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Handelsbetjent Roy (Gaute Smeplass
Haugen) danser med Gunvor
Smikkstugun (Ingrid Skjerve).
Les mer om 10. klassens musikal
Trost i taklampa på midtsidene!
Foto: Dagfinn Vold
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Årets TV-aksjon
og demens

Årets TV-aksjon med inntekt for Nasjonalforeningen
for folkehelsen er nylig avsluttet. Rennebus innbyggere
ga i snitt 66,08 kroner, som var det 7. beste snittet i SørTrøndelag og ble nr 66 i kommuneoversikten. Totalt innsamlet beløp ble 224 millioner kroner. Takk til dere alle,
både dere som ga penger og dere som stilte opp som bøssebærere og andre hjelpere! Dere alle bidrar til at det blir
mer åpenhet og kunnskap om det noe vanskelige temaet
demens. Det gir større muligheter for bedre livskvalitet,
økt trygghet og større forutsigbarhet i hverdagen.
Sykdommen er krevende fordi den angriper hjernecellene,
som fører til at det å huske, snakke og gjenkjenne ting,
situasjoner og personer, blir gradvis svekket. En kvart million opplever at ens nærmeste forsvinner litt etter litt og
blir en annen, før svikten blir total og personen dør.
Sykdommen rammer i alle aldre; Undersøkelser viser at
forekomsten av demens øker fra 6 % for gruppen 75 – 79
år til 14% for 80 – 84 år, og til over 30% for innbyggere
eldre enn 90 år. Også yngre personer kan bli rammet av
sykdommen. I Rennebu vil antallet eldre mellom 80 og 90
år fordobles i årene 2020 til 2030.
Rennebu kommune har i sin omsorgsplan, vedtatt april
2010, synliggjort at det er nødvendig med satsing på
demensomsorg. I mars 2012 ble det vedtatt en egen
demensplan som beskriver hvordan Rennebu kommune
ønsker å utvikle tilbudet og omsorgen innen demens. Det
er også opprettet et lokalt demensteam som er en tverrfaglig ressursgruppe av helsepersonell med spesiell kompetanse og interesse for demensomsorg. Disse tilbyr råd og
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veiledning, utfører kartlegging og er et bindeledd til annet
hjelpeapparat for de som ønsker det – både pårørende og de
som har sykdommen kan ta kontakt. Demenskoordinator
og andre kontaktpersoner finner du i brosjyren. Den ligger
på hjemmesiden til Rennebu kommune under knappen
Helse og omsorg og under temaet Demens. http://www.
rennebu.kommune.no/Selvbetjening/Lokale-tema/Helseog-omsorg. Du får den også ved henvendelse til helsesenteret.
Hele 42 interesserte ansatte innen pleie- og omsorg i
Rennebu kommune har satt seg på skolebenken for å lære
mer om demens ved å gjennomføre demensomsorgens ABC
i studiegrupper over to år. Dette vil gi større kompetanse og
økt trygghet for alle brukere og pårørende.
Politikerne oppnevnte i august i år et arbeidsutvalg, bestående av 4 politikere, 2 brukerrepresentanter og en tillitsvalgt, som skal vurdere behovene for rehabilitering og
endringer av byggene innen pleie- og omsorg på bakgrunn
av forventet befolkningsutvikling og innbyggernes utfordringer. Løsningene må være fremtidsrettede og fleksible.
Utvalget skal levere anbefalingen innen høsten 2014 slik at
disse blir vurdert i forbindelse med budsjettbehandlingen.
Bedre tilrettelegging for personer med demenssykdommer
og tilbud om avlastning for pårørende er noen av områdene
som vil inngå i vurderingen.
Rennebu kommune vil i årene som kommer bruke større
del av ressursene sine til helse, pleie og omsorg. Allikevel vil
den enkelte trengende ha behov for dere innbyggeres frivillige bidrag, til gjensidig glede og utvikling. Frivilligsentralen
tar gjerne imot din hjelpende hand.
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Ikke la andre sette begrensninger
Kenneth Birkenes fikk som
14-åring en alvorlig kreftdiagnose, og legene ga ham
6% sjanse til å overleve. Han
er nå 32 år, og har for fjerde
gang blitt rammet av den
svært aggressive kreftformen
Ewings Sarkom.
I fjor ble Kenneth rikskjendis gjennom programmet ”Ingen Grenser”, og
selv om han for tiden er under behandling for kreftsykdommen, reiser han
rundt og holder inspirasjonsforedrag.
Nylig besøkte han Berkåk, og ungdomsskoleelevene fikk et usminket,
humoristisk og tankevekkende møte
med en brutal virkelighet.
Mest humor
Selv om innholdet i foredraget i
utgangspunktet var svært alvorlig,
klarte Birkenes å fortelle historien med
både humor og glede. Å få en så alvorlig kreftdiagnose som 14-åring, og bli
forespeilet 6% sjanse for å overleve, er
en stor påkjenning både for den som
blir rammet og familien rundt. Både
Kenneth og foreldrene valgte helt fra
starten å fokusere på det de kunne gjøre noe med, og se på mulighetene i stedet for begrensningene.
– Det er jo ingen andre som skal sette begrensninger for hva du skal klare,
det er det bare du selv som kan, sa han
til ungdommene.
Aktiv gutt
Før han fikk kreftdiagnosen var
Kenneth aktiv både innen fotball, friidrett, fiske, jakt og friluftsliv. Det ble
etterhvert vanskelig med idretten, men
friluftsliv fikk stor betydning for hvordan han greide å motivere og trene seg
opp igjen etter cellegiftkurer, operasjoner, stråling og annen behandling.
– Å få være ute i naturen gir mestringsfølelse, motivasjon og overskudd.
Dessuten er det noe av det artigste
jeg vet å holde på med, så da må jeg
finne måter å gjøre det på selv om jeg
har noen fysiske begrensninger, sier
Kenneth.
Unngikk datteren
Kenneth er i dag gift, og har en dat-

