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Etter besøket av våren kom en ny vinter - til glede 
for mange. Knut Magnus Aune, Mari Krogstad 
og Torunn Rønning koser seg ute i snøen på 
Vonheim barnehage.

Foto: Dagfinn Vold

Deilig   snø
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Påske i vinterfjellet

Vi ønsker oss snø i fjellet til påske, særlig fordi det har 
vært så lite snø tidligere i vinter. Drømmen er sol, hvite 
vidder og gode temperaturer. En varm brunfarge er ikke å 
forakte. Våre fantastiske fjellområder og turområder innbyr 
både til rekreasjon og trim. 

Jeg vil samtidig benytte anledningen til å advare om 
påskefjellet. På grunn av høye temperaturer finnes det lite 
tele i jorda i de lavere områdene. Høyere opp ligger snø eller 
is. Jordvarmen gjør at snøen/ isen varmes opp nedenfra, slik 
at snøkrystallene omformes til kuler (rennsnø) eller at det 
dannes et lag med hule snøkrystaller. Når det kommer snø 
oppå, vil kulene fungere som kulelager og snøskred kan 
utløses. 

For å være på den trygge siden anbefaler bl.a nettstedet 
www.snoskred.no og Den norske Turistforeningen at skitu-
ren legges utenom skråhellinger på 30 grader eller mer, som 
er grensen for at skred 
kan løsne. Slakere hel-
ninger gir liten skredfare. 
Helningen kan du måle 
ved hjelp av to like lange 
skistaver:

Hold den ene lodd-
rett mot bakken. Den 
andre plasseres vannrett 
med håndtaket akkurat 
inntil midten på den loddrette staven. Dersom det ikke er 
plass til hele den liggende staven, er helningen større enn 

27 grader og det er fare for skred. App-er eller kompass kan 
og brukes for å måle helningen. 

Dersom du skal passere slike helninger eller ta en rast i 
nærheten av dem, bør du holde en avstand som er 3 ganger 
høyden av lia for at det skal være trygt.

Snøforholdene gir rasfare dersom du kan se ferske skred 
i området eller høre drønnelyder i snøen. Om du må kjøre 
ned ei bratt li bør du ta følgende forhåndsregler: kjør ned 
en i gangen og stopp på et sted hvor du ikke utløser ras og 
heller ikke får et over deg før nestemann setter i vei. Dersom 
du faller, vil trykket gå mye dypere ned i snøen og sannsyn-
ligheten for å utløse et skred er mye større. 

Du er trygg i fjellet om du ikke beveger deg i den bratte 
lia. Skjær heller ikke av bunnen eller toppen av helningen 
med et skispor. Overflata svekkes og du kan utløse hele lia. 
Gå heller ikke i bratte bekkedaler eller v-daler, som kan 
klappe sammen fra begge sider. Når vinden blåser, bygger 
snøen seg opp på lesiden og lager skavl. Like etter snøfall 
når det kommer mer enn 0,5m snø, er lesidene (over 30 gra-
der) særlig rasfarlige. 

Om du husker dette og ikke tar unødige sjanser, vil det 
ikke være noen grunn til å være hjemme. Ta i tillegg med 
deg ei sondestang og en spade. Da kan du bistå dersom det 
går et ras, og du har i tillegg muligheten til å grave deg ned 
og merke plassen om uværet plutselig kommer. Jeg bruker 
også spaden til å bygge meg lun borg for å nyte medbrakt 
mat i ly for været.

Jeg ønsker deg en riktig god påske med fine dager, godt 
vær og masse frisk luft!

Lill Hemmingsen Bøe
ass.rådmann
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Rundt halvparten av de Sør-
trønderske kommunene opplevde en 
økning i besøkstallene i fjor, og gledelig 
nok finner vi Rennebu Folkebibliotek 
på toppen av denne listen, med en 
økning på 15%. 

Budrute
Ifølge biblioteksjef Bente Gunnes-

mæl kan en av grunnene til den posi-
tive utviklingen for Rennebu være ord-
ningen med budrute. 

– Nå er det en egen budrute som 
frakter bøker mellom bibliotekene i 
hele Norge, og det betyr at kunder i 
Rennebu kan bestille bøker som vi ikke 
har, og bøkene blir levert her to ganger i 
uka, forteller Bente. 

Gjør en god jobb
I forrige uke kom ordfører Ola T. 

Lånke på overraskende besøk sammen 

Populært med bibliotek!
Etter noen år med nedgang eller stabilitet i besøkstallene, viser 
utviklingen i 2013 en økning på 7% for de sør-trønderske folke-
bibliotekene. Barn og unge opp til 15 år er de mest aktive bru-
kerne, og lånte i løpet av fjoråret gjennomsnittlig 14 bøker hver. 

med enhetsleder for kultur og fritid 
Astri Snildal og rådmann Birger Hellan. 

– Vi vil benytte anledningen til å tak-
ke for den gode jobben dere gjør her på 
biblioteket, noe som gjenspeiles i den 
oversikten som nylig ble presentert, sa 
Lånke. Biblioteksjefen var både over-
rasket og glad for blomster og gode ord 
fra Rennebu kommune, og syntes selv-
følgelig også statistikken for 2013 var 
hyggelig lesning. 

