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Ingun Myrstad lærte elever ved
Rennebu ungdomsskole å bruke seg selv
som strikkemaskin. Opplegget var i
samarbeid med Rennebumartnan.
Les mer på side 6!

Foto: Dagfinn Vold
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leder

Rådmannens hjørne

Rennebu - ditt nærmeste ferieland

kan være et motto for sommeren 2014. Er en glad i naturog kulturopplevelser er det en masse lokale aktiviteter og
arrangementer som gjør at en sommer på hjemmebane kan
bli svært så aktiv og attraktiv. Reiselivsnettverket ”Reisen til
fjellet” presenterer et 20-talls tilbud som omfatter lokal mat,
rideturer, seterbesøk, fiske, lokal kunst og håndverk, museum, ulike overnattings- og serveringsmuligheter. Nettverket
har bidratt til å gi reiselivstilbudene i Rennebu et løft, og de
ser det også naturlig og riktig med et samarbeid med nabokommunene. Felles presentasjon av tilbudene med reiselivet i Oppdal og ”bygdesafari” i Midtre Gauldal viser at her
ser en nødvendigheten av å tenke også regionalt.
De flotte turmulighetene både til fots og på sykkel er der
selvsagt som alltid, og turboken ”40 turer i Rennebu”, det
nylig utkomne aktivitetskartet for Rennebu, topptrim, og
ulike andre tiltak gjør det enklere for oss å variere og prøve
nye turmål. Barnas naturverden og Turistforeninga sine stier,
hytter og arrangementer gir som alltid gode turmuligheter.
På kulturfronten følger Olsmedalssetra opp fjorårets
suksess med konsert 9. august hvor dyktige sangere og
musikere som Are Hembre, Siri Gjære, Øyvind Smidt og
Trond Hustad står på programmet. På Håggåsetra er det
”Kulturbeite” i to runder. Den tyske billedkunstneren Rainer
Bergman med tema ”En pilegrimsvandring” i tiden 19. - 30.
juni, og ”Fjell – utsikt og innsikt” er tema i perioden 9. – 24.

Overnevnte er smakebiter av en del av de muligheter vi
har bare i Rennebu. Lista kunne vært lengre og mer utdypende og tar vi med det som skjer i nabokommunene er det
både på kultur- og opplevelsesfronten så mange muligheter at sommeren kan bli meget opplevelsesrik uten å legge
ut på langtur. For fullstendige og mer detaljerte opplysninger vises til www.rennebu.com, Bygdasenteret og også ulikt
brosjyrematriell som f.eks ”Reisen til fjellet” og ”Oppdal og
Rennebu Guide”. Det kan ofte være slik at vi overser alt det
spennende som skjer i nærmiljøet og går over bekken etter
vann. Det er aldri enten eller, men alle de som arrangerer og
driver ulike lokale kultur- og reiselivstiltak, i stor grad basert
på frivillighet og dugnadsinnsats, fortjener at vi viser oppmerksomhet og deltar. Samtidig vil det gi oss mange gode
opplevelser.
Jeg ønsker alle en
riktig god sommer!
Birger Hellan
- rådmann
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august hvor en rekke av landets mest anerkjente kunstnere
stiller ut. Som vanlig har vi Rennebumartnan som rosinen
i pølsen og andre faste arrangementer knyttet til museet,
Jutulstuggu, pilegrimsleden og ikke minst Nerskogskonsert
med Morten Harket lørdag den 30. august.

tlf 55 55 33 33
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Eksamen for fremmedspråklige

Nylig avlagt eksamen: Morasa Ahmadi, Inna Kant, Amanadari Teklemicael, Sahro Jimale, Hawo Abdullahi, Makdfa Biniam,
Seid Mahmud, Matumaini Nyota, Kingo Kapel-Stankiewicz, Bartlomiej Stankiewia, Nimaa Hussein og Eden Measho.

