kontoret på Berkåk, har vi ikke tenkt å gi
opp før det er endelig vedtatt. Som
kjent har det vært holdt aksjoner før.
Kampen mot nedleggelse bør fortsette!
(Høringssvaret fra Rennebu kommune
er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.)
Ola T. Lånke
ordfører

7. trinnslærerne Håvard, Stian,
Oddveig, Ann Kristin, Sondre
og Gry
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Nye telefonnummer innen helse og
omsorg (Rennebu helsesenter),
skole og barnehage
- gjeldende fra 10.10.13
Tidligere nummer til helsesenter 72 40 25 00
går nå til kommunens sentralbord som er åpent
hverdager mellom 08.00 – 15.30.
Direkte telefonnummer Helsesenter
Sykehjem vaktrom
Sykehjem, leder
Boligavdeling
Hjemmesykepleien vaktrom
Hjemmesykepleien vakttlf mobil
Hjemmesykepleien, leder
Hjemmehjelpskoordinator (uendret)
Tjeneste for funksjonsh., leder
Helsestasjon, leder
Psykiatri, fagkoordinator
Fysioterapeut Kari Tronsgård
Fysioterapeut Solfrid Skjerve
Fysioterapeut Stein Bjerkset
Ergoterapeut
Joveien bofellesskap, kontor
Løkkjbakkveien bofellesskap, kontor
Rennebu arbeidssenter/vedsentral
Legekontor sentralbord (uendret)
Legevaktsnummer (uendret)

72 40 25 25
72 40 25 21
72 40 25 37
72 40 25 35
950 20 090
72 40 25 34
72 40 25 05
72 40 25 10
72 40 25 55
72 40 25 57
72 40 25 61
72 40 25 62
72 40 25 63
72 40 25 60
72 40 25 77
72 40 25 73
72 40 25 70
72 40 25 40
72 48 01 00

Direkte telefonnummer skole
Berkåk skole
Voll skole
Innset Skole
Nerskogen skole

72 42 81 80
72 40 25 80
72 40 25 90
72 40 25 95

Direkte telefonnummer barnehage
Vonheim barnehage
72 42 81 90
Voll barnehage
72 40 25 85
Innset barnehage
72 40 25 94
Det oppfordres til å bruke direktenummer til den
avdeling eller person det ønskes kontakt med.
Kommunens sentralbord 72 42 81 00 vil være
behjelpelig med å sette over telefoner til også de
avdelinger og medarbeidere som ikke står på
denne liste.
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Kjøkkenmedarbeider
2 x 13,62% på helg
Vikariat frem til 01.08. 2014 med mulighet for fast
ansettelse. Stillingen er for tiden organisert under
Helse og omsorg, med for tiden arbeidssted ved
Rennebu sykehjem.
Hovedarbeidsområder:
• Kjøkken ved sykehjemmet
• Andre relevante oppgaver tilknyttet sykehjemmet
• Arbeid i turnus med for tiden arbeid hver 3. helg
Ønskede kvalifikasjoner:
• Fagbrev. Ufaglærte kan også søke.
Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Vi tilbyr:
• Lønn etter avtaleverk
• God pensjons- og forsikringsordning
For nærmere opplysninger, kontakt:
Annika Haugen tlf 72 40 25 21 eller stedfortreder
kjøkkensjef Janne Eggan tlf 971 77 241
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no
under ”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” –
”Selvbetjening” innen 27. oktober 2013.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om
søknadsskjema, telefon 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf.
Offentleglova § 25.
Rådmannen

Hold deg orientert om
styre og stell i Rennebu
på www.rennebu.kommune.no

KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER
Rennebu Songkor har konsert

arrangerer

Hyggekveld i Røde Kors Huset
Onsdag 23. oktober kl 19.00
1. Sang og musikk
2. Kåseri av Dagfinn Rodal
3. Kaffe, karbonader og kaker
4. Åresalg

i Rennebu kirke
søndag den 27.10 kl 19.30

Medvirkende:
Diktlesing - Oppdal Mannskor
Kulturskolen - Rennebu Songkor
Inngang: Voksne kr 150,- Barn gratis

Hjertelig velkommen!

i Rennebuhallen lørdag 19. oktober
kl 9.25 - 17.25
”Rennbyggin” i Trondheim har gleden av å invitere til