– Det er kjekt å bli satt pris på for 
den jobben man gjør, men jeg vil dele 
blomsten med min gode medarbei-
der Janne Hinsverk, og ikke minst alle 
de trivelige og trofaste kundene som 
bruker biblioteket, avsluttet Bente 
Gunnesmæl. 

Av Mona Schjølset

Ordfører Ola T. Lånke, rådmann Birger Hellan og enhetsleder for kultur og fritid Astri 
Snildal overrasket bibliotekar Bente Gunnesmæl med blomster for den gode jobben hun 
gjør på biblioteket.

Skole- og 
barnehage-
strukturen
HOO har hatt saken om 
vurdering av skole- og barne-
hagestruktur opp til 2. gangs 
behandling.

Arbeidsutvalgets innstilling til 
HOO-møtet var bl.a. at Rennebu kom-
mune skal ha to skoler hvor elever fra 
Nerskogen flyttes til Voll skole og elever 
på Innset skole flyttes til Berkåk skole, og 
at det skal foretas en ny vurdering om 
Voll skole skal flyttes til Berkåk skole når 
elevtallet er så lavt at det blir plass for alle 
elevene uten at Berkåk skole må bygges om. 
(for fullstendig innstilling se www.ren-
nebu.kommune.no/politikk).

Under behandlingen i HOO ble det 
fremmet fire nye forslag:

Senterpartiet fremmet forslag om å 
opprettholde dagens modell, men vur-
dere fremtidig drift når elevtallet kom-
mer ned på 10 elever ved den enkelte 
skole. Dette forslaget fikk 2 mot 5 stem-
mer.

Arbeiderpartiet fremmet forslag om 
at Berkåk skole tilrettelegges for at alle 
elever fra Voll, Nerskogen og Innset 
flyttes til Berkåk fra og med skoleåret 
2016/17. Dette forslaget fikk 3 stemmer 
for og 4 stemmer mot.

KRF fremmet forslag om at 
Rennebu skal ha to skoler hvor elever 
fra Nerskogen flyttes til Voll fra høsten 
2014 og elevene fra Innset flyttes til 
Berkåk fra høsten 2015. Dette forslaget 
fikk 2 stemmer for og 5 stemmer mot.

Det fjerde forslaget var felles fra KRF 
og SP, og hadde som konsekvens at 
Innset og Voll skole opprettholdes og at 
Nerskogen skole nedlegges og elevene 
overflyttes til Voll fra 2014. Dette ved-
taket fikk flertall med 4 stemmer mot 3 
stemmer.

Arbeidsutvalgets forslag nevnt inn-
ledningsvis fikk 7 stemmer i mot.

Videre behandling
Formannskapet har allerede 

behandlet saken når dette bladet kom-
mer ut, og kommunestyret skal gjøre 
endelig vedtak den 1. april.

Av Dagfinn Vold



4 Rennebunytt

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Kosbergveien, 7391 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

Berkåk Veikro
Drivstoff   Mat   Overnatting

Medarbeider
Vi søker etter en person med godt humør,

som er ansvarsbevisst og arbeidsvillig, 
og som kan stå på når det trengs.

Hos oss får du varierte arbeidsoppgaver på
kjøkken og kiosk, og du får møte mange 

hyggelige mennesker.

Vi har gode personalfordeler, godt 
arbeidsmiljø og tarifflønn.

Det er mulig med større og  mindre
stillingsandeler. Tiltredelse snarest.

Du kan ta kontakt med 
Anne Karin på tlf 415 58 838 eller 
på mail post@berkaak-veikro.no

Distriktets
kontor-
leverandør

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

Korps er Gøy!

torsdag 10. april kl 18.30
i Samfunnshuset

Rennebu Skolekorps er et korps for hele
bygda og her er det med unger fra 8-17 år.

Har DU lyst til å være en del av denne
flotte gjengen?

Kom og prøv instrument og ta en prat
med medlemmene 10. april fra kl 17.

Velkommen!

Skolekorpset holder konsert
og medlemmene skal få
åremålsmedaljer og stjerner.

Servering av saft, kake og kaffe

stjernedryss 
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Mange familier med barn og 
ungdom kan oppleve ulike 
utfordringer i hverdagen, og 
ofte kan det være til stor hjelp 
å få en uforpliktende samtale 
med fagfolk som jobber med 
lignende problemstillinger til 
daglig. Erfaring viser at den 
beste hjelpen er den som gis 
tidlig, lokalt og i samarbeid 
med familien. 

Mange kommuner har svært gode 
erfaringer med såkalte familiesenter, 
og derfor har man valgt denne model-
len for å etablere et nytt lavterskeltil-
bud for familier med barn og ungdom i 
Rennebu kommune. Tilbudet er utviklet 
gjennom et samarbeid mellom ulike 
faggrupper innen helse, PPT og barne-
vern, og er lokalisert på helsestasjonen. 