Tirsdag 3. juni ble det gjennomført muntlig norskeksamen for fremmedspråklige
voksne i Oppdal og Rennebu,
og det var første gang dette
kunne avvikles lokalt her i
Rennebu.
Til sammen 15 elever bosatt i
Oppdal og Rennebu gjennomførte
eksamen, og ut fra det vi kunne se var
de fleste godt fornøyd med resultatet.
De voksne elevene har bakgrunn fra ulike steder, bl. annet Polen,
Afghanistan, Somalia, Eritrea, Kongo
og Russland. Norskopplæringen er en
del av introduksjonsprogrammet for
flyktninger og asylsøkere, i tillegg til at
en del arbeidsinnvandrere fra EØS-land
også deltar på kurset.
Nye innbyggere
Sahro Jimale, Hawo Abdullahi
Idow og Nimaa Hussein kommer alle
fra Somalia, og de er veldig glade for
at muntlig eksamen er vel overstått.
Nimaa og Sahro er bosatt på Berkåk,
mens Hawo bor på Oppdal. Alle de tre
damene trives godt i sitt nye hjemland,

selv om Hawo innrømmer at det var litt
vanskelig i begynnelsen.
- Først kjente jeg ikke så mange, så
det var litt vanskelig. Nå har jeg lært
meg mer norsk, og blitt kjent med flere.
Dessuten har det kommet noen flere fra
Somalia, og det var trivelig for meg, forteller Hawo.
Nimaa og Sahro har også funnet
seg godt tilrette, og kan fortelle at de så
langt trives veldig godt her i Rennebu.
Nimaa bor her sammen med to av barna sine, som allerede er godt integrert
i skole, barnehage og fritidsaktiviteter.
Sahro bor foreløpig her alene, men venter spent på at ektemannen og deres 6
barn skal komme hit.
- Jeg håper de kommer allerede i
sommer, og det gleder jeg meg veldig
til, sier Sahro med et smil.
Flittige studenter
Ifølge rektor Kari Haukdal er elevene på introduksjonsprogrammet både
motiverte og ivrige, og hun er så langt
godt fornøyd med hvordan opplegget
har fungert.
- Dette er jo nytt for oss, så det er
veldig spennende. Opplegget med
desentralisert eksamen er faktisk nytt

av året, så det var artig at vi fikk til å
gjennomføre det, sier Haukdal.
For å få lov til å arrangere desentralisert eksamen må kommunene ha
eksterne sensorer, og det var derfor
Rennebu og Oppdal samarbeidet om
avviklingen. På den måten kunne sensorer fra Oppdal vurdere elevene fra
Rennebu, mens elevene fra Oppdal
hadde sensorer fra Rennebu.
Samfunnsfag
Det er ikke bare norsk elevene skal
lære gjennom introduksjonsprogrammet. En like viktig del av opplæringen
er innføring i hvordan det norske samfunnet fungerer, med rettigheter, plikter
og andre ting vi må forholde oss til. I
løpet av våren skal elevene også avlegge eksamen i samfunnsfag, og her er
det litt forskjellig hvordan det avvikles.
– Dette er i utgangspunktet en
skriftlig eksamen, der elevene får bruke
sitt eget morsmål. I tilfeller der det er
nødvendig kan man imidlertid også få
tilrettelagt det som en muntlig eksamen, forteller Haukdal.
Av Mona Schjølset
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Tirsdag 17. juni feiret Voll barnehage 20-års jubileum, og det
var en høyst oppegående og
vital jubilant som inviterte til
bursdagsselskap.

Voll barnehage 20 år

Ungene selv hadde vært svært
involvert både i planlegging og gjennomføring av programmet for bursdagen.
Selve jubileumsmarkeringen var
lagt til ettermiddagstid slik at foreldre
og søsken også skulle få anledning til
å være med. På bursdagsmenyen sto
som seg hør og bør pølse med brød /
lompe, grillet marshmellows og fruktfat. Alt etter ungenes egne ønsker. Det
var også barnehageungene som hadde
bestemt hvilke sanger som skulle brukes til allsang, og til barnehagekoret sin
opptreden.
Som en ekstra overraskelse til ungene på barnehagebursdagen, hadde en
kreativ foreldregruppe lagd en kjempestor bursdagskrone i kryssfiner. Dette
var en godt bevart hemmelighet helt
fram til dagen kom, og gaven vakte
stor begeistring. Den flotte krona skal

brukes til utsmykking i barnehagen, og
være et minne fra denne jubileumsmarkeringen.
Av Mona Schjølset

Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk

Billetter til Intimkonsert med

Ole Paus
Samfunnssalen
Berkåk
fredag 15. aug.