— Ikke la andre sette begrensninger
i livet ditt, sa Kenneth Birkenes til lydhøre
ungdomsskoleelever.
ter på åtte år. Da han ble syk for tredje
gang var datteren rundt ett år, og han
fortalte åpent hvor vanskelig det var å
forholde seg til henne i den perioden.
- Jeg var rett og slett redd at hun
skulle bli skikkelig glad i meg, for i tilfelle jeg døde ville hun jo få det veldig
vondt, forklarte Kenneth. Han prøvde
derfor å ha minst mulig kontakt med
datteren, men lovte seg selv at hvis han
overlevde skulle han bruke mest mulig
tid sammen med henne. Kenneth overlevde for tredje gang, og har fulgt opp
intensjonen om å bruke tid sammen
med datteren.
– Vi drar på turer i skog og mark
sammen, fisker og leker, og det gir meg
veldig mye energi å være sammen med
henne, sier Kenneth.
Bruk tiden godt
Det var en lydhør gjeng med ungdomsskoleelever som hørte Kenneth
fortelle sin historie, og det var helt tydelig at det gjorde inntrykk. Ida Marie
Øie, Kristine Voll Fjellstad og Simon
Stuen går alle i niende klasse, og er like
gamle som da Kenneth fikk kreft for
første gang. Alle tre er enige om at den
historien de nettopp har hørt er noe de
kommer til å huske på.
- Jeg syns veldig synd på ham som
har vært syk så mange ganger, og hvor
mye vondt han har hatt. Samtidig tenker jeg på hvor utrolig tøff han er som
har kommet seg gjennom det, og klarer
å tenke så positivt selv om han er syk,
sier Ida Marie.
– Ja, og så ble jeg skikkelig imponert
over hvor målbevisst han har jobbet for
å bli frisk hver gang. Tenk at han satte

Kristine Voll Fjellstad, Simon Stuen og
Ida Marie Øie er enige om at de vil
huske besøket av Kenneth Birkenes og
hans historie.
seg ned for å spise så mye han klarte
for å ha mest mulig energi til å komme
gjennom cellegiftkurer og stråling, selv
om han sikkert var både kvalm og i dårlig form, sier Kristine.
- Det var også veldig rørende å høre
hvordan han snakket om datteren sin,
at han prøvde å holde avstand til henne
i en periode, fortsetter hun.
– Jeg ble vel egentlig mest imponert
over at han faktisk hadde overlevd til
tross for at legene flere ganger hadde
trodd at han kom til å dø, og ikke minst
at han kjempet på sin egen måte og
trodde på seg selv, sier Simon.
Alle tre nevner også den positive
holdningen Kenneth hadde til både
sykdommen og de tøffe behandlingene
han har vært gjennom.
– Hovedbudskapet var vel at vi også
må tenke over hvor heldige vi er i dag,
ta vare på det livet vi har og gjøre det
beste ut av det. Rett og slett bruke tiden
vår godt, og ikke la andre bestemme
hvilke begrensninger vi har, avslutter
Simon, og får bifallende nikk fra de to
andre.
Av Mona Schjølset
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Ny vurdering av skole- og barnehagestrukturen i Rennebu
Formannskapet gjorde vedtak i august -13 om en ny utredning. Den skal gjennomføres av et arbeidsutvalg bestående av 4
politikere, 2 foreldrerepresentanter og en tillitsvalgt. Rådmannen stiller med sekretær til utvalget. Utredningen skal blant annet
opplyse om barne- og elevtallsutvikling, økonomiske forhold og byggenes tilstand vurdert opp mot barnets beste. Arbeidet
skal legges fram til endelig vedtak i mars 2014.
Utvalget har startet jobben og har hatt flere møter. Utvalget satser på å legge fram utredningen til politisk vurdering i
desember, hvor de vedtar å legge ut denne til høring i ca 2 måneder. Politikerne kan og gjøre de endringer de finner formålstjenlig. Høringen er åpen for alle – slik at alle kan komme med innspill til utredningen. Disse sendes til Rennebu kommune
ved sekretæren. Spørsmål til saken kan også stilles til sekretæren. Innspillene må være skriftlige. Samtlige innspill vil bli vurdert og tatt med i saksframlegget, som legges fram for endelig behandling i kommunestyret i mars måned.
Sekretær for arbeidsutvalget - Lill H. Bøe

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

www.mediaprofil.no

72 42 76 66

Julebord, julelunsj
eller mat til andre anledninger?
Catering - Selskapslokaler

Ta kontakt for meny og pristilbud!

Mjuklia

overnatting
konferanser
selskaper
catering

Mjukliveien 15, Berkåk
7391 Rennebu
tlf 72 42 82 30
post@mjuklia.no
www.mjuklia.no

27,8 cm

Rennebu

Har du en jobb du trenger noen til å utføre?
Vi i Bygdeservice vil gjerne prøve å hjelpe deg.

Telefon 959 18 815

– pleier dine føtter
på Løkken eller ved Rennebu helsesenter

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

Flere tjenester

414 57 593

Snekkering, reparasjoner og vedlikehold,
grunnarbeid, støping, gulvpuss, hytter og tilbygg
husmaling, snømåking og brøyting.

Behandling av negler,
beskjæring av hard hud,
vortebehandling,
behandling av soppnegler

Transport, rydding og bortkjøring av hageavfall,
transport også i vanskelig terreng.

Husk farsdagen

Hjemmetjenester som renhold, vindusvask,
skift gardiner, tilsyn / omsorg, følgetjeneste osv.

Hagearbeid, trefelling, plenklipping, klipping av voller,
ugrasluking osv.
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Trenger du behandling
ring for timeavtale
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– hva med et gavekort på fotpleiebehandling!

Velkommen!

”Trygg hjemme”
– samhandling for å forebygge dødsbrann

Statistikk viser at eldre mennesker
ofte er mer utsatt for boligbrann. Det
kan være mange årsaker til dette, blant
annet kan de ha vanskeligere for å oppdage eller unnslippe en brann. De kan
også i en del tilfeller være den direkte
årsaken til at brannen oppstår, og for
eldre over 67 år er røyking og tørrkoking de to vanligste brannårsakene.
Gjennom prosjektet ”Trygg hjemme” i Rennebu og Oppdal samarbeider
Trøndelag brann- og redningstjeneste,
hjemmebaserte tjenester, ergoterapitjenesten, el-tilsynet og Gjensidige
Oppdal-Rennebu brannkasse om tiltak som kan forebygge brann hos eldre
mennesker. Nylig var de ansatte i hjemmetjenesten i Rennebu samlet for å få
en orientering om opplegget, og hvordan de skulle håndtere dette i forhold
til sine brukere.
Fokus på brann i november
November er den måneden da de
hjemmebaserte tjenestene har hatt
mest fokus på brannberedskap, i forhold til om røykvarslere virker og om
det fins brannslukningsapparat som

er hensiktsmessig plassert. I løpet av
november er derfor målet at alle brukere skal ha hjemmebesøk der man går
gjennom en del viktige sjekkpunkter.
– Vi har utarbeidet et skjema dere
kan bruke som en veileder når dere er
ute og treffer brukerne, og da blir det
viktig å snakke med dem og forsøke å
kartlegge hvordan det er med brannsikkerheten. Det er dere som kjenner
best til situasjonen hjemme hos denne
gruppen, og hvis dere er i tvil om sikkerheten er god nok, må dere varsle fra
slik at vi kan ta en nærmere gjennomgang, oppfordret brannsjef Trine Bakke.
Viktig med god kommunikasjon
Ergoterapeut Elin Ytterli Aalbu
poengterte også hvor viktig det er med
kommunikasjon i denne saken, og at
man får en god dialog med de eldre.
– Det kan jo være mange som tenker
at vi har klart oss bra i alle år, og derfor går det sikkert bra videre også. Men
nettopp i slike tilfeller er det nok viktig
med en gjennomgang, for da er jo det
elektriske anlegget noen år gammelt,
og likedan mye av det elektriske utstyret som fins i huset, forklarte Aalbu.
Som et eksempel på hvor ille det kan
gå, fikk de fremmøtte også se en film
der en defekt stikkontakt var brannårsak. På under ett minutt var hele stua så
overtent at filmen gikk i svart, så det er
vel ingen tvil om at brannberedskap og
brannsikkerhet er viktig uansett alder!

UKM 2014
Da er det på tide å planlegge
årets store kulturbegivenhet
for barn og unge.

Noen av medlemmene i gruppa 7up som
deltok i UKM i fjor.
I år har vi satt av lørdag den 8.
februar og søndag den 9. februar til
henholdsvis Barnas Kulturmønstring
(BKM) og Ungdommens Kulturmønstring (UKM).
Vi repeterer reglene:
BKM er for alle barn, og det er bare
å ta kontakt med kulturskolen for å
melde seg på. Er du elev i kulturskolen,
blir du nok også spurt om å delta.
For å være med på UKM må du ha
fylt 10 år (eller fylle i løpet av året). Når
du fyller 12, vil du bli vurdert for å gå
videre til fylkesmønstringa, som i år vil
foregå i Selbu.
Det er et vidt spekter av kulturaktiviteter å velge mellom. Det kan være:
dans, teater, musikk, noe du har skrevet, kunst, husflid og sikkert noe mer.
Det er bare å bruke fantasien.
Her må du melde deg på www.ukm.
no. Systemet åpnes for påmelding fra 1.
desember 2013.
Ta kontakt med kulturskolen eller
kulturkontoret om du lurer på noe.
- Astri Snildal

Av Mona Schjølset
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Klart for årets
Næringskonferanse
Næringskonferansen i Oppdal som
arrangeres mandag 11. november har
nå passert 165 påmeldte.
Nytt av året for Næringskonferansen
er innlagte miniseminarer. Det har
tidligere vært annonsert to miniseminarer, men nå går arrangøren ut med
et tredje seminar - Speaker´s corner.
Med dette seminaret inviterer arrangøren folk som har et budskap de
ønsker å presentere til å ta kontakt.
— Vi har allerede fått inn et par gode
forslag, men ønsker flere. Vi velger
ut ett innlegg som skal presenteres.
Dette tror vi må være en god talerstol
for engasjerte personer, forteller Jan
Bredeveien.
Det éne av de to andre miniseminarene er Masterplanen for Oppdal ”Veien videre”.
— Vi er veldig tilfredse med at
kapasiteter som Sindre Støer og Arvid
Flagestad stiller opp for å gi sin vurdering av oppfølging av Masterplanen for
Oppdal. De ”ser litt inn i fremtiden”,
synliggjør og vektlegger de utviklingsområdene som er mest kritiske for
Oppdal for å lykkes i å implementere
Masterplanen. Hans Jørgen Flor deltar også på dette seminaret, forteller
Bredeveien.
Det siste seminaret har tittelen
Admento - Regional næringsindeks, og
blir ledet av Espen Eriksen.
Mer informasjon om Næringskonferansen finner du på www.
næringskonferansen.no
Av Dagfinn Vold

Erling Illøkken-kveld i
samfunnshuset 6. november
Onsdag 6. november inviterer Frivilligsentralen til Erling
Illøkken-kveld i samfunnshuset på Berkåk. Da vil publikum
få høre en spennende livshistorie fra en høyst oppegående
80-åring.
Oppvekst i Skjervgenda og Meslogrenda med lek og vennskapelig kappestrid, ungdomsår med skolegang og
idrett, og senere spennende prosjekter
i yrkeslivet. Dette er noe av innholdet i
foredraget, og både Maj Britt Svorkdal
Hess ved Frivilligsentralen og initiativtaker Rolf Erik Jordet lover en spennende kveld.
Stor søskenflokk
Erling vokste opp i Meslogrenda og
Skjervgrenda, som del av en aktiv søskenflokk på sju unger. Ifølge Erling var
oppveksten preget av mye vennskapelig konkurranse, både mellom søskenene og barne- og ungdomsvennene.
Han var aktiv i mange idrettsgrener,
og utmerket seg både i ski, skihopping og fotball. I 1956 ble han studentnorgesmester i kombinert, til tross for
en del helseproblemer han hadde på
den tiden. Erling hadde nemlig som
gutt svelget en barnål, og etter flere år
begynte denne barnålen å forårsake
problemer. Det viste seg nemlig at den
hadde vokst, slik at han med jevne mellomrom hostet opp både blod og små
barnåler. I 1957 ble han operert og barnåla, som hadde blitt til en liten ”busk”,
ble fjernet. Det hører også med til denne historien at tre uker etter den store
operasjonen spilte Erling midtstopper
på Rennebu sitt A-lag.

TV-aksjonen
2013
Årets TV-aksjon samlet inn vel 224 millioner kroner. Det
er ny rekord og fjorårets innsamlede beløp på snaut 200 millioner er slått med god margin. Årets TV-aksjon gikk i år til
Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens og
pengene skal gå til å gjøre livet lettere for demenssyke og
deres pårørende og føre til at færre får sykdommen i fremtiden.
Over 100 000 frivillige over hele landet, har gått fra dør
til dør for å samle inn penger til aksjonen og på landsbasis
ga hver innbygger i snitt 44,4 kroner. Rennbyggen ga i snitt
66,08 kroner, noe som gir en 7. plass i Sør Trøndelag, og 66.
plass i kommuneoversikten. Også våre nabokommuner gjorde en god innsamlingsaksjon. Oppdal (kr 81,18) er på 29.
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Skoleflink
Erling var en oppvakt gutt, og han
utmerket seg også i skolesammenheng.
Etter fire år på Orkdal Landsgymnas
tok han en glimrende artium. Mest
oppmerksomhet fikk han kanskje for
stiloppgaven han leverte til eksamen.
”Det hevdes at vår kultur er bygd på
tre røter. Gresk filosofi, romersk rett og
statsskipnad, og kristen religion. Med
kva rett kan ein hevde dette?” Over
dette omfattende emnet skrev Erling en
stil som ble belønnet med karakteren
S, og som ekstrabelønning mottok han
diplom og kr 500,- fra OOS legat.
Fysikk
Etter gymnaset begynte Erling studiene ved NTH i Trondheim. Her studerte han fysikk, som senere i livet også
ble hans store lidenskap. Etterhvert som
studietiden var over, fikk Erling sin første jobb ved Nera i Bergen. Her arbeidet
han i drøyt fire år, og i løpet av denne
tiden utviklet han et radiorør, som
senere skulle bli en verdenssensasjon.
Noen år senere ble Erling kontaktet og
spurt om han kunne komme til Geneve,
for en samtale med sin gamle sjef og
noen flere. Da startet eventyret for fullt,
og for å høre resten av den spennende
historien må du ta turen til samfunnshuset den 6. november.
Av Rolf Erik Jordet/Mona Schjølset