Tverrfaglig
Familiesenteret i Rennebu vil forelø-

pig holde åpent en tirsdag i måneden, 
og det er ikke nødvendig med timeav-
tale. 

- Vi som kommer til å være her er 
helsesøster, pedagogisk psykologisk 

Familiesentral i Rennebu

rådgiver, rådgiver psykisk helse og bar-
nevernspedagog, og alle har naturligvis 
taushetsplikt slik som for vanlige kon-
sultasjoner, forteller helsesøster Marta 
Withbro.

Hun presiserer også at man som 
foreldre ikke må tenke at problemene 
er for små til at man trenger å oppsøke 
hjelp. 

– Noen har utfordringer som må 
jobbes med over tid, mens andre kan 
oppleve forbigående problemer som 
det er viktig å ta tak i akkurat der og 
da. Når foreldre velger å skille lag er 
det f. eks ikke noe fasitsvar på hvordan 
ungene vil reagere, eller hvordan man 
skal snakke med dem, og her vil vi på 
familiesenteret kunne være med som 
støttespillere for både barn og voksne, 
sier Withbro. 

Tidlig hjelp
Et av hovedfokusområdene til fami-

liesentrene er å gi tidlig hjelp, og siden 
det også legges vekt på å være et lavter-
skeltilbud har man mange steder lykkes 
med dette. 

– Vi har ikke like strenge krav til f. 
eks journalføring av samtaler vi har, og 
kan bruke tiden effektivt på hjelpetiltak 
direkte mot familiene. På den måten 

håper vi også terskelen for å oppsøke 
oss blir lavere, og man kan unngå at 
problemene vokser seg større enn nød-
vendig, påpeker Withbro. 

Temamøter og veiledningsprogram
Andre tiltak som nå vurderes lagt 

under familiesentralen er tverrfag-
lig 18 mnd. gruppekonsultasjon med 
helsesøster og PP-tjeneste som en 
del av helsestasjonsprogrammet. 
Foreldreveiledningsprogrammet ”De 
utrolige årene”, som det har vært gitt 
tilbud om de siste årene, vil heret-
ter inngå i familiesentertilbudet. Det 
er også aktuelt å arrangere temamøter 
rundt generelle problemstillinger knyt-
tet til det å ha barn. 

- Her er det ikke noe som er fastlagt 
enda, så det er bare å ta kontakt hvis 
man har gode ideer til aktuelle tema, 
oppfordrer Marta Withbro.

Av Mona Schjølset

Nærmere informasjon om
familiesentralen finner du på  
www.rennebu.kommune.no

Mona Sunnset psykiatritjenesten), Lynn-Mari Spencer (PP-tjenesten), Merete Vognild (barnevernstjenesten), Bjørg Kjøllesdal (helse-
stasjonen) og Marta Withbro (helsestasjonen). 
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Hovedmålet for 
Rennebu Frivilligsentral 
er å være en tilrettelegg-
er for allsidig frivillig 
engasjement for folk i 
Rennebu. Ser man på 
de arrangement og akti-
viteter og faste oppdrag 
Frivilligsentralen er med 
på i løpet av et år, kan vi 
trygt fastslå at det jobb-
es aktivt for å oppfylle 
denne målsettingen. 

I overkant av 100 frivillige 
har i løpet av fjoråret deltatt i 
små og store oppgaver gjennom 
Frivilligsentralen, og daglig leder 
Maj Britt Svorkdal Hess har også 
sin kalender full av oppdrag, 
både på kontoret og ute i felten. 

– Jeg syns det er viktig at 
Frivilligsentralen er synlig i mange sam-
menhenger, og når jeg og mine med-
hjelpere bidrar frivillig rundt omkring, 
kan det i neste omgang bidra til at vi får 
frivillighet tilbake, sier Maj Britt.

Faste oppdrag
I tillegg til ulike arrangement og 

aktiviteter, er Frivilligsentralen enga-
sjert i en rekke faste oppdrag. Dette 
gjelder f. eks matombringing, utdeling 
av gratis strøsand til eldre og uføre, for-
middagstreff på Voll og Berkåk, frisktrim 
kaffe, hørselshjelp, leksehjelp, bibliote-
kvenn o.l.  Lokalene til Frivilligsentralen 
er også jevnlig i bruk i forbindelse med 
møtevirksomhet og arrangement, og 
ifølge de ansatte på kontoret er det bare 
trivelig med liv og røre rundt seg. 

- Jeg har jo stor familie, og har ingen 
problemer med å koble ut litt bak-
grunnsstøy, smiler Maj Britt. 

Ansatte 
Total stillingsandel ved Rennebu 

Frivilligsentral er på 120%. I tillegg til 
daglig leder i 100% stilling har Arild 
Sæther en 20% assistentstilling der 
han hovedsaklig tar seg av kontortek-
niske oppgaver. Bjørg Voll har ansvar 
for renhold, mens Jon Brattset stil-
ler opp for å bemanne kontoret ved 
behov, og ellers ta seg av forefallende 
oppgaver i forbindelse med den dag-
lige driften av Frivilligsentralen. Fram til 
sommerferien er også Ibrahim Noreen 
engasjert for å være med å hjelpe til i 

forbindelse med sosiale tiltak i regi av 
Frivilligsentralen. 

Mange stikker innom
Frivilligsentralen har også blitt en 

trivelig møteplass på Torget, og det er 
mange som stikker innom og tar en 
kaffekopp og en prat i løpet av dagen. 
Mange av disse er frivillige som er inn-
om for å levere timelister og kjørelister, 
eller for å diskutere nye oppdrag. 

– Det er jo disse folkene som er 
krumtappene i Frivilligsentralens virk-
somhet, og helt avgjørende for at vi kan 
gjennomføre de oppgavene vi har tatt 
på oss, sier Maj Britt. 

Medmenneskelighet er viktig
Ifølge lederen på Rennebu Frivillig-

sentral er medmenneskelighet og frivil-
lig innsats noe som er altfor lite verdsatt 
i dagens samfunn, 

- Det er jo så mye fokus på betaling, 
lønnsomhet og effektivitet, men jeg 
tenker ofte på hvor mye frivillig innsats 
betyr i ulike sammenhenger. Tenk hvor 
mye det betyr for mange at noen er vil-

lige til å gi av seg selv og bidra frivillig 
enten det gjelder fotball, ski, korps, for-
middagstreff eller pårørendeforening, 
påpeker Maj Britt.

Viktig å være fleksibel
I retningslinjene fra departemen-

tet heter det at en Frivilligsentral skal 
skape trivsel og tilhørighet gjennom 
oppgaver som ivaretas av frivillige, og 
samarbeide med andre lag og organi-
sasjoner. Dette medfører naturligvis at 
man må være fleksibel og kunne delta 
på arrangement som foregår på kvelds-
tid eller i helger. For å gi rom for dette, 
er det bestemt at Frivilligsentralen skal 
holde stengt på fredager, slik at man 
kan bruke disse timene når det er vik-
tige arrangement og møter på kveldstid 
eller helg. 

– Frivillighet er jo ikke noe som 
foregår kun mellom åtte og halv fire 
på hverdager, så det er viktig å være litt 
fleksibel i forhold til egen arbeidstid, 
avslutter Maj Britt Svorkdal Hess ved 
Rennebu Frivilligsentral. 

Av Mona Schjølset

Rennebu Frivilligsentral
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Ibrahim Noreen, Jon Brattset, Maj Britt Svorkdal Hess, Grete Granli og Arild Sæther 
(foran) ønsker deg velkommen til Frivilligsentralen.
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Forrige uke var det rep-øvelse 
i HV 12-215 Rennebu-Oppdal 
HV-område.

— Når vi har øvelser i vårt HV- 
område, er det viktig at vi trener så rele-
vant som mulig for å bli bedre i stand 
til å løse oppdragene våre, sa område-
sjef og kaptein Per Ivar Wold da vi fikk 
audiens bak vaktpostenes linjer i HV- 
kontoret i Gammelstødalen. Øvelsene 
består av innrykk med kontroll av våpen 
og klargjøring til strid, før en går over til 
å trene på oppdragene HV- området er 
tildelt. Oppdragene består av objektsik-
ring og overvåking og kontroll langs vei 
og jernbane. I tillegg har de også sky-
tetrening på bane og andre relevante 
leksjoner. Samtidig som oss øver HV- 
områdene Gaula og Røros/ Holtålen. 
Dette krever  samhandling.

Viktig å trene ofte
— Skal en løse oppdragene en er 

pålagt, er det viktig å få penger til å 
trene ofte. Til nå har det vært øving 
for sjelden. Egentlig skulle det ha vært 
øving hvert år, sier Wold. 

— Det vil alltid være utskifting av 
mannskap og befal, og da må en begyn-
ne fra start i blant. Strukturen i ledelsen 
er på plass, men vi har noe mangel på 
befal og trenger tilførsel av mannskaper 
fra vernepliktsverket.  Samtidig er det 
viktig med kursing som kan gjennom-
føres ellers i året. Det er en utfordring 

Rep i Kongens klær

i forhold til den enkeltes arbeidssitua-
sjon, familie og engasjement i lokal-
samfunnet.

Fleksibel
Wold forteller at det er omstilling for 

det innkalte mannskapet fra det sivile 
liv til å forholde seg til mange mann og 
trene på vårt oppdrag.

I to lokalsamfunn som Rennebu 
og Oppdal vil en slik øvelse føles som 
den ”rammer” spesielt små bedrifter og 
bønder. Wold forteller at det derfor er 
viktig at de utøver en viss fleksibilitet. 
Samtidig er en slik øvelse bare få dager 
i året, og en forventer at de innkalte stil-
ler opp. Det er en utfordring og nesten 
umulig å tilrettelegge på en slik måte at  
dalle blir fornøyd.

Viktig samfunnsberedskap
— Mange arrangement gjennom 

året både i Rennebu og Oppdal har 
behov for frivillige, så samfunnsen-
gasjementet i begge kommunene er 
stort. For de som driver som selvstendig 
næringsdrivende og bønder vil nok en 
slik øvelse føles som tapt inntekt hver 
dag. Dette føles urettferdig, da noen 
opprettholder full lønn fra arbeidsgiver, 
mens flertallet får kun tjenestetillegg 
etc som godtgjørelse. Slik er avlønnin-
gen i dag og strider mot lik lønn for likt 

arbeid. Derfor er det viktig at mannska-
pet har et bilde av at det vi øver på også 
er viktig for samfunnsberedskapen og 
dermed gir ”litt dugnad” disse dagene, 
sier Wold.

Heimevernet er sammen med det 
frivillige apparatet en stor ressurs når 
det gjelder nettopp samfunnsbered-
skapen, og viser til politiets bistands-
instruks. Hendelser i det siste på for-
skjellige steder i landet viser hvor viktig 
denne beredskapen er, sier Wold.

Base i Gammelstødalen
HV-området har avtale om til-

hold i første etasje i skytterhuset i 
Gammelstødalen sør for Berkåk. Wold 
forteller at de har 20 års leiekontrakt, 
og denne langsiktige avtalen med et 
betydelig forskuddsbeløp til prosjektet 
var en del av grunnlaget for at skytter-
lagene i Innset og Rennebu kunne gå 
sammen om å bygge det nye skytterhu-
set i 2003/2004. 

— Det er et kompakt anlegg med 
skytebane som nå har fått en forbedret 
100 og 200 meter. I tillegg har vi også 
skytebanen på Oppdal, slik at vi kan 
fordele mannskapet flere steder, avslut-
ter Wold.

Av Dagfinn Vold

Områdeleder og kaptein Per Ivar Wold er 
godt fornøyd med å ha HV-øvelser med 
utgangspunkt fra Gammelstødalen.

Objektsikring stod sentralt under årets HV-øvelse, og her er en vaktpost på plass ved et 
sentralt objekt. 
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Jeg har noe å si!
Barnehagedagen 2014 gikk av 
stabelen den 18. mars.

Årets slagord var ”Jeg har noe å 
si!” og temaet er demokrati og barns 
medvirkning. Bakteppet for temaet er 
grunnlovsjubileet i 2014. Da er det 200 
år siden Norge fikk sin egen grunnlov, 
og Barnehagedagen skal fokusere på 
barnehagenes arbeid med barns rettig-
heter, demokrati og medvirkning.

Ett av målene med å markere 
Barnehagedagen er å synliggjøre bar-
nehagens innhold både for nærmiljøet 
og omverdenen, og få forståelse for de 
viktige prosessene som foregår der.

Demokrati og barns medvirkning er 
en viktig del av barnehagenes innhold. 
Barnehageloven, rammeplanen og FNs 
barnekonvensjon er viktige dokumen-
ter som omhandler disse temaene.

På Voll barnehage markerte de bar-
nehagedagen bl.a ved å lage sin egen 
grunnlov og gjennomføre demokrati i 
praksis. 

Demokrati og barns medvirkning er 
en viktig del av barnehagenes innhold. I 
forkant av markering av barnehageda-
gen hadde barna på Voll gruppemøter 
og egne utsendinger til felles bestem-
melse av hva de skulle lage til mat. Den 
ene representanten gikk for laksetaco, 
den andre for svinekjøtt. Etter flere 
møter og forhandlinger kom de fram 
til et kompromiss som alle kunne enes 
om. Laks i ei skål, svinekjøtt i en annen 
og felles salat der alle kunne forsyne 
seg etter eget ønske.

Førskolegruppa ved Vonheim barne-
hage laget sin egen ”grunnlov”. Denne 
overleverte de til barnehagerådgiver 
Ester Huus. De hadde på forhånd hatt 
samtaler om hva de har lov til å gjøre 
i barnehagen og hvordan de liker å ha 
det i sin barnehagehverdag.

Førskolegruppa ved Vonheim barnehage 
overleverer sin ”grunnlov” til barnehage-
rådgiver Ester Huus.

De yngste barna ved Vonheim barnehage har gått tur i sentrum med plakat om 
Barnehagedagen 2014 og med flagg fra de ulike landene som både barn og personale 
på småbarnsavdelingene kommer fra (Nederland, Polen, Somalia, Filippinene og Norge, 
Eritrea er i tillegg representert på en annen avdeling).

På bildet ser vi noen av barna i  Voll barnehage som er med å forme Barnas egen grunn-
lov i barnehagen.
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Fem personer med variert og allsidig bakgrunn står til dis-
posisjon for næringslivet i Rennebu og nabokommunen. 
Ta kontakt. Vi kan hjelpe til med mye, svært mye.

Vi liker å kalle oss selv for 
Næringskonsulenten i Rennebu (og i 
Oppdal). Men til forskjell fra tidligere 
har ikke denne næringskonsulenten 
bare ett, men hele fem hoder. Det betyr 
langt større bredde i kompetanse, i 
erfaring, og i utdanning. Og langt større 
kapasitet! Kort og godt; vi kan gjøre fle-
re og bedre jobber.

For bedrifter og organisasjoner i 
Rennebu er det gratis å kontakte oss. 
Vi blir betalt av Rennebu kommune. 
Alt bedriftene tidligere fikk hjelp til fra 
næringsrådgiveren i kommunen kan de 
nå komme til oss med. Alt fra bistand 
til å søke økonomisk støtte til planer for 
salg og markedsføring er vårt arbeids-
område.

Kontakt daglig leder Tina Selbæk 
via e-post tina@nasjonalparkhagen.no 
eller telefon 928 78 845

Av Jan Bredeveien

Næringskonsulentene Bård Jystad, Silje 
Granum, Erik Flå, Tina L. Selbæk og Jan 
Bredeveien ved Næringshagen.

Kvinnegruppa i Rennebu har vært 
en aktiv og viktig bidragsyter til huma-
nitært og samfunnsnyttig arbeid, både 
i lokalsamfunnet og utenfor landets 
grenser. I likhet med en del andre lag 
og foreninger sliter også kvinnegruppa 
med rekruttering av nye medlemmer, 
og oppfordrer derfor samfunnsenga-
sjerte damer i alle aldre til å melde seg. 

- Vi er jo absolutt både engasjerte 
og oppegående enda vi som holder på, 
men det er jo ikke til å komme forbi at 
vi begynner å bli godt voksne og ønsker 
oss litt yngre krefter i tillegg, smiler 
Solveig Træthaug, en av dem som har 
vært med i Kvinnegruppa helt siden 
oppstarten. 

Ikke politisk avhengig
Ifølge Træthaug er det nok mange 

som fortsatt tror at Kvinnegruppa er 
en politisk organisasjon, men slik har 
det faktisk ikke vært siden 2005. Da ble 
det fra sentralt hold i Arbeiderpartiet 
bestemt at partiet ikke lenger skulle ha 
kvinnegrupper. De damene som fram til 
da hadde vært aktive i Arbeiderpartiets 
kvinnegruppe syntes det var synd å leg-
ge ned sin virksomhet, og de bestemte 
seg derfor for å fortsette uten politisk 

tilknytning. 
– Vi jobber jo ikke med politiske 

saker, men med humanitært og sam-
funnsnyttig arbeid i praksis, og det 
syns vi er viktig å formidle til folk, sier 
Træthaug.

Besøk fra Estland
Kvinnegruppa har også arbeidet 

med en del prosjekter utenfor kommu-
negrensene, og der har de bl. annet fått 
mye positiv oppmerksomhet for orga-
nisering av sommerferie i Rennebu for 
Meelis, en foreldreløs gutt oppvokst på 
et barnehjem i Estland. I fjor sommer 
kom Meelis til Rennebu på sommerfe-
rie for andre gang, og ble godt tatt imot 
av kvinnegruppa, og deres familie og 
venner. Meelis er nå blitt en ung mann 
på 21 år, og på turen hjem igjen fikk han 
også med seg en innsamlet pengegave, 
som skal brukes til studier i hjemlandet.

- Det har vært veldig trivelig for oss 
i Kvinnegruppa å følge Meelis i disse 
årene, og det er godt å se at den hjelpen 
man gir kommer til nytte, sier Solveig 
Træthaug. 

Hyggestund i Helsesenteret 
En av de faste aktivitetene Kvinne-

gruppa har stått i bresjen for, er hyg-
gestundene i Helsesenteret, som arran-
geres annenhver torsdag. Her serveres 
kaffe og noe godt å bite i, og det kan 
også være utlodning, underholdning, 
og kanskje det aller viktigste, en god 
prat over kaffekoppen, der mang en 
god historie har blitt servert.  

- I den forbindelse må vi få lov å rette 
en stor takk til våre trofaste musikanter, 
Jon Oluf Holte og Steinar Mortensen, 
som stiller opp og gjør disse tilstelnin-
gene enda triveligere, sier Træthaug. 
Hun benytter også anledningen til å 
rose folk i bygda, som hun syns er flinke 
til å stille opp når Kvinnegruppa går i 
gang med nye prosjekt. En av grunnene 
til det kan vel være at de har vært flinke 
til å finne gode prosjekter som mange 
ønsker å bidra til. 

– Dersom noen har tid og overskudd 
til å jobbe litt mer aktivt sammen med 
oss i Kvinnegruppa, er det bare å ta 
kontakt, for vi har mange gode prosjekt 
på gang så det er mer enn nok å henge 
fingrene i, avslutter Solveig Træthaug 
på vegne av Kvinnegruppa i Rennebu. 

Av Mona Schjølset

Kvinnegruppa ønsker seg flere medlemmer
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Følge Rennebu kommune på Facebook!

Det er ledig leilighet i
omsorgsboligen på Berkåk.
Leiligheten er på ca. 47m² + bod.
Husleie er på kr. 4311,- pr. måned  + strøm 
etter forbruk.
Det kan søkes om bostøtte.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås 
ved henvendelse til Helse- og omsorgskontoret 
tlf. 72 40 25 05/03. 
Søknad sendes: Rennebu helsesenter 
Gamle kongevei 39A, 7391 Rennebu.
Søknadsfrist: 07.04.2014

Stipend til unge utøvere
Rennebu kommune utlyser stipend til unge utøvere
mellom 15 og 30 år.
Stipendet har som formål å stimulere kulturarbeidet i
kommunen, samt å vise at det offentlige anerkjenner
og setter pris på unge utøvere som vil satse. 
Stipendet gis til enkeltpersoner eller grupper med sterk
tilknytning til kommunen. Det gis ikke til allmenne
utdanningsformål. Stipendet kan gis ut fra personlig
søknad, eller ved at andre kommer med forslag til
kandidat. Stipendet er fastsatt til kr 10.000,-
Søknad, eller forslag på kandidat, må inneholde en
redegjørelse om hva kandidaten har oppnådd så
langt, samt hva stipendet skal brukes til.

Søknadsfrist er 1. mai 2014.
Søknad sendes: 
Servicetorget i Rennebu, Berkåk 7391 Rennebu.
Opplysninger om kandidaten behandles fortrolig.
Nærmere opplysninger kontakt enhetsleder for
Kultur og Fritid Astri Snildal, tlf 72 42 81 25

VERNEPLEIER
•	 65,5	%		stilling	vikariat	innenfor	Tjenester	for	
	 funksjonshemmede,	avlastningstiltak.	Turnus	med	
 arbeid hver fjerde helg. 
 Oppstart: d.d til 31.08.2014. Mulighet for 
 fortsettelse, men i annen stillingsprosent.

Stillingen krever politiattest.
 
Hovedarbeidsområder:
•	 Tilrettelegging	og	oppfølging	av	bruker,	målretta	
 miljøarbeid
•	 Arbeidet	preges	av	struktur	og	samarbeid
•	 Oppgaver	knyttet	til	medisinsk	kompetanse	

Ønskede kvalifikasjoner:
Fortrinnsvis vernepleierutdanning, eller annen 3-årig 
utdannelse med helse- og sosialfaglig bakgrunn. 
Fagarbeider med helse- og sosialfaglig bakgrunn. 
Ufaglært med relevant erfaring  kan søke. 
Personlig egnethet og relevant erfaring fra lignende 
arbeid er nødvendig.

Vi ønsker en person som har:
•	 evne	og	vilje	til	å	samarbeide
•	 evne	til	å	ta	ansvar	og	som	kan	arbeide	selvstendig
•	 tålmodighet
•	 evne	til	å	tenke	løsninger	og	muligheter

Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.

Vi tilbyr:
•	 Lønn	i	henhold	til	avtaleverk
•	 God	pensjons-	og	forsikringsordning

For	nærmere	opplysninger,	kontakt	leder	for	TFF	
Hanne K Rise tlf 72 40 25 10, eller 
Gunhild R Olsen tlf 72 40 25 77.
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk 
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under 
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – 
”Selvbetjening” innen 04.04.2014.

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
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K U N N G J Ø R I N G E R

Hyggekveld
arrangeres i  Røde Kors-huset 
torsdag 10. april kl 19.00.

Program:
Musikk og sang
Rebuskonkurranse
Kaffe og karbonade
Åresalg
                 Vel møtt!

Jeg ønsker ingen oppmerksomhet på 
dagen den 6. april.      Mette M.

ÅRSMØTE 
Austre Rennebu Grunneierlag 2014.
Dato: torsdag 10. april 2014 kl. 19.00
Sted: Skytterhuset Gammelstødalen
Sakliste iht. lagets vedtekter.
Årsmelding og regnskap legges ut på 
www.utmarksradet.no når disse foreligger.

- Styret

K U N N G J Ø R I N G E R
Ramsfjell Grunneierlag – årsmøte

Det innkalles til årsmøte i Ramsfjell Grunneierlag 
torsdag 24. april 2014 kl. 20.00 på Sandbrekka

I tillegg til vanlige årsmøtesaker er det 2 forslag til 
vedtektsendringer. Det er også kommet inn forslag om 
utleie av eksklusiv jakt og endring av priser på storviltjakt.

Saksliste er lagt ut på hjemmesiden til Rennebu utmarksråd.
http://utmarksradet.no/

Styret

Leilighet på Voll, Rennebu
(ved Joker butikken)
Stor leilighet ledig for innflytting i løpet av mai.
Ca 120 m2, 3 sov.,  kjellerstue. Godt uteareal.
Kjeller under hele leiligheta, hundehus.
Alle off. gebyrer inkl i husleia som pt er kr 4850.

Lita, enkel leilighet ca 50 m2 også ledig.
Leiepris er pt kr 2500.

Kontakt: E. Husan 986 24 713 – K. Gunnes  926 03 005

Ja, dette er virkelig gode nyhe-
ter. Nå er det Rennebu sin tur!
Før hver skogeier får sin plan 
i hånden, står vi nå foran en 
viktig prosess for at resultatet 
skal bli så godt som mulig

På møte 27. februar 2014 ble sty-
ringsgruppen satt sammen slik:

Nils Petter Gundersen (leder), 
Gunnar Gunnes, Kristian Sundset, John 
Arve Nybro, Odd Erling Ree og Morten 
Lien.

Neste skritt er å velge firma som 
skal taksere og lage planene. For å 
sette i gang riktig, må vi nå vite hvor 
mange skogeiere som er interessert i 
skogbruksplan – som en forhåndsbe-
stilling. Jo flere som nå gir signal om at 
de ønsker plan, desto bedre kan tak-
starbeidet gjøres og desto billigere blir 
de ferdige skogbruksplanene pr. dekar. 
Erfaringsmessig koster en skogbruks-
plan ca 25 kr,- pr. dekar. Det ytes 50% 

statsbidrag. Da blir egenandel for skog-
eier 10,- til 15,- kr pr. dekar. Denne 
egenandelen kan dekkes med innestå-
ende skogfond (85% skattefordel). Hvis 
prosessen går som forventet, blir de nye 
planene levert ut til skogeierne i løpet 
av vinteren 2015-2016.

Først og fremst er en skogbruks-
plan et viktig redskap for hver enkelt 
skogeier for å få oversikt over ressur-
sene i skogen sin. Videre er det et red-
skap til å forvalte arealene til beste 
for seg, for samfunnet og fremtiden. 
Dernest stilles det nå krav ved salg av 
sertifisert tømmer at det skal være fore-
tatt miljøregistreringer i skogen (MIS). 
Skogbruksplanen er derfor viktig for 
å dokumentere at det er gjennomført 
miljøregistreringer på eiendommen. Fra 
og med 2016 gjelder dette salg av alt 
tømmer til industrien.

Det er nå sendt ut brev til alle skog-
eiere i Rennebu (381 stk). Alle skogeiere 
som er interessert må klippe av svar-

slippen nederst på brevet, signere og 
levere svarslippen til Enhet Landbruk 
og Miljø.

Er det noe du lurer på? 
Ring Morten Lien 415 77 017

Hans Christian Borchsenius
Sekretær for styringsgruppen

Taksering av skogen i Rennebu og 
nye skogbruksplaner for hver eiendom
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Telefon	72	43	00	40	–	www.soknedal-sparebank.no

Dette skjer i Rennebu!
27.03 Formiddagstreff Staure 11.00
27.03 Årsmøte Håndballgruppa Friv.sentralen 18.00
28.03 Sanghelg, NLM Jutulstuggu 19.30
29.03 Sanghelg, NLM Hoelsmoen 15.00
29.03 Åpning fotoutstilling Frivilligsentralen 12.00 
29.03 Not Zeppelin Rennebuhallen 20.00
30.03 Sanghelg, NLM Hoelsmoen 11.00
30.03 Gudstjeneste, Årsmøte Nerskogen kapell 11.00
31.03 Søndagsskole og Yngres Misjonsh. Voll 17.30
01.04 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
03.04 Mottak av klær Refshus skole 16-18
03.04 Normisjonsmøte Hoelsmoen 20.00
04.04 Våravslutning Innset bedehus 17.30
 Blåveisen Kor og Hobby
04.04 Basar Innset bedehus 19.00
05.04 Lagmesterskap Rennebu Gammelstødalen 12.00
5.-6.04 SparebankCup, fotball Rennebuhallen
07.04 Rennebu Soul Children Mjuklia 17.30
08.04 Årsmøte Voll Grendalag Staure 19.30
09.04 Feltkarusell Gammelstødalen 16.30
10.04 Hyggekveld RødeKors huset 19.00

11.04 Basar, Stamnan grendalag Sandbrekka 19.30
12.04 Åpning kunstutstilling Håggåsetra 18.00
	 ”Tett	på	natur”,	Grete	Skoe
13.-21.04  Kunstutstilling Håggåsetra 16-19
	 ”Tett	på	natur”,	Grete	Skoe
24.04 Årsmøte RIL hovedlaget Frivillighuset 19.00
Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag i 
sanitetshuset, Berkåk kl 18-21
Frisktrim i Rennebuhallen hver onsdag kl 10.45-11.45
Styrketrening i samf.huset hver tirsdag kl 19.30-20.00
Håndballtreninger/kamper se www.rennebu-il.no
Step hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30
Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 19.00.
Oddetallsuker på Stamnan og partallsuker på Innset.
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 20-01
Seniordans hver tirsdag kl 14-16 i samf.huset
Bridgeklubb hver tirsdag i Frivillighuset kl 18.30
Småbarnstreff hver torsdag kl 11-13 i Frivillighuset
Spinning, se timeplan på www.oppspinn.net

Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

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

Lørdag 29. mars inviterer Innset 
Fotoklubb til åpning av fotoutstilling i 
Frivilligsentralen. 

Marianne Dolpen forteller at det 
startet med at  15 personer var på foto-
kurs i fjor. Deretter har de hatt noen 
uformelle samlinger, og de føler nå at 
de er moden for å ha en utstilling. Sju 

fotografer fra Rennebu og Oppdal vil 
stille ut forskjellige naturbilder. Dolpen 
håper at utstillinga vil inspirere andre til 
å gi seg med, og en trenger ikke å være 
proff.

Arve Sigmund Hage 
stiller ut naturbilder på utstillingen.

Innset fotoklubb med fotoutstilling på Frivilligsentralen