Du kan også kjøpe billetter på www.rennebumartnan.no

Ja, vi elsker...

www.rennebumartnan.no
Facebook/Rennebumartnan
tlf 902 00 805 / 992 96 395
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Joker gir deg
smaken av sommer
Folkets sommerfavoritter 3 for 2
Åpningstider: Mandag-fredag 9-18 – Lørdag 9-17

Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu tlf 72 42 65 50

Dørene åpner kl 21.00
På scenen kl 22.00
kr 350,-

15.-17. august - Tema 2014:

– helt i nærheten
Kaffekrok - Medisinutsalg
Post i butikk - Online tipping

I salg på martnaskontoret nå:

Elfrid Skjerve og barn ved Voll barnehage
øver på sanger til jubileumsmarkeringa.

Vi ønsker å bidra
til en verdig gravferd

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

«Den Stundesløse»
i Rennebuhallen
Det er hvert år knyttet stor spenning til hvilken musikal avgangselevene ved
Rennebu ungdomsskole skal sette opp, og forrige torsdag var det de påtroppende tiendeklassinger som fikk høre hva de skal i gang med til høsten.

Spente elever venter på at Rune Skjolden skal avsløre høstens musikal.
Kjent komedie, romantikk, handelsmann, forviklinger, stuepike, advokat
og frieri var noen av stikkordene som
ansvarlig lærer Rune Skjolden brettet
ut for elevene. Det var ingen som ut fra
disse stikkordene greide å gjette hvilket stykke det dreide seg om, men etter
hvert som Skjolden skisserte handlingen i korte trekk var det nok flere som
syntes dette hørtes ut som et artig prosjekt.
En klassisk komedieintrige
Ludvig Holberg skrev «Den
Stundesløse» allerede i 1723, og dette blir dermed det eldste stykket en
avgangsklasse her har fått prøve seg
på. En av elevene lurte endatil på om
det var skrevet på gammelnorsk, men
Skjolden kunne berolige elevene med
at manuset kom til å bli tilrettelagt i en
godt forståelig språkdrakt. Dette stykket
har blitt kalt en typisk representant for
den klassiske komedieintrige, og i sentrum for det hele står en stresset og forvirret handelsmann. Stuepiken Pernille
er den som holder orden og oversikt i
huset, mens handelsmannens datter og
en aldrende husholderske på hvert sitt
hold står for de romantiske forviklingene. I utgangspunktet er dette et rent
teaterstykke, men ifølge Skjolden er det
greit å omtale det som musikal etter-

som dette begrepet etter hvert er godt
innarbeidet for ungdomsskoleelevene
her.
- Høstens oppsetning kommer til å
bli etter samme mal som tidligere, og vi
fletter inn musikk der det passer slik at
dette blir vår egen versjon av stykket,
presiserer Skjolden.
Mange ulike oppgaver
Skjolden presiserte også for elevene
hvor viktig det er å finne riktige personer til de ulike oppgavene, for det er
ikke bare på scenen jobben skal gjøres.
- Noen må ordne kulisser, noen må
skaffe til veie og holde oversikt på kostymer, andre får en viktig oppgave med
sminke og hår som skal tilpasses de
ulike rollene, mens en annen gruppe får
ansvar for alt som har med PR og markedsføring å gjøre, forklarte Skjolden.
Like etter skolestart til høsten skal
elevene på klassetur til Oslo, og med
seg i bussen får de en liste med alle roller og oppgaver som trengs for å få til
oppsetningen. I løpet av turen skal de
så krysse av for hvilke oppgaver de kan
tenke seg. Etter hvert blir det så audition for de som kan tenke seg å stå på
scenen, og etter høstferien venter to
uker med intense øvinger.
Av Mona Schjølset

Planlegger høstens
næringskonferanse
Mandag 3. november er det
duket for ny næringskonferanse på Skifer Hotel Oppdal,
og tema for årets konferanse er
Vekst i regionen.

De som planlegger årets konferanse:
Ola Røtvei (Oppdal kommune), Anne
Grete Hoelsether (Oppdalsbanken),
Odd Ustad (BDO), Tina Lihaug Selbæk
(Nasjonalparken næringshage), Jan
Bredeveien (Nasjonalparken næringshage),
Stein Mellemseter (ONF), Tone Winger
(Admento), Silje Kristin Granum
(Nasjonalparken næringshage).
Ola T. Lånke, Trond Jære (Rennebu kommune), Kristin Reitan (Kvikne-RennebuKraftlag), Espen Eriksen (Oppdalsbanken)
og Ståle Rian (Oppdal E-verk) var ikke til
stede.
Oppdal og Rennebu går en spennende tid i møte med ny E6, stort
potensiale i reiselivsnæringen og økt
behov for kompetanse. Årets næringslivskonferanse skal drøfte hva som skal
til for å sikre økt vekst i regionen i årene
som kommer.
Tre hovedtema
Ny E6 gjennom Oppdal og
Rennebu. Fra 2017 til 2023 er E6 gjennom Oppdal og Rennebu planlagt
utbedret for 14,5 milliarder kroner.
Vekstpotensiale i hyttenæringen. Per
i dag er det i overkant av 5000 hytter
i Oppdal og Rennebu, og hyttefolket
er en av de aller viktigste næringene i
vår region. Hva kan vi gjøre for å skape
ytterligere vekst i hyttenæringen, og
hvordan markedsføres dette best ovenfor potensielle kjøpere og investorer?
Økt behov for arbeidskraft - mangel på
kompetanse. Aldersgruppen 18-39 år har
en nedgang i begge kommunene. Hva
gjør vi når framtidas arbeidskraft forsvinner ut av bygda?
Mer info på http://www.næringskonferansen.no
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Kommunale
vedtak

Nerskogselever søker
overflytting til Berkåk
På bakgrunn av vedtatt nedleggelse
av Nerskogen skole fra neste skoleår,
søker et flertall av foreldrene om at
deres elever overflyttes til Berkåk skole,
i stedet for Voll som tidligere vedtatt.
Voll skole har av ulike grunner, bl. annet
geografiske og historiske, blitt vurdert
som nærskole til Nerskogen, og dette
ble lagt til grunn under behandling av
skolestrukturen.

En menneskelig
strikkemaskin
Det er mange som har et forhold til strikking, og enkelte er i
stand til å trylle fram de lekreste kreasjoner ved hjelp av et par
strikkepinner.

Ingun Myrstad fikk elevene til å lage både små
og store masker.

Når foreldrene allikevel ønsker at
ungene skal gå på Berkåk skole, er det
av praktiske årsaker, så som nærhet til
ungdomsskole, kulturskole og andre
fritidsaktiviteter, og for å unngå oppsplitting av elever fra Nerskogen på to
skoler.
Formannskapet behandlet saken
i møte 10. juni, og gikk enstemmig
inn for å imøtekomme foreldrenes
ønske. Saken skal sluttbehandles i
Kommunestyret 19. juni.
For flere kommunale saker se
www.rennebu.kommune.no/
politikk

Følge
Rennebu kommune
på Facebook!

For andre derimot, kan dette med å
strikke fortone seg som det rene evighetsprosjektet, og selv det enkleste
mønster kan være bortimot ubegripelig.
Ingun Myrstad lærte seg å strikke
med pinner allerede som lita jente,
men det var først da hun fikk prøve seg
med strikkemaskin at hun for alvor ble
interessert. Ifølge Myrstad er dette både
enklere, morsommere, og det går dessuten utrolig mye fortere.
Den kulturelle skolesekken og
Rennebumartnan
Tirsdag 10. juni var Ingun Myrstad
på Berkåk, der hun fikk med seg
elever fra åttende klasse i prosjektet ”The Human Knitting Machine”.
Opplegget er en del av Den kulturelle
skolesekken, og Myrstad var invitert
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hit av Rennebumartnan, som hvert år
samarbeider med skolene i Rennebu
om en del martnasrelaterte prosjekt.
Åttendeklassingene ble delt i tre grupper, og hver gruppe skulle så danne en
menneskelig strikkemaskin. Her skulle
de bruke sine egne hender som strikkepinner. I løpet av en times tid fikk elevene produsert et utrolig stort strikketøy,
som til slutt kunne minne om et gedigent edderkoppnett. Om elevene ble
inspirert til å fortsette strikkekarrieren
er vel noe uvisst, men de fleste var i alle
fall enige om at denne måten å strikke
på var noe mer spennende enn den tradisjonelle måten med vanlige strikkepinner.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Sjuendeklassinger
på Bjørnecamp

Verdens
største stafett

Hele Innset skole deltok på årets
TINEstafett - med lærere som
funksjonærer og Rennebu Røde Kors
tilstede i tilfelle ulykker.