plass, Midtre Gauldal (kr 46,79) er på 258. plass og Meldal (kr
45,44) er på 285. plass.
Berkåk skole arrangerte også i år sin tradisjonelle aksjonsdag i forbindelse med TV-aksjonen, og elevene i 1. - 7. klasse
hadde invitert foreldre, besteforeldre og alle andre til hyggelig
samvær med både underholdning, salg av kaffe og lodd. Alle
de flotte premiene har elevene laget selv, i tillegg til at det
lokale næringsliv velvillig har bidratt med mange premier. I
løpet av det to timer lange arrangementet i samfunnshuset,
samlet elevene inn totalt kr 20 319 kroner som går fra Berkåk
skole til TV-aksjonen.
Av Lillian Toset

Tur til Svergsjøen i Forolhogna Nasjonalpark

Tirsdag den 1. oktober dro vi i
1.- 7. klasse på Innset skole til
Svergsjøen. Svergsjøen ligger
i Forolhogna Nasjonalpark.
Med på turen var fjelloppsynsmann Ingebrigt Storli.
Vi dro for å lære om rovdyr og stamfiske. Det var strålende høstvær med sol
og det var fine høstfarger. Vi tok buss
fra Innset skole og møtte Ingebrigt ved
Svergsjøen kl.09.30.
Vi gikk i samla flokk til bekken som
rant inn i Svergsjøen. Der demonstrerte
Ingebrigt hvordan man fanger ørret i
ruse. I bekken stod det en stor trekasse.
I den kassen oppbevares ørreten.
Etter en stund så tar man ørreten

I denne trekassa oppbevares ca 200 ørretter.

ut og stryker den. Å stryke ørret betyr
at man presser rogna ut av hunnfisken
og melken ut av hannfisken. Dette blir
blandet sammen i en bøtte og blir oppbevart i settefiskanlegget på Kvikne.
Eggene klekkes ut på vårparten.
Fiskeyngelen blir så satt ut i forskjellige
fiskevann i Kvikne og Rennebu.
I det området vi besøkte var det
påvist en del sauer som var tatt av jerv.
Vi lærte en del om rovdyr og husdyr. Vi
fikk også et innblikk i konflikten rundt
disse dyrene.
Tidlig på morgenen samme dag

hadde Ingebrigt vært og sett på et sauekadaver som var tatt av jerv. Typisk for
sau som er tatt av jerv, er at jerven har
bitt sauen i halsen. Jerven er liten, men
veldig sterk. Den kan ta fullvoksen rein.
På turen tilbake laga vi bål og grillet pølser og brødskive. Maten smakte
ekstra godt i fjellet. Før bussen gikk tilbake, så lekte vi oss.
Av
Harald Gaupset Rogogjerd,
Marta Elise Berntsen Nygård, Sondre
Tørset og Andreas Larsen.

Matpause i

trivelige omgivelser.
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Mange gyldne øyeblikk
- Dere har klart det igjen, og vi har nok en gang latt oss imponere av
en fantastisk musikal fra våre tiendeklassinger! Her var det mange
gyldne øyeblikk som dere må ta med dere videre, sa en stolt rektor
Kari Haukdal til elevene etter endt forestilling.
Og Haukdal har så rett. Årets avgangselever leverer så til de grader, og både latter, tårer
og trampeklapp sitter løst gjennom hele forestillingen. Rune Skjolden styrer orkesteret
med taktfast hånd, og Ingrid Storlimo er tydelig sufflør foran scenen. Storlimo har også
hatt regien på forestillingen. Dermed kan de unge skuespillerne og musikerne slippe seg
løs, og leve seg inn i sine respektive roller.

Gunvor Smikkstugun
(Ingrid Skjerve) kommer
hjem til far Nils (Rolf
Gisnås Bjerke), bror Oskar
(Marie Brattset), mor
Tonetta (Edel Bruholt) og
søster Ella (Linn Bruholt).

Trost i Taklampa
Årets musikal, Trost i Taklampa, er ikke av de aller mest kjente, og det var det nok heller ikke for elevene da de startet øvingene for drøye to uker siden. I tillegg fremføres både
sanger og dialog på Hedmarksdialekt, så det har vært nok av utfordringer for de unge
skuespillerne. Forestillingen følger to parallelle handlingsforløp, som faller sammen i en
dramatisk sluttscene. På den ene siden finner vi dikteren Lundjordet, som har vært borte
fra bygda i mange år og likevel skriver vakkert om bygdeliv og bondestand. På den andre
siden fortelles historien om Gunvor Smikkstugun. Oppvokst på en husmannsplass, og
kjent for å være stor i kjeften. Gunvor har reist til byen og tatt seg arbeid, og nå er hun
hjemme på ferie. Hun har lite sans for livet på landsbygda, og snakker varmt for å få med
seg flere ungdommer til byen.
Imponerende skuespillerprestasjoner
De unge skuespillerne imponerer gjennom hele forestillingen, og ikke minst lar vi oss
imponere av hvordan de ansvarlige klarer å plukke ut de riktige personene til å bekle de ulike rollene hvert eneste år. Ingrid Skjerve spiller hovedrollen som Gunvor Smikkstugun, og
akkurat den prestasjonen er det bare å ta av seg hatten for! Hun er delaktig i det meste av
forestillingen, og holder imponerende orden både på replikker og sangtekster. Christoffer
Brekke spiller den mannlige hovedrollen som dikteren Lundjordet, og han fremstår akkurat like blomstrende og selvopptatt som rollefiguren krever. Gunvors to beilere spilles av
Gaute Smeplass Haugen, som den lett forvirrede handelsbetjenten Roy, og Lars Ingebrigt
Rokkones som drengen Hjalmar. Begge disse to leverer solide prestasjoner, som får frem
latteren hos publikum. Det gjør også Egil Berntsen i rollen som lærer Brekkestøl.
I denne forestillingen er det helt umulig å forbigå Snekkersvekara i stillhet. Plutselig
entrer alle festarrangørers verste mareritt scenen. Eirik Ingul Rønning er hærfører for de
fryktløse karene, og han slår til med en bassrøst som bringer tankene hen til Lasse Kolstad
i sine velmaktsdager. Martin Smestu Holm, Tormod Bergsrønning og Anders Vinsnesbakk
utgjør resten av denne firerbanden, og det er ingen tvil om at de koser seg i sine roller.
Samhold
Som rektor Kari Haukdal sa til elevene, var det mange gyldne øyeblikk gjennom forestillingen. Alle fortjener rosende omtale, både for innsatsen på scenen, og ikke minst for
den innsatsen som legges ned i forkant av forestillingen. Det skal skaffes tilveie kostymer og rekvisitter, det skal snekres kulisser, aktørene skal sminkes og ordnes på håret,
og ikke minst er det viktig å få markedsført forestillingen i forkant. Alt dette har elevene
gjort selv, naturligvis med god hjelp fra lærere og foreldre, og det er ingen tvil om at det
skaper samhold og motivasjon blant ungdommene. Etter at siste scene er spilt og det er
stående applaus i salen, får vi igjen oppleve et gyldent øyeblikk. Orkesteret kjører gjennomgangsmelodien enda en gang, og en etter en kommer de unge aktørene på scenen og
mottar sin velfortjente hyllest. Da er det ikke vanskelig å se at de har opplevd noe de kommer til å ta med seg videre i livet, og det er nok flere enn undertegnede som kjenner på en
aldri så liten klump i halsen!
Tusen takk for en fantastisk opplevelse, vi gleder oss allerede til neste år!
Tekst: Mona Schjølset / Foto: Dagfinn Vold
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Journalist Astrid Kavlom (Ada M
(Maren Gunnes), dikter Lundjorde
ordfører Halvor Smikstad (Håvard
tør Gregersen (Øyvind Bjørkhau

Tjenestepike Inger
(Elise Sundset) og
tjener Hjalmar (Lars
Ingebrigt Rokkones)
rydder kaffebordet.

Gunvor Smikkstugun (Ingrid Skjerve) kommer hjem på ferie fra byen. De fremmøtte
på stasjonen var der for å ta i mot dikter Lundjordet- bygdas store sønn.

Marie Smikkstad (Ingvill
Reistad), Krestine
Krokengen (Anne Katrine
Solberg Berntsen) og
Matilde Brannerud (Kirsti
Solemsmo).

Gunvor Smikkstugun (Ingrid Skjerve) nr tre f.v.
prøver å verve Jenny (Sigrid Belsvik), Olaug (Frida
Lund Frøseth) og Minda (Anna Gunnes Dahlshaug)
til arbeid i byen.

Marie Aas Skjerve) fotograferer Ingebjørg Smikstad
et (Christoffer Brekke), student (Ragnhild Eithun),
d Ramlo), student (Runa Gynnild Skamfer), redakug Aspeggen) og lærer Brekkestøl (Egil Berntsen)

Gunvor Smikkstugun (Ingrid
Skjerve) deler ut gratis
tobakk til Birger (John Glasøy
Knutsen) og Hjalmar (Lars
Ingebrigt Olson Rokkones).

Handelsbetjent Roy (Gaute Smeplass Haugen) og Eva Snekkersveen (Margrethe
Moen Krokhaug) får besøk av Evas brødre Snekkersvekara - Aksel (Eirik Ingul
Rønning), Valdemar (Martin Smestu Holm), Gustav (Anders Vinsnesbakk) og
Teodor (Tormod Bergsrønning).
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Rom og mellomrom på Voll skole
5., 6. og 7. klasse på Voll skole
hadde et prosjekt som heter
«Rom og mellomrom» i uke
35, - fra den 26.08 – 30.08.
Prosjektet gikk ut på at de
skulle lage hytter av materialer i naturen.
Hvordan de laget hyttene:
• Finne passende tomt, lurt med trær
som kan hjelpe. Og ganske flatt, luft
mellom hyttene.
• Sag ned tjukke trær du kan bruke
som vegger.
• Ta av blader på stokkene. Spar på
bladene.
• Finn ut hvor du vil ha inngangen.
• Bruk tråd og andre materialer til å
sette sammen veggene.
• Sag ned stokker til tak.
• Ta av bladene til stokkene. Spar på
bladene.
• Legg på stokkene. Helst på kryss og
tvers.
• Finn ut passende plasser til soverom.
• Sag ned stokker til vegger mellom
soverom.
• Ta av blader. Spar på bladene.
• Sett sammen vegger.
• Sag ned flere blader av trær. Nok til
tak, vegger og rom.
• Fest bladene til soveromsveggene til
de er tette.
• Fest bladene til taket til det også er
tett.
• Fest de siste bladene til veggene, de
skal også være tette.
Nå vet du hvordan du lager en hytte
av naturen rundt deg.
Tekst: Ellisiv, Frøydis og Eline

Rom og mellomrom

Elevene ble delt opp i 7. grupper
med fire på hver gruppe. Hver gruppe
hadde en egen farge, som var gruppefargen. Fargene var: Gul, blå, lilla,
grønn, brun, oransje og rød. Hver
gruppe skulle bygge hver sin hytte, med ett rom til hver person på gruppa.
Hytter
Alle hyttene ble bygd rundt et torg
som lå i midten og alle gruppene skulle
lage en sti inn dit. For å lage hyttene
brukte de trær, greiner, ormgress og
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blader. Redskapene de brukte var sag,
rosetang, kniv, øks og tau.
Besøk
På tirsdag, etter at de hadde spist
mat ved elven, kom 1. og 2. klassingene på besøk. De kom for å se på hyttene som de eldste elevene jobbet med.
Noen var ivrige og hadde lyst til å hjelpe til med arbeidet.
Annerledes skolestart
Vi snakket med Frøydis og Eline om
hvordan det var å holde på med dette

prosjektet.
- Jeg synes det var artig og jeg vil
gjøre dette igjen, fortalte Frøydis.
- Jeg synes det var litt kjedelig fordi
vi skulle hatt mer arbeidskonsentrasjon
på gruppa, sa Eline.
Som dere forstår, var det flere forskjellige meninger om prosjektet «Rom
og mellomrom», men de fleste synes
det var artig å holde på med dette.
Dette var iallfall en annerledes start på
skoleåret.
Tekst: Sigrid Uv, Guri Aas Skjerve
og Mona Sølna Uvsløkk

Barnas Turlag:

Klar for årets siste tur
Det nystartede Barnas Turlag her i Rennebