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Hesten var sentral 
da det ble invitert til 

Livsglede for Eldre ved 
Jutulstuggu på Stamnan.

Les mer på side  9.
Foto: Dagfinn Vold
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Årsmelding og regnskap for 2012 er nå til politisk 
behandling i Rennebu kommune. Hvis det ikke er store 
negative avvik så er det vanligvis liten oppmerksomhet 
rundt årsmelding og regnskap. Selv om regnskapstall og 
resultater for lengst er kjente så gjør de interne prosessene 
med revidering og kontroll at den formelle behandlinga 
kommer relativt langt ut i året. 

Rennebu kommune er lokalt en stor virksomhet 
med i alt 240 stillinger fordelt på ca. 400 ansatte. Våre 
velferdstjenester gis ”Fra vogge til grav” og har ”åpnings-
tid” døgnet rundt, 365 dager i året. I denne mangfoldige 
organisasjonen er mange av tjenestene slik at møtene         
mellom enkeltmenneskene blir en sentral del av tjeneste-
nes innhold og kvalitet. Å gi en kortfattet beskrivelse av 
denne virksomheten er umulig, men på hjemmesida www.
rennebu.kommune.no  ligger ”Enhetenes resultatvurder-
ing av vedtatte årsmål 2012” hvor en finner enhetenes 
beskrivelse av egen virksomhet i 2012.

Kommunens driftsregnskap for 2012 er gjort opp 
med et mindreforbruk på ca. 2,9 mill. På grunn av nedgang 
i folketallet og lavere kraftpriser fikk vi i fjor en betydelig 
inntektsreduksjon. I alle enheter ble det siste halvår iverk-
satt sparetiltak som stort sett ble gjennomført. Tiltross for 
sparetiltakene gikk enhetene med et mindreforbruk på ca. 
1,1 mill. Det er god grunn til å gi enhetene honnør for god 
budsjettdisiplin og gjennomføring av pålagte sparetiltak. 
Kommunene måles ofte på netto driftsresultat, og dette 
var i 2012 på ca. 3,9 mill. Dette tilsvarer ca. 1,8 % av drifts-
inntektene. Selv om dette er lavere enn det anbefalte mål 
på 3 % så er rådmannen rimelig godt fornøyd med dette 
på bakgrunn av inntektsreduksjonene som følge av ned-
gang i folketall og lavere kraftinntekter.

Rennebu kommune har gode inntekter, men vi 
har også et meget høyt kostnadsnivå. En viktig del av    
kommunenes inntektsgrunnlag baserer seg på innbygger-
tall, og vi hadde i 2012 en nedgang på 35 innbyggere. Den 
sterke nedgangen i 2011 og første halvår 2012 har nå stag-
nert, men det er nok for tidlig å si at trenden har snudd. 
At kraftinntektene også er lavere gjør at vi framover må ha 
et sterkere fokus på økonomien. Kommunestyret vedtok 
å innføre eiendomsskatt i hele kommunen fra 2015, men 
samtidig ble det også vedtatt stillingskutt fram til 2015 på 
kr. 5,2 mill., og hvor forutsetningen er at det meste skal 
tas i administrasjonen og gjennom mer rasjonell drift. På 
denne bakgrunn ble det også vedtatt en justert organisa-
sjonsmodell. Under ledelse av formannskapet pågår det 
også en gjennomgang av hele organisasjonen med sikte  
på innsparinger. 

Vi hadde relativt begrenset med investeringer i 
2012. Totalt investerte vi for ca. 12 mill. og hvor de viktig-
ste prosjektene var opprusting av veier, ny veihøvel, nytt 
alarmanlegg til sykehjemmet, to nye leiligheter og opp-
gradering av IKT.

Innbyggerundersøkelser har vist at innbyggerne i 
hovedsak har et godt inntrykk av tjenestene som ytes 
i Rennebu. Vi kan imidlertid alltid bli bedre, og som et 
grunnlag for å forbedre tjenester og service ønsker vi i større 
grad å bruke brukerundersøkelser. I 2012 ble dette gjenn-
omført i barnehagene og i 2013 vil dette bli gjort innen flere 
tjenesteområder. Vi har på noen områder også for lang saks-
behandlingstid, og det er sterkt prioritert å forbedre dette.  

En god daglig drift skal kombineres med et sterkt 
utviklingsfokus for å holde tritt med de krav og forvent-
ninger som både innbyggere og statlige føringer gir. Dette 
gjelder alle områder, men er kanskje særlig uttrykt innen 
barnehager, skoler, helse-, sosial- og omsorgstjenester. På 
noen områder må vi søke samarbeid med andre kommuner 
og fra 1. januar 2012 ble ”Samhandlingsreformen” iverksatt. 
Innen helsesektoren står vi overfor store faglige, kompetan-
semessige, rekrutteringsmessige og økonomiske utfordrin-
ger, og for å møte disse har vi sammen med 11 andre kom-
muner etablert ”Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen 
(SiO). Likeså gikk vi fra 1. juli 2012 inn i Trøndelag Brann- 
og RedningsTjeneste (TBRT) som er et samarbeid mellom 
sju kommuner med Trondheim som den klart største delta-
ger.  

I 2012 ble det under formannskapets ledelse og med 
plankontoret som et effektivt sekretariat arbeidet meget 
godt med det nødvendige planarbeid for en framtidig 
ny E6. Det ser nå ut som om en har klart å få et trasévalg 
gjennom Rennebu som enstemmig samler både eksterne 
og interne interesser om en løsning som på en god måte 
balanserer de mange hensyn en ny vei skal ivareta. Samtidig 
som vi lokalt har arbeidet med trasévalg har vi sammen 
med andre berørte kommuner arbeidet målrettet for å få 
”Trondheimsveien” inn i Nasjonal Transportplan. De avklar-
inger vi nå er iferd med å få for ny E6 er viktige for å få til en 
langsiktig planlegging for næringsliv, arealbruk, sentrums-
utvikling m.v. 