Årets tema:
Film-minner

høstfest

lørdag 9. november 2013 kl 19.00

Sted: Rostenhallen (rett over veien for City Syd).
Koldtbord.
Olmar Brevik spiller til dans.
Åresalg.
Inngang: kr 250,Påmeldingsfrist: fredag 1. november 2013.
Påmelding til: Eli Hukkelås, tlf 72 55 40 81 / 901 20 898
eller Ingunn Tverdal, tlf 917 81 330 eller
mail: itverdal@online.no

18 korps skal delta og Rennebu Skolekorps
åpner konserten kl 9.25
For program se www.rennebu-skolekorps.no
Inngang: Voksne kr 150/Barn t.o.m 16 år gratis
arr: Rennebu Skolekorps

Julemarked på Innset
Lørdag 23. november fra kl 11.00- 16.00,

blir det julemarked i Innset samfunnshus.
I den forbindelse ønsker vi å invitere Deg/Dere til å komme
og stille ut produktene Dine/Deres. Det kan være bakeprodukter, strikke-/hekleprodukter, sløyd, søm, drops, oster,
såper, tårnkaker, spekemat, sopelimer etc. ja, alt som kan
være artig å ha med på et julemarked.
Se www.innset.nu for mer informasjon.
Påmelding innen 1. november til en av disse:
gunn.grande@oppdal.kommune.no / ingridtorset@loqal.no
eller Tove Inger Lien tlf 957 57 477
Arr. Innset og Ulsberg Grendalag

Hjertelig takk for alle helsinger, gaver og blomster på

Behov
for kopiering?
Vi kan kopiere og skrive ut i
de størrelsene og papirtykkelsene du ønsker
- alt fra små etiketter til storformat...
Stikk gjerne innom
for å se hva vi kan hjelpe deg med!

min 70-årsdag.

Hilsen Per Joar Hårstad
www.mediaprofil.no

72 42 76 66
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RETURADRESSE:

Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 31. oktober - frist for stoff 22. oktober -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
17.10 Innendørsskyting, egentrening
17.00
18.10 Basar
Åshuset 19.00
18.-20.10 Inspirasjonshelg
Hoelsmoen
19.10 RennebuSpæll
Rennebuhallen 9-21
20.10 Gudstjeneste
Rennebu kirke 11.00
20.10 Orgelkonsert
Berkåk kirke 19.30
21.10 Søndagsskole og Yngres Misjonsh. Voll 17.30
21.10 Strikkekafe med tilflyttervri
Friv.huset 19.00
21.10 Årsmøte Rennebu Bondelag Jutulstuggu 20.00
21.- 26.10 Utstilling med Malwina Tracz på Frivillighuset
22.10 Formiddagstreff
Omsorgsboligen 11.00
22.10 Bakedag
Sandbrekka 12.00
22.10 Kontorkonsert, Kulturskolen Kulturhuset 15.00
22.10 Innendørsskyting		17.00
22.10 Forestillinga STEMT
Samf.huset 19.00
av Marianne Meløy
24.10 Innendørsskyting, egentrening		 17.00
24.10 Forfatterbesøk. Jørgen Brekke Biblioteket 17.00
24.10 Musikal av 10. klasse
Rennebuhallen 19.30
Trost i taklampa
25.10 Musikal av 10. klasse
11.15 og 19.30
Trost i taklampa
Rennebuhallen

27.10 Gudstjeneste
Innset kirke 11.00
			
Berkåk kirke 14.00
27.10 Konsert
Rennebu kirke 19.30
arr. Rennebu Songkor
28.10 Rennebu SoulChildren
Mjuklia 17.30
28.10 Blåveisen Kor og Hobby Innset bedehus 17.30
29.10 Innendørsskyting		17.00
30.10 Medlemsmøte
Samf.huset 11.00
Rennebu Pensjonistforening
17.10 Innendørsskyting, egentrening
17.00

Håndballtreninger/kamper se www.rennebu-il.no
Step hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30
Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 19.00 i Kjønndolpa
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 20-01
Seniordans hver tirsdag kl 14-16 i samf.huset
Bridgeklubb hver tirsdag i Friv.huset kl 18.30
Yoga hver tirsdag kl 18 på Voll skole, musikkrommet
Småbarnstreff hver torsdag kl 11-13 i Frivillighuset
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

Trenger du skyss eller følge på et arrangement eller aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

Gratis innrykk i kalenderen, send epost til mari@mediaprofil.no

Din lokale maler for tak og vegger

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

Kosbergveien, 7391 Rennebu
mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com

rorleggern@oppdal.com

Du kan også lese Rennebunytt på www.rennebunytt.no
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