3. – 5. juni reiste sjuendeklassinger
fra Voll, Berkåk, Innset og Nerskogen
på klassetur til Lierne. Formålet med
turen var å lære om rovdyr, samtidig
som elevene fikk mulighet til å bli bedre
kjent med hverandre før de skal starte
i samme klasse på ungdomsskolen til
høsten.
Det var en trøtt gjeng som møtte
opp til avreise kl. 06.00 tirsdag morgen, men elevene kviknet fort til når de
fikk nærkontakt med flere av de største
rovdyrene våre på turens første stopp i
Namsskogan familiepark. Her fikk elevene være med på mating av bjørn, de
fikk se jerv som klatret opp i trærne for
å finne mat, samt en gaupe og en stor
ulveflokk.
Neste stopp var Fjellrevsenteret,
der elevene fikk lære litt om fjellrev før
seansen her ble avsluttet med en quiz.
Første overnatting var i vakre omgivelser på Destinasjon Dærga. Her ble
det grilling og ballspill utover kvelden.
Elevene storkoste seg og ble kjent på
tvers av skolene. Enkelte hardhauser
badet også i elva med smeltevann. Når
natta kom sov elevene i gammer og lavvo, mens noen valgte å overnatte under
åpen himmel. Før vi forlot Destinasjon
Dærga neste dag, fikk elevene lære om
samisk reindrift og deres utfordringer
med rovdyr.

Deretter gikk turen til Lierne nasjonalparksenter, hvor vi fikk høre om
hvordan det er lurt å oppføre seg hvis vi
noen gang skulle møte bjørn, og hvilke
spor vi kan finne etter bjørn. Elevene
var også med på rovdyrquiz, og her var
vi den beste gruppa som hadde deltatt
hittil i år!
Etterpå dro vi ut til campen der vi
skulle overnatte i bjørneparken. Her
fikk vi en guidet skogstur med mange
sportegn etter bjørn, før vi sjekket viltkamera og dro tilbake til leirplassen.
Også denne kvelden var det god stemning og høyt aktivitetsnivå i leiren før vi
tok kveld.
På torsdagen var det bare pakking
og sjekking av viltkamera som sto på
programmet før bussen kjørte oss tilbake til Rennebu.
På vegne av lærere og assistenter
som var med på turen kan jeg melde
om en flott tur med en trivelig gjeng.
Alle lærte mye nytt om rovdyr, samtidig
som det var trivelig å bli bedre kjent på
tvers av skolene.
Stine Skårvold
- kontaktlærer 7. trinn, Berkåk skole

TINEstafetten arrangeres av Norges
Friidrettsforbund, og er Norges desidert
største idrettsmønstring med deltakere
fra 6. – 9. klasse på 273 arenaer. Aldri før
har så mange elever stått på startstreken til verdens største stafett. I 21 år har
i overkant av 1,3 millioner skoleelever
løpt stafetten, og den blir stadig mer
populær. Innset skole var den eneste
skolen i Rennebu som deltok på årets
stafett.
– TINE ønsker å være en pådriver for at barn og unge har et sunt og
variert kosthold kombinert med aktiviteter som lek og idrett. For oss er det
derfor en fryd å kunne bidra til at så
mange barn får oppleve denne idrettsgleden, sier prosjektleder Anne-Kristin
Syversen i TINE.
Av Dagfinn Vold

Låne e-bok
i sommer?
Biblioteket har sommerstengt i perioden 30. juni - 11. august. Men, du kan
låne e-bøker når du vil.
Først må du laste ned en ebok-app,
og være registrert med epostadresse i
tilknytning til lånekortet på biblioteket.
Dette kan du også gjøre på hjemmesida. Deretter laster du ned e-bøkene
ved å søke i katalogen på hjemmesida
vår (http://www.rennebu.kommune.no/
Selvbetjening/Lokale-tema/Kultur-ogfritid/Bibliotek) på websøk.
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Flott vårkonsert med kulturskoleelevene
Den nytilsatte rektoren i kulturskolen, Sverre Stenløkk, hadde full kontroll
på det meste når han sammen med
resten av staben fikk vise fram det elevene har jobbet med denne våren. Et
variert program var sydd sammen, der
både de eldste elevene viste at de hadde
vokst med oppgavene siden sist, og de
yngste sjarmtrollene viste seg fra sin
aller mest sjarmerende side.

Noe av det som er aller triveligst å se
på slike konserter, er hvor trygge elevene er når de kommer på scenen. Både
små og store spilte og sang med innlevelse, overbevisning og et herlig glimt i
øyet. Elevene på visuelle kunstfag bidro
også med bilder og skulpturer som
pyntet opp samfunnssalen.

konserten sang Alisa Gros Grindvoll
«Sommer og skolefri» med solid lærerkomp og skyhøy sjarmfaktor. Etter
hvert kom alle elevene inn foran scenen
og sang med på refrenget, samtidig som
de fikk velfortjent trampeklapp fra et
entusiastisk publikum.
Av Mona Schjølset

Som en perfekt avslutning på

Til høyre:
Guro, Torild, Ida og Marit fremførte Idas
sommervise.

Under:
Sigrid, Sigrid og Matias fremførte Så sur
da.

Mediagruppa i kulturskolen kjørte kameraproduksjon og projektorframvisning.
F.v.: Håvard, Jon Olav, Ole Andreas og
John. Bak står Sunniva bak kamera.

Miriam fremførte Polka kulturoso.
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Sverre Stenløkk
– ny rektor i kulturskolen
Sverre Stenløkk fra Oppdal ble nylig ansatt som ny rektor ved
kulturskolen i Rennebu. Selv om han formelt sett ikke tiltrer
stillingen før 1. august, er han allerede på plass i rektorstolen.

HelseTIPSET
Hver bevegelse teller!
Sommeren er her med rikelig
anledning til å ferdes i skog
og mark eller ta en kveldstur
langs stier og veier.
Regelmessig fysisk aktivitet gir overskudd i hverdagen og god helse. Du
kan være fysisk aktiv ved å bruke kroppen i arbeid, på vei til og fra arbeid eller
skolen, friluftsliv, trening og lek.
Voksne som i utgangspunktet er lite
fysisk aktive, vil ha en betydelig helsegevinst ved å være fysisk aktiv omtrent
30 minutter med moderat intensitet
daglig - som rask gange eller lett jogging.

Siden februar har Sverre vært konstituert rektor, og har dermed en viss
oversikt over de arbeidsoppgavene som
venter etter sommerferien.
- Jeg har trivdes godt med jobben så
langt, og er veldig glad for at jeg nå har
fått fast ansettelse, sier Sverre.
De siste 2-3 årene har han også hatt
en god del vikartimer i kulturskolen, så
han er etter hvert blitt godt kjent både
med kollegiet og elevene her.
Spiller mange instrument
Sverre har så lenge han kan huske
vært veldig interessert i musikk, og har
opp gjennom årene lært seg å beherske mange forskjellige instrument.
Etter fullført musikklinje på Heimdal
videregående skole, begynte han på
Trøndertun folkehøgskole. Der gikk
han på rockelinje med gitar som hovedinstrument. Etterpå ble verneplikten
avtjent i gardemusikken, og etter hvert
har 27-åringen nå fullført en bachelorgrad i musikkvitenskap ved NTNU.
Målet er å ta mastergrad innen samme
fagområde, men akkurat nå er hovedfokus å komme godt i gang med den nye
jobben en periode framover.
Skal starte med drømmen til elevene
Den nyansatte rektoren har ingen
spesielle programerklæringer eller

visjoner nå i oppstartsfasen, men syns
det er veldig viktig at elevene settes i
fokus.
- Kulturskolen har jo et utrolig godt
fotfeste her i Rennebu, og elevene blir
brukt i mange sammenhenger. Det syns
jeg er kjempebra, og slik ønsker jeg det
skal fortsette, sier Sverre.
Han presiserer også at det er viktig
å sette elevenes drømmer og ønsker i
fokus.
– Det er slett ikke sikkert alle drømmer om å bli utøvende musikere, noen
har kanskje helt andre ønsker for
musikken sin, og det er det viktig å lytte
til, sier Sverre.
Stabil elevmasse
Kulturskolen i Rennebu har pr. i dag
ca. 185 elevplasser, og når høstsemesteret starter er det nok enda flere som har
fått plass på timeplanen. Ifølge rektoren
regner han med at antallet elevplasser
vil ligge på drøyt 200 neste semester.
– Dette må være klart før sommeren, så det gjenstår en del administrasjonsarbeid før jeg kan ta sommerferie.
Foreløpig har det vært mest fokus på
kulturskolens vårkonsert, så får jeg ta
en liten innspurt med papirarbeid etterpå, smiler Sverre.
Av Mona Schjølset

Barn og unge
Barn bør være fysisk aktive i lek eller
annen aktivitet minst 60 minutter hver
dag.
Minst tre ganger i uka bør aktiviteten være med høy intensitet, og inkludere aktiviteter som gir økt muskelstyrke og belaster skjelettet.
Lek og fysisk aktivitet utover 60
minutter hver dag gir mer robuste og
friskere barn og unge.
Sittestilling bør begrenses så mye
som mulig, og stykkes opp med mer
aktive perioder.
Voksne og eldre
Voksne bør være fysisk aktive minimum 150 minutter hver uke. Aktiviteten
bør gjøre deg lett andpusten. Aktivitet
med høy intensitet holder med 75
minutter hver uke. Økt dose som inntil
det dobbelte av anbefalingen overnfor
gir økt helsegevinst.
Aktiviteten kan deles opp i økter av
minst 10 minutters varighet.
Minst to ganger i uka bør en utføre
aktiviteter som styrker musklene.
Sittestilling bør reduseres, og lange perioder i ro bør stykkes opp med
avbrekk med lett aktivitet.
I tillegg bør eldre personer med
nedsatt bevegelighet som har vanskelig
for å gå, gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uken for å
styrke balansen og med det forebygge
fall.
Kilde: brosjyre fra Helsedirektoratet
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Utleie av maskiner
Gravemaskiner – Minidumper – Hengere
Kompaktlaster med pallegafler og skuffe
Vi tar oppdrag som
stubbfresing, fjerning av
hageavfall og mindre
graveoppdrag
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Tlf 909 54 130/476 37 302

www.rennebumaskinutleie.no

Din lokale maler for tak og vegger

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

Berkåkskontoret
har ordinær sommertid
tirsdag, onsdag og torsdag 8-15

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

Kontoret på Berkåk er feriestengt i uke 27 og 28,
men vi kan nås på telefon 72 42 82 50.
Vi ønsker alle våre kunder en riktig god sommer!

Jan Erik – Edvin
950 34 056
rorleggern@oppdal.com

SOMMERKVELD PÅ SÆTRA
9. august 2014

Konsert med
Are Hembre – Siri Gjære
Øyvind Smidt
Kapellmester Trond Hustad
Olsmedalssætra i Gisnadalen
Billettpris kr 325,- inkl gebyr.
Billetter kjøpes på
www.gisnadalen.hoopla.no/sales/sommerkveld
Buss fra Rennebu Nedre, Voll kl 17.00,
via Torget, Berkåk kl 17.30.
Retur kl 23.30. Kr 100,- Skyss bestilles sammen
med billetten på Hoopla.
Konsert starter kl 20.00 - Tunet åpner kl 18.00.
Salg av suppe og god drikke.
Ring 906 53 315/959 14 319 ved spørsmål.
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Distriktets
kontorleverandør
Vi leverer alt
av kontorrekvisita
fra kopipapir – toner – permer
til laser- og blekkskrivere
og store kontormaskiner
Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!
Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no
Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

KUNNGJØRINGER
Ung skaperglede på Rennebumartnan
Vi ønsker oss tomme/rene syltetøy-/barnematglass som skal få nytt liv på martnan.

Ungene skal få dekorere og lage sine egne lykter!
Disse glassene kan leveres på martnaskontoret.
Håper mange kan hjelpe oss med dette, for inne i lavvoen
har vi mange barn som ønsker å delta på våre aktiviteter!
Hvis du skulle lure på noe, ring meg!

Tusen takk til alle som gledde oss på 70-års dagene.
Takk til diakoniutvalget for cd´n.
Erla og Jon
Takk for hilsener, blomster og gaver i
forbindelse med 85-års dagen min.
Kåre Ringlie

Jeg ønsker ingen oppmerksomhet på
dagen den 1. juli.				
Stians konfirmasjon.			

Leilighet ledig i 2. etasje på Samlaget, Stamnan
fra 1. oktober 2014.
Henv tlf: 905 78 467 / 958 13 938

Velkommen til
St. Hans-feiring tirsdag 24. juni
Rennebu historielag og
Pilegrimsforeningen i Rennebu arrangerer

Bygdatundagen 2014

Med vennlig hilsen
Janne Eggan, tlf 971 77 241.
Ansvarlig Ung skaperglede, Rennebumartnan.

Takk for oppmerksomheten i anledning

KUNNGJØRINGER

Arnt O.

17.00: Andeløp i Hurunda
• Oppmøte ved Rennebu snekkeri.  Andeslipp kl 17.30
Forsalg på ender hos Joker Voll og Spiren Berkåk (kr 100)
20 % av salget går til premiering!
• ca 18.15: Mini-pilegrimsvandring med innlagte
stoppesteder ned til Rennebu Bygdatun
19.00: Arrangementet starter på Bygdatunet
• Musikk og kaffesalg
• Opplesing
• Natursti
• Inger Eggan Uvsløkk forteller om klokke- og
signetmakarane på Eggan
• loddsalg
Inngang kr 100

Velkommen til trivelig feiring!
Sissel og Jon Egil

Takk for helsinga og gaver på konfirmasjonen til Martine.

Inger Anne og Arnt Inge

VASKEDUGNAD PÅ MUSEET

Det er tid for den årlige vårrengjøringen på Haugen. Torsdag ettermiddag den 19. juni er satt av til formålet. Vi trenger
noen som kan være med å brette opp ermene fra kl 17:00
og utover. Ta med bøtte, vaskestav og fille. Godt humør er
heller ikke å forakte. Som takk serverer vi rømmegrøt.
Styret for Rennebu bygdemuseum

KrF seterstevne i Rennebu
søndag 29. juni kl 12

på setra til Ingunn og Lars Uv
v/Granasjøen på Nerskogen.
Partileder Knut Arild Hareide,
Ragnhild Øverland, Karin B.
Bjørkhaug og Ola T. Lånke deltar.
Salg av trad. seterkost, pølser og brus.
Sang av søstrene Gunnes.
Ta med noe å sitte på.
Gave til KrF.
Arr: Rennebu KrF

Formannskapets møte den 26. august
flyttes til mandag 25. august.
Dette til orientering.

Søknader om støtte fra kommunen

I kommunestyrets budsjettvedtak for 2014 ble det
fastsatt en frist for søknader om tilskudd som skal
avgjøres i forbindelse med behandlingen av kommunebudsjettet.
Alle søknader om støtte som skal avgjøres i
forbindelse med behandlingen av kommunebudsjettet for 2015 skal foreligge hos Rennebu kommune senest den 1. september 2014.
- Rådmannen

Biblioteket har stengt i sommer!

Siste åpningsdag før ferien er mandag 30 juni.
Vi åpner igjen mandag 11. august.
Husk å låne nok lesestoff til hele ferien.
Riktig god sommer til alle!

Rennebunytt 11

RETURADRESSE:

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 7. august - frist for stoff 29. juli -

Rennebu Nytt

Vi inviterer deg til å besøke
Rennebu.com - en ny nettportal for Rennebu!
Her kan du finne det meste av det du er ute etter av informasjon om Rennebu.
Nettportalen har bl.a. en egen kulturkalender der du kan holde deg orientert om det som foregår i bygda.
Er det noe du savner - send oss en epost: dagfinn@mediaprofil.no

Dette skjer i Rennebu!
19.06
23.06
23.06
24.06
24.06
24.06
26.06
01.07
02.07
03.07
03.07
05.07
08.07
12.07
15.07
17.07

Formiddagstreff
Staure 11.00
Sankthansfeiring
Herremssætra 18.00
St.Hansfeiring
Flåmoen 19.30
Pilgrimsforeningas Snekkeriplassen, Voll 17.00
andeløp i Hurunda
Oppskyting
Gammelstødalen 17.30
Bygdetundagen
Haugen 19.00
Oppskyting
Gammelstødalen 17.30
Oppskyting
Gammelstødalen 17.30
Tur til Storbekkøya Museumsseter, Budalen
Rennebu Pensjonistforening
Mottak av klær
Refshus skole 16.18
Oppskyting
Gammelstødalen 17.30
Åpen kirke
Innset kirke 14-16
Oppskyting
Gammelstødalen 17.30
Åpen kirke
Innset kirke 14-16
Oppskyting
Gammelstødalen 17.30
Oppskyting
Gammelstødalen 17.30

07.07 Mottak av klær
Refshus skole
19.07 Åpning av utstillinga
En pilgrimsvandring Galleriet Håggåsetra
19.07 Åpen kirke
Innset kirke
20.-29.07 Kulturbeite
Håggåsetra
se http://haaggaan.com
26.07 Åpen kirke
Innset kirke
07.08 Oppskyting
Gammelstødalen

13.00
14-16

14-16
17.30

Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 19.00.
Oddetallsuker på Stamnan og partallsuker på Innset.
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 21-02
Kaffesalg i Jutulstuggu
hver lørdag i juni, juli og aug kl 11-15
1/7-17/8 - Informasjonsdisk i Gammelbua Voll,
åpent alle dager man-lør 9-16, søn 10-17
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

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

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