Hovedutfordringen for Rennebu er å hindre nedgang 
i folketall og unngå at vi får en skjev kjønns- og alders-
utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel setter fokus på 
hvordan lokalsamfunnet kan utvikles, og rullering av denne 
ble påbegynt i 2012.  Det er sterk politisk involvering i dette 
arbeidet, og det vektlegges hvordan Rennebu kommune 
i samspill med innbyggere, næringsliv og organisasjoner 
kan bidra til en god utvikling av Rennebu-samfunnet. 
Det er ingen kjappe løsninger som kan snu trenden med 
fraflytting, men gjennom langsiktige, målrettede tiltak på 
hovedområdene  bolyst, næringsutvikling, kompetanse og 
regionutvikling må vi tro at utviklingen kan bremses og aller 
helst snu. 

Birger Hellan
- rådmann

Årsmelding og regnskap
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stor innsats for fellesskapet, fortel-
ler Husan. Husan forteller at også én 
mann har fått plass i utstillinga, og det 
er Hans Nielsen Hauge. Han har hatt 
stor påvirkning i bygda.

Fornøyd med resultatet
— Vi er fornøyd med resultatet. 

Det ble nesten bedre enn forventet. 
Vi har også fått tilbakemelding fra KS 
om at vår utstilling er meget interes-
sant og spesiell, forteller Husan - 
som uttrykker takk til Mediaprofil 
for et godt samarbeid.

Åpnes 10. juni
Utstillingen åpnes av ordfører 

Ola T. Lånke mandag 10. juni kl 13 
i foajeen i Kommunehuset, der den 
vil stå i sommer. 

Fredag 14. juni vil den bli vist 
i bankbygget i forbindelse med 
Birkas Sommeråpent. 

— Vi håper å kunne vise utstil-
lingen på martnan, og deretter er 
det snakk om at den skal vises på 
skolene, sier Husan og Rogstad.

Av Dagfinn Vold

Foregangskvinner i Rennebu Rennebu Sanitetsforening, stiftet 1909

Karen Stang Lund 
(1862-1946) Første formann i Rennebu Sanitetsforening 1909-1910

Guri Eggan
(1860 – 1937) Første nestformann i Rennebu sanitetsforening 1909-10Fra 1911 formann i foreninga i 13 år.Hovedoppgaver for sanitetskvinnene: sykdom – helse – levekår Mye tuberkulose frem til 1950

Lokale arbeidsområder
- Utdanne og skaffe sykepleiere (Fra først på 1900-tallet)
- Sykepleie i hjemmene (fra først på 1900-tallet)- Kamp mot smitte og smittekilder,  ”Spyt ikke på gulvet; host ikke mot nogen” (1920-1930)

- Helseheimen (Vonheim) tatt i bruk (1928 - 18 plasser)
- Tannpleie for barn (1934 – tannlege Asphaug fra Oppdal)
- Bygging av bad og badstuer (1930-40 tallet)- Spedbarnskontroll (1946)- Opprette kopplag (1950-tallet)- Eldreturer og eldrefester- Fotpleie

- Nødhjelp til utlandet

Guri Iversdatter Rolvsjord (1874 – 1945)
Første utdannede sykepleier. Gift Vold, i Torsgarden.

Søster Eli Torslet (g. Brattset)  (f.1886 - d.1988), sykepleier i heimene og på gamleheimen  
fra 1916 - 1919. w
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Ingeborg S. Grendal 
(1893 - 1947)Menighetssøster, og sykepleier i hjemmene  rundt i bygda.

100 år med stemmerett for alle
I år er det 100 år siden det ble 
innført allmenn stemmerett 
for kvinner i Norge. Det mar-
keres over hele landet, og her 
i Rennebu vil det bli en egen 
utstilling med tema foregangs-
kvinner i Rennebu. 

Det var i 1913 at det ble innført 
allmenn stemmerett for kvinner, og 
Rennebu kommunestyre oppnevnte 
i fjor vår en komité som skulle stå for 
markeringen av stemmerettsjubileet her 
i kommunen. Komitéen ble bredt sam-
mensatt politisk og fra hele bygda. Tora 
Husan ble leder i komiteen, som ellers 
bestod av Kari Hanna Gunnes, Grete H. 
Gaupset Eide, Bjørn Rogstad og Solveig 
Anglen. Astri Snildal har vært sekretær.

Nasjonalt utgangspunkt
Den lokale komitéen har valgt å 

lage en utstilling som setter fokus på 
foregangskvinner i Rennebu innenfor 
forskjellige områder. Som ”innledning” 
på det lokale har de valgt å vise den 
nasjonale demokratiseringsprosessen 
som førte frem til allmenn stemmerett 
i 1913. 

Deretter har de beveget seg inn på 
det lokale, og laget egne plansjer for 
hvert tema.

— Utstillingen omhandler fore-
gangskvinner, og det vil si de som har 
vært med på å starte bl a lag og foren-
inger. Faren når vi nevner navn, er at vi 
kan overse noen. Vi tror selv at vi har 
dekt det meste, men beklager hvis noen 
er uteglemt, sier Tora Husan og Bjørn 
Rogstad.

Samlet mye stoff
Komitéen har tatt oppdraget på 

alvor og samlet mye stoff. Dette mener 
de må være verdifullt for ettertiden - 
både for historielaget og for skolene. 

— Mye av det våre foregangskvin-
ner har vært med på å starte, har kom-
munen etter hvert tatt over. Spesielt 
imponert er jeg over Marie Arntsen 
som startet Smaabørnskolen - som idag 
kan sammenlignes med barnehagen, 
sier Rogstad.

— Kvinner så at et arbeid måtte 
gjøres, og gjorde det. De så behovene. 
Spesielt sanitetsforeninga har gjort en 

Bjørn Rogstad og Tora Husan viser eksem-
pler på plansjer som inngår i utstillingen i 
forbindelse med Stemmerettsjubileet.
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Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service
rorleggern@oppdal.com

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Kosbergveien, 7391 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com

LEDENDE FAGHANDEL INNEN IKT

Sommeråpent med Birka

- Åpning av Birkas sommerutstilling       
  med mange nye produkter
- Salg av mat og forfriskninger
- Kulturskolen underholder 
- Motevisning 
- Markering av stemmerettsjubileet
- et møte med Steinar Garbergs frodige  
  damer
- og mye mer! 

nasjonalt senter for kunst og håndverk

Pantone 202

Hjertelig velkommen!
Et samarbeid mellom Birka, Rennebumartnan, 
Kulturskolen og Frivilligsentralen

på Torget i Rennebu

fredag 14. juni kl. 17 – 20

www.birka.no Tlf: 72 42 52 00 /  992 35 601
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Det er vel liten tvil om at en 
god og trygg skolehverdag 
der det legges tilrette for at 
ungene skal oppleve mestring 
både faglig og sosialt, er utro-
lig viktig for den enkeltes 
utvikling. 

Dette har politikerne i Rennebu også 
tatt innover seg, og etter en prosjektpe-
riode på to år, ble det fra 1/1-2010 opp-
rettet en fast stilling som miljøarbeider i 
Rennebu kommune. Stillingen er admi-
nistrativt underlagt helsesektoren, men 
miljøarbeider Sondre Børgeson Larsen 
har sitt daglige virke rundt om på sko-
lene i Rennebu. 

En av de viktigste oppgavene til 
miljøarbeideren er å være tilstede både 
i friminutt og skoletimer når det er 
behov for ekstra ressurser. Det kan være 
både enkeltelever og klasser som i kor-
tere eller lengre perioder kan ha behov 
for spesiell oppfølging. 

– Det er en veldig dynamisk stilling, 
og arbeidsdagen må tilrettelegges ut 
fra hvilke behov elevgruppene ved den 
enkelte skole til enhver tid har, forklarer 
Sondre.                                                

Lavterskeltilbud
Helsesøster Martha Withbro er den 

som har overordnet ansvar for miljøar-
beiderstillingen, og hun er ikke i tvil om 
at dette bindeleddet mellom helse og 
skole har fungert bra. 

– Dette er et lavterskeltilbud, og det 
er veldig greit at vi har Sondre til å følge 
opp enkeltelever og grupper i skolen på 
en måte som vi ikke har kapasitet til. 
Både friminutt, gymtimer og skolebuss 
kan være arenaer enkelte elever ikke 
føler seg trygge i, og da kan vi bruke 
Sondre til å følge opp når vi får tilbake-
melding om dette, sier Withbro. 

Samtaler og konfliktløsning
Som miljøarbeider består arbeidsda-

gen også av samtaler både med elever 
og lærere, og bistå i konfliktløsning der 

Sondre miljøarbeider

dette er nødvendig.
– I forhold til lærerne som må for-

holde seg til faste timeplaner, har jeg 
ofte anledning til å ta slike samtaler på 
kort varsel, og det er veldig viktig når 
man har med barn og unge å gjøre, for-
klarer Sondre. Han presiserer også at 
det er mulighet for foreldre til å ta kon-
takt direkte dersom de har innspill og 
ønsker som angår ungenes skolehver-
dag. 

Friluftsgruppe
Nylig avsluttet Sondre studiet ”psy-

kososialt arbeid med barn og unge”, og 
som en del av studiet har han startet 
opp et tilbud om friluftsgruppe. Dette 
tilbudet er organisert gjennom kultur-
skolen, og det er åpent for alle. 

- Det er ikke alle som er interessert i 
fotball eller korps, og siden det ikke fins 
noe lignende fritidstilbud i Rennebu 
syns jeg det var artig å prøve dette. Jeg 
har også formell kompetanse innen fri-
luftsliv fra tidligere utdanning, så det 
var et naturlig valg, forteller Sondre. 
Friluftsgruppa har i år hatt både skitu-
rer, hundekjøring, fotturer, sykkelturer, 
fisking og overnattingstur. 

- Det er en veldig trivelig gjeng, og 
jeg tror både elevene og foreldrene har 
vært godt fornøyd med tilbudet, sier 
Sondre. Miljøarbeideren har de siste 
årene også hatt hovedansvaret for fri-
luftsdagene, et tilbud som gjelder alle 
elever i 1. - 4. klasse. Dette har vært et 
populært tilbud, med rundt 50 unger 
påmeldt hvert år. 

Mange trivelige unger
Sondre er utdannet barnevernspe-

dagog, og trives veldig godt med den 
jobben han har nå.

– Noe av det beste med jobben er 
jo at jeg får treffe så mange trivelige 
unger på skolene rundt om i Rennebu. 
Det er også veldig givende å oppleve at 
enkeltelever eller grupper får en bedre 
skolehverdag gjennom tiltak som hel-
sesektor og skole samarbeider om å 
gjennomføre. Effekten av de tiltakene vi 
iverksetter trenger jo ikke nødvendigvis 
være så enkelt å måle, men ofte kan vi 
se både gjennom kroppsspråk og atferd 
at elevene får en bedre skolehverdag, 
og da oppleves det meningsfylt å være 
miljøarbeider, avslutter Sondre.

Av Mona Schjølset

Miljøarbeider Sondre Børgeson Larsen der han trives best - ute sammen med elevene.

Lærer 100% vikariat skoleåret 2013/2014 ved Berkåk skole/ Rennebu ungdomsskole
Logoped/ Pedagogisk psykologisk rådgiver med fagansvar 50% fast + vikariat
Fullstendig utlysningstekst under ”Stilling ledig” på www.rennebu.kommune.no.
Søknadsfrist 6. juni.        - Rådmannen
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Årets vandring i pilegrimsleden
I år har vi satt av søndag den 9. 

juni til vandring i pilegrimsleden. Vi 
starter kl 10.00 med en samling på 
fornminnefeltet ved elva nedenfor 
Skjepphaugen. Herfra vandrer vi opp 
gjennom Eibakken og videre på veien 
mot Olavskleiva. Etter å ha besøkt nok 
et fornminnefelt på Kjønnmoen snur vi 
og går tilbake gjennom Grøtte gård på 
vestsiden av elva til der vi startet. Årets 

tur blir derfor en rundtur. Underveis 
har vi med kjentfolk som vil fortelle oss 
det som er verdt og vite om en svært så 
spennende bit av leden. Ta med mat og 
drikke og klær som passer til vandring 
i litt ruskete terreng. Vi håper på finvær 
sånn som vi bruker å få. Alle er hjertelig 
velkommen til å delta.

- Pilegrimsutvalget i Rennebu

Historisk 
vandring fra 
Skjepphaugen 
til Grøtan
Onsdag 12. juni har Kåre Grøtte 
i samarbeid med Rennebu histo-
rielag og Frivilligsentralen tatt 
initiativ til ei historisk vandring 
fra Skjephaugen til Grøtan. 

Historisk guide Mikkel Grøtte vil 
ta oss med på ei reise i fortid og nåtid 
langs den gamle veien som går langs 
Orkla. I Ivar Aasen sine fotspor, i hus-
menn og bønder sine fotspor, ja kanskje 
til og med i forfedre sine fotefar frå før 
den tida da historiebøker og ferdamin-
ne var funnet opp?  Vi vil ta avstikkere 
til historiske plasser underveis.

På Grøtan sørger Flågrenda Vel for 
at det blir kaffe og noe å bite i å få kjøpt. 

Vi starter opp frå Skjephaugen klok-
ka 19.00, og håper mange møter opp og 
blir med oss på turen.

Bilquiz
Det har blitt en tradisjon med 
bilquiz på Innset og Ulsberg, 
og denne våren er ikke noe 
unntak. 

Det er Innset og Ulsberg grendalag 
som står bak arrangementet som går 
av stabelen lørdag 8. juni, og i år starter 
quizen i byggefeltet på Ulsberg. 

Årets quiz-rute går fra Ulsberg 
til Berkåk og via Havdal før retur til 
Ulsberg. Her er det mulighet for en litt 
annen opplevelsestur i Rennebu.

– Dette kan jo tolkes både abstrakt 
og konkret, og jeg gleder meg til å se 
store og små elever i musikalsk utfol-
delse på scenen, og ikke minst kunst-
utstillingen som billedfagelevene 
skal presentere denne kvelden, sier 
Storlimo. 

I år har man valgt å legge vårkonser-
ten til samfunnshuset på Berkåk, men 
det hele blåses i gang ute på tusenårs-
stedet. 

– I forhold til været er det greiest å 
legge arrangementet innendørs, men 
det kommer til å bli en feiende flott 
åpning på hele konserten ved tusen-

”Vi Flyr” med Kulturskolen!
Tirsdag 4. juni inviterer kulturskolen til sin tradisjonelle vårkon-
sert. Tema for årets konsert er ”Vi Flyr”, og ifølge assisterende rek-
tor Ingrid Storlimo er dette et tema som favner både vidt og bredt. 

årsstedet først, forteller Storlimo. Etter 
åpningsnummeret vil publikum bli 
geleidet inn i samfunnshuset. Her vil 
det så bli åpning av billedfagelevene sin 
kunstutstilling, før man fortsetter med 
musikalske innslag fra scenen. 

– Her kommer det til å bli mye fint 
både å se og høre, så jeg vil oppfor-
dre alle til å sette av denne kvelden og 
fly høyt sammen med kulturskolen i 
Rennebu, avslutter Ingrid Storlimo. 

Tekst: Mona Shjølset
Foto: Dagfinn Vold

Jentebandet SevenUp spilte til stor begeistring på Voll skole den 17. mai i år.
Den 4. juni spiller de under Kulturskolens tradisjonelle vårkonsert.

Ved Olavskleiva får du se avtrykket etter 
hesten til Heilage Olav.

Foto: Dagfinn Vold
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Innset barnehage har ikke biblio-
tek i vårt nærmiljø, da er bokbussen et 
kjempeflott tilbud for oss. Det siste året 
er vi i barnehagen blitt godt kjent med 
bibliotekaren på bokbussen. Hun pluk-
ker ut bøker i forkant av besøket, en 
pose med bøker som passer både alde-
ren på barna våre og til årstiden. Det er 
både god eldre barnelitteratur og helt 
nye barnebøker i posen. 

To eller tre barn blir alltid med inn 
på bokbussen. Å bli med på bokbus-
sen går på omgang, barna vet hvem 
som skal bli med neste gang. Etter å ha 
lånt på bokbussen, legges alle bøkene 
utover bordet. Barna plukker ut og ser 
i bøkene. Vi voksne begynner å lese og 
barna lytter. Enkelte bøker utmerker 
seg med en gang. Vi voksne leser og 
leser. 

I det siste har vi lest mye om trollet 
Tambar, skrevet av Tor Åge Bringsværd. 
Bøkene gir et godt utgangspunkt til 
samtale og undring barn og voksne 
sammen. Er ikke troll slemme? Hva 
med trollet i Bukkene Bruse? Eller 
Bukkene Bruse i badeland? Er troll 
forskjellige? Dette er bøker som barna 
snakker sammen om, og tenker mye på. 

Bøker som ”Hallo Byen” og ” Hvor 
er Willy?” er alltid artige. Barna må kon-
sentrere seg for å finne de ulike figure-
ne i et virvarbilde. Her får vi også pratet 
om ulike miljø, slik som bl.a byen, inni 

Bøker er viktige
Én torsdag i måneden får Innset barnehage besøk av Kultur- og 
Bokbussen fra Fylkesbiblioteket i Sør-Trøndelag fylkeskommune.

flyet, og hva som bor sammen med 
marken under gresset gjennom ulike 
årstider. 

”Raske reven Rogers lille rotebok”, 
denne reven klarer ikke å si lyden r. Når 
Roger sier: Jej ej et jåskinn te å bygge, 
barna hører etter hvert hvilken lyd som 
mangler, og vi øver på å si rrrrrrrrrrrrrrr. 

Intervju med Gunvor, den 26. mars 
2013

I høst fant e ei bok, e syns den va 
morsom e, sa Gunvor 

Boka het Fytte Katta, (Fy katte). 
Katja Katte kom inni fryseren, det va 
kaldt og fælt. Pappa`n tok å åpna fry-
seren, kjørt te dyrlegen. Det gjekk bra. 
Tilslutt vart det kattunga. 

Boka vart borte i høst, oss levert den 
tebake te bokbussen, sa Gunvor. 

E tenkt masse på boka, sa Gunvor. Vi 
mått si ifra te bokbussen at vi villa lån 
den igjen. Vi mått vent my, så kom bok-
bussen. Og oss fekk lån katteboka igjen, 
sa Gunvor.

I barnehagens rammeplan i fagom-
rådet kommunikasjon, språk og tekst, 
fremheves det at å lese bøker bidrar til å 
videreutvikle barnas begrepsforståelse, 
lære å utrykke følelser, og å gi utrykk for 
egne ønsker og erfaringer. Lesing sti-
mulerer også barns tidlige interesse for 
bokstaver og skriving. Barna får este-
tiske opplevelser og ny kunnskap gjen-
nom bøker. Nye bøker har ofte fantas-
tiske illustrasjoner fra kjente kunstnere.  
Her er det mye å se på og fundere over. 
Bøkene kan også gi tema til felles sam-
tale barn imellom og gi god inspirasjon 
til fabulering. 

Astrid Strand 
- ass. styrer og pedagogisk leder 

ved Innset Barnehage

Pga. begrenset plass er artikkelen forkortet. 
Les hele artikkel på www.rennebu.kom-
mune.no

Gunvor gledet seg over å finne igjen 
boka Fy katte på Bokbussen.

Kulturskole-
lærer Ingrid
Ingrid har jobbet i kulturskolen 
i Rennebu mange år. Hun er 
både en flink fiolinist og en god 
sanger. På fritiden er hun er en 
aktiv dame.

Tekst/Foto: Sigrid Torsdatter Uv

Hva gjør du i fritiden?                                                                                                                            
- Jeg går på ski, jeg strikker og jeg er 
sammen med venner.

Hva er ditt yndlingsinstrument?                                                                                                   
- Fele, og sangstemmen er jo også et 
fint instrument.

Hva lærer du elevene dine?                                                                                                   
- Jeg lærer elevene mine å spille og 
synge, jeg lærer dem å spille sammen, 
jeg lærer dem at det er artig å spille 
og jeg lærer dem å ha det artig med 
musikken. 

Hvor bor du?                                                                                                                                          
- Jeg bor på et småbruk i Budalen.

Hvis du skulle lage en avis om kultur, 
hva ville du kalt den?
- Jeg ville kalt den for «Kultbladet!»

Har du noen søsken?                                                                                                                      
- Ja, jeg har en bror som heter Arne.

Har du noen andre jobber enn jobben 
din i kulturskolen?                                                          
- Ja, jeg dirigerer Budal skolekorps, 
jeg jobber også som musiker, jeg spil-
ler konserter med den «Kulturelle 
Skolesekken» og jeg spiller i gruppa 
«Apes and Babes».

Akkurat nå vet vi at du er vikar for 
kulturskolerektor Arnstein. Hvordan liker 
du den jobben?                                                                                                                                     
- Jeg liker det veldig godt. Det er fint å 
ha jobb på Berkåk fordi jeg trives godt i 
Rennebu.

Får du ikke Rennebunytt i postkassa?
Vi vil gjerne få tilbakemelding hvis noen ikke får bladet i postkassa, 

da vi vil ta opp mangelfull distribusjon med Posten.

Skriveverkstedets 
spalte
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Gjensidige Oppdal-Rennebu Brannkasse
- nærhet og trygghet siden 1842

Åpningstid Berkåk tirsdag-fredag 9-15

Mette Smeplass
kunderådgiver privat
treffer du på vårt 
kontor på Berkåk 
tirsdag-fredag eller 
på tlf 72 42 82 50

Bodil S. Holden
kunderådgiver landbruk
treffer du på vårt 
kontor på Berkåk 
hver tirsdag eller på 
tlf 72 40 49 90

Berkåk 72 42 82 50
Oppdal 72 40 49 90
www.GORB.no

DET LIGGER MYE 
HARDT ARBEID BAK 
GODE RESULTATER

BDO er et revisjons- og rådgivningsselskap 
med over 900 ansatte over hele landet.

For mer informasjon, kontakt oss på:  
tlf. 72 48 15 00, orkanger@bdo.no, eller kom 
innom oss i Orkdalsveien 89, Orkanger.   

Les mer på: 
www.bdo.no

BDO_Orkanger_profil_120x75.indd   1 01.03.2012   08:56:11

Sigmar´s Elektroservice
Kosbergveien 4 Berkåk, 7391 Rennebu

Søndag 16. juni 2013 kl 12.00
52/18 km sykkelritt på Nerskogen i Rennebu. 

Start og mål ved Granasjøen.

w
w

w
.m

ed
ia

p
ro

fil
.n

o

Traséen går langs grus- og asfaltvei. 
Premier til 1/3 i ungdomsklassene, 

de tre beste i voksenklassene, 
og til bestemann og bestedame. 

Deltagerpremier og uttrekkspremier.

For mer informasjon: www.nerskogsrittet.no

Nerskogen grendalag, Oppdal sykkelklubb og 
Rennebu IL i samarbeid med

Konsert i Olsmedalen
15. juni kl 20.00

med Bonsaksens kvintett
Gunnar Bonsaksen - piano

Arne Ree - trekkspill, Rolf Erik Jordet - bass
Ola Haukdal - gitar, Jan Erik Mjøen - saxofon

Jazz evergreen
Allsang

Humoristisk kåseri av Gunnar Bonsaksen
Inngang kr 100

EL.kontroll
for bolig, hytter, gardsbruk mm

•  Nye og gamle kunder tilbys EL.kontroll
•  20-30% rabatt hvert år på din premie refunderes
 av enkelte forsikringsselskap i 3-5 år ved denne kontroll
•  NEMKO-sertifisert pr 8. mai 2013
•  Pris, ring 72 42 70 70 eller mob 926 35 481

Alltid billigst! 

Skogdag
Lørdag 8. juni

Kl. 12 – 15
på Grindal 

- skiltet fra Granabrua

Veivedlikehold og 
demonstrasjon av utstyr

Nye skogbruksplaner
Informasjon om tilskudd og leveringsbetingelser

LENSA
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Klart for årets 
Nerskogsritt
Den 16. juni arrangeres 
Nerskogsrittet for fjerde gang, 
og arrangørene er godt i rute 
med planlegging og tilretteleg-
ging. 

- Nå har vi gjennomført rittet tre 
ganger, og kan vel på mange måter si at 
prøveperioden er over og at vi har lyk-
kes med å etablere et arrangement som 
er kommet for å bli, sier Kjetil Værnes, 
som er leder i hovedkomiteen. 

Ifølge Værnes har arrangørene hvert 
år gjort noen utbedringer som er med å 
gjøre kvaliteten på arrangementet enda 
bedre, både for deltagere og publikum. 
Kioskområdet ved Granasjøen har blitt 
utbedret noe foran årets ritt, og arran-
gørene håper dette vil være med å 
styrke den familievennlige profilen til 
Nerskogsrittet ytterligere.

Alle kan bli med!
Nerskogsrittet består både av en 

turklasse og en trimklasse. Deltagerne i 
turklassen sykler en løype som er 52 km 
lang, med en samlet stigning på borti-
mot 1000 høydemeter. Trimklassen og 
de yngste ungdommene sykler en let-
tere løype på 18 km, som går korteste 
vei rundt Granasjøen. 

- Denne løypa er overkommelig for 
de aller fleste, og vi håper mange fami-
lier legger trimturen hit denne sønda-
gen. Får man til å være med på syk-
kelkarusell, så greier man denne løypa 
også, sier Værnes. 

Ny nettside og nye deltagerpremier
Som nevnt legger arrangørene vekt 

på å gjøre noen små forbedringer på 
arrangementet hvert år. I år blir det nye 
deltagerpremier, og ifølge Værnes er 
dette noe varig som det går an å samle 
på. Nerskogsrittet har også fått ny nett-
side, og her finner man all nødvendig 
informasjon om årets ritt. 

– Fra arrangørene sin side har vi 
det meste på plass nå, så er det bare å 
krysse fingrene for at værgudene er på 
vår side, så blir dette en flott opplevelse 
både for deltagere og publikum, avslut-
ter Kjetil Værnes. 

Påmelding og nærmere informa-
sjon, se www.nerskogsrittet.no 

Tekst: Mona Schjølset

Livsglede i Jutulstuggu
Aktivitetsdagen ble meget vellykket med stort fremmøte.

Kristine Sørløkk, Erling Sande, Ingvild Elven Fjellstad og Kristine Olsen Farstad 
trivdes alle godt under arrangementet Livsglede på Stamnan.

Det var yrende liv ved Jutulstuggu 
på Stamnan forrige fredag da elever ved 
Oppdal videregående skole og Meldal 
videregående skole som arbeider med 
prosjektet Livsglede for eldre inviterte 
til aktivitetsdag sammen med Rennebu 
dagsenter, Stamnan grendalag og 
Frivilligsentralen. 

Dagen var åpen for alle eldre, og det 
var gjester både fra Oppdal, Meldal og 

Rennebu. Det ble solgt rømmegrøt, og 
under måltidet var det fullt hus både 
inne i Jutulstuggu og i Kafé Hyggen.

Men, før en kom så langt var det 
anledning til å være med på en heste-
tur, tur i veteranbil, klappe sauene eller 
studere både nytt og gammelt land-
bruksutstyr. Det var også opptreden 
av elever fra Voll skole sammen med  
lokale spellemenn, og barnehagen kom 
også på besøk. 

Det var bare blide ansikter å se, og 
det var tydelig at mange koste seg - selv 
om det var litt duskregn satte det ingen 
demper på den store dagen.

Av Dagfinn Vold

Margot Stavne og 
Synnøve Haugen 
lagde smakfull røm-
megrøt, og Maj Britt 
Svorkdal Hess ser til 
at alle trives.
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Når Birka inviterer til 
Sommeråpent 14. juni, skal det 
i år settes litt ekstra fokus på 
kvinners liv og levnet opp gjen-
nom årene. 

– Dette har sammenheng med 
stemmerettsjubileet som feires i år, 
og det har vi naturligvis lyst til å være 
med å markere i forbindelse med 
Sommerfesten, sier Anne Kristine 
Stavne, som er arrangementsansvarlig 
i Birka. 

Rennebu kommune har nedsatt 
en egen komite som har arbeidet med 
stemmerettsjubileet. Her vil det bli 
åpning av en utstilling på kommunehu-
set den 10. juni. Under sommerfesten 

Trenger din gamle BH!
får publikum anledning til å se denne 
utstillingen i SMN sine lokaler på tor-
get. 

— Dette er en historisk utstilling 
med fokus på kvinners kamp for å opp-
nå stemmerett. Komiteen har arbeidet 
grundig med historiske begivenheter 
og sterke kvinnepersonligheter gjen-
nom hele vinteren, så det gleder vi oss 
til å se, sier Stavne.  

BH-utstilling
For å hedre kvinnene har også Birka 

valgt å lage en egen utstilling i forbin-
delse med årets sommerfest. 

—  Vi har tatt utgangspunkt i det 
mest typiske kvinneplagget, nemlig 
BH-en, og i den forbindelse ønsker vi at 
kvinner i alle aldre og alle slags fason-

Birka, Rennebumartnan, 
Kulturskolen og Frivillig-
sentralen ønsker velkommen 
til “Sommeråpent” på Torget 
i Rennebu, fredag 14. juni kl. 
17 – 20. Arrangørene lover et 
spennende program for hele 
familien.

Det har blitt en tradisjon med som-
merfest på torget i Rennebu, og den 
14. juni inviterer Birka og gode samar-
beidspartnere igjen til «Sommeråpent». 

I år blir det mannekengoppvis-
ning, underholdning fra Kulturskolen, 
matservering, salg av håndverkspro-
dukter, utstilling i forbindelse med 
Stemmerettsjubileet og mye mer.  

— Vi setter stor pris på at så mange 
aktører igjen er involvert i arrangemen-
tet. Det har blitt et skikkelig samar-
beidsprosjekt, med mål om å få til liv og 
røre på det flotte Torget vårt, sier Anne 
Kristine Stavne, ansvarlig for arrange-
mentet. 

Mannekengoppvisning og 
kulturinnslag

Også i år vil et viktig innslag på 
sommerfesten være mannekengopp-
visning med Snertne Sneller, Rennebua 
og Birka. 

— Her blir det anledning til å se 

ger leverer inn sine gamle BH-er, sier 
Stavne. Rennebua og Snertne Sneller 
har stilt seg til disposisjon som innleve-
ringssted, og som et ekstra lokkemiddel 
gir de damene 10% avslag på ett kjøp i 
butikken når de leverer BH-en. 

— Vi skal naturligvis bearbeide dem 
litt før de stilles ut, så vi kan ikke garan-
tere at folk kjenner igjen sin egen BH 
når de kommer på utstillingen, smiler 
Stavne. Det som er viktig er imidlertid 
at de kreative damene i Birka trenger 
mange BH-er i god tid før sommerfes-
ten, så alle oppfordres til å rydde kles-
skapet og levere inn BH-er før den 7. 
juni.

Tekst: Mona Schjølset

Sommeråpent på Torget

vårens og sommerens nyheter på 
klesfronten, og i år har vi utfordret 
Helsesenteret, som er Rennebus stør-
ste kvinnearbeidsplass, til å stille som 
mannekenger, forteller Stavne. 

— Vi har også som tidligere år et 
samarbeid med kulturskolen. Elevene 
her kommer til å bidra med flotte kul-
turinnslag, så det er bare å ta seg en 
tur. Jeg tror vi kan love noe for enhver 
smak, sier Anne Kristine Stavne.

Månedens håndverker og salgs-
utstilling

Vi får presentasjon av månedens 
håndverker i Birka for sommermåne-
dene, altså de tre som er kåret for juni, 
juli og august - Steinar Garberg, Tornes 
Keramikk- og Tekstilverksted, og Nina 
Vedeler Svendsen. 

Hverdagsmennesker gjenskapt 

i leire er blitt et av Steinar Garbergs 
varemerker. Han modellerer den jevne 
mann og kvinne, og tar bestillinger i 
både store og små format. Tornes lager 
bruksting og unika i steingods og por-
selen, og brukstekstiler med silketrykk. 
Vedeler Svendsen designer og håndla-
ger smykker i små serier eller unikater. 
Sølv, gull og ulike typer smykkesteiner 
er hennes materialer. 

I Birkabygget blir det salg av pro-
dukter fra disse tre, og over hundre 
andre spennende produsenter, som 
vises i Birkas stadig voksende salgsut-
stilling. 

Butikkene på torget er også kvelds-
åpne, og Svengård, Arbeidssenteret og 
Frivilligsentralen står for spennende 
forfriskninger, limousinburger, epleka-
ke og lapper er noe av det de byr på. 
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K U N N G J Ø R I N G E RK U N N G J Ø R I N G E R
Steinplukking utføres
med kombinert rive og plukker.
Lars Arne Havdal, tlf 482 05 005

Takk for all oppmerksomhet i forbindelse med Ingeborg 
Bakkens bortgang.
Familien

Takk til Berkåk Menighet/Diakoniutvalget for boken på 
dagen min.
Borghild Smeplass

Hjertelig takk for blomster, kranser og vennlig 
deltagelse ved vår kjære pappa Odd Hilmar Olsbakks 
bortgang.
Takk for pengegaven til Enan trygdesenter.
Arne, Aud Olaug, Ingrid Anita og Asbjørn med familien

Historisk vandring Skjepphaugen - Grøtan!
Onsdag 12. juni. Starter fra Skjepphaugen kl 19.

Vi Flyr
Berkåk samfunnshus

4. juni kl 18.00
Dere vil få se og høre elever fra kulturskolen

framføre dans, musikk, tekster, lyd og lys.

Mediagruppa kommer.
Visuelle kunstfag har egen kunstutstilling

Oppmøte og konsertstart ved 
Tusenårsstedet – Berkåk

Inngang: 50 kroner.

Velkommen!!

Kulturskolens vårkonsert 

Berkåk
Helg- og 

sommerhjelp
for tiltredelse snarest.

Du som søker har godt humør, 
stor arbeidskapasitet, er 
selvstendig og pålitelig.

Spørsmål om stillingene rettes til 
Stein Knutsen mob 958 66 161 

eller korsen@online.no

søker

Foregangskvinner i Rennebu
Utstillingen åpner mandag den 10. juni kl 13.00, 

og vil stå i Kommunehuset over sommeren. 
Dessuten i bankbygget under Birka-dagen 14. juni, 

og senere vil den også vises under Rennebumartnan.
Utstillingen viser demokratiseringen av Norge og 

foregangskvinner nasjonalt, men med størst vekt på 
foregangskvinner i Rennebu og deres betydning for 

utviklingen i vår kommune.

Innskriving av konfirmanter 2014
Vi ønsker alle som begynner i 9. klasse i Rennebu til høsten, 

velkommen til å være med på 
vårt konfirmantopplegg og konfirmasjon.

Vi har innskriving onsdag 5.juni kl 15.00, rett etter skolen. 
Det blir mat og  informasjon om opplegget. 

Prest Anette og noen av gruppelederne vil være til stede.
Arr.: Menighetene i Rennebu

Kaffesalg på Jutulstuggu
Hver lørdag i juni, juli og august kl 11-15
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RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4 Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt -  neste nummer 13. juni - frist for stoff  3. juni -  Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!
30.05 Formiddagstreff Staure 11.00
30.05 Oppskyting/ Gammelstødalen 17.30
 treningsskyting
01.06 Loppemarked Voll skole 12-16
 arr. 5.-6. klassse
02.06 Konfirmasjonsgudstjeneste Berkåk kirke 11.00
04.06 Oppskyting/ Gammelstødalen 17.30
 treningsskyting
04.06 Seniordans Samf.huset 14.00
04.06 Kulturskolekonsert Samf.huset 18.00
05.06 Innskr. konfirmanter 2014 Menigh.huset 15.00
06.06 Oppskyting/ Gammelstødalen 17.30
 treningsskyting
06.06 Mottak av klær  Refshus skole 16-18
06.06 Torsdagsmøte Hoelsmoen 20.00
08.06 Bilquiz   start i byggefeltet på Ulsberg  12-13
 Berkåk-Havdal-Ulsberg 
08.06 Rennebu - Melhus A-lag Rennebu kunstgr 15.00
09.06 Konfirmasjonsgudstjeneste      Nerskogen 11.00
09.06 Frokostmøte Hoelsmoen 10.00

09.06 Pilegrimsvandring Skjepphaugen 10.00
09.06 Feltskyting med jegerklasse       Påmelding 10-12
 Grustaket til A. Tronshaug    arr. Innset skytterlag    

10.06 Åpning Stemmerettsjub. Komm-huset 13.00
11.06 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
11.06 Oppskyting/ Gammelstødalen 17.30
 treningsskyting
12.06 Formiddagstreff  Menighetshuset 19.00
12.06 Historisk vandring Skjepphaugen 19.00 
13.06 Oppskyting/ Gammelstødalen 17.30
 treningsskyting
13.06 Formiddagstreff Staure 11.00
Fotballkamper/treninger, se rennebu-il.no
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
Kaffesalg på Jutulstuggu hver lørdag kl 11-15
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

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

Nasjonalparken Næringshage tar over
Rennebu Næringshage AS leg-
ges ned og arbeidet videreføres 
i Nasjonalparken Næringshage 
AS.

Rennebu Næringshage AS ble star-
tet for ca 10 år siden, og har hatt til-
hold på Berkåk. Nå er selskapet vedatt 
lagt ned, da det ikke lenger har noen 
funksjon etter at Nasjonalparken 
Næringshage ble opprettet i mars 
2012. Nasjonalparken Næringshage 
har overtatt oppgavene som Rennebu 
Næringshage tidligere ivaretok for 
Rennebu kommune. 

— Næringshagene både i Rennebu 
og Oppdal blir lagt ned og erstattet 
med et bedre regionalt tilbud gjennom 
Nasjonalparken Næringshage. Dette 
tilbudet vil gi økt satsing på nærings-
utvikling i begge kommunene, forteller 
styreleder Jan Bredeveien. 

Bredeveien forteller videre at den 
nye næringshagen har som mål å vok-
se utover de stillingsandelene den har 

i dag, for å bygge opp et fagmiljø for 
Rennebu og Oppdal.

Nasjonalparken Næringshage AS 
har kontortilhold i Oppdal, og 25% av 
eierne kommer fra Rennebu - fordelt på 
Rennebu kommune og private bedrif-

ter. Det offentlige, gjennom Rennebu 
kommune, Oppdal kommune og SIVA 
eier tilsammen 45% av aksjene, mens 
resten er private eiere.

Av Dagfinn Vold

Ordfører Ola T. Lånke og Jan Bredeveien legger ned Rennebu Næringshage AS 
og viderefører arbeidet i Nasjonalparken Næringshage AS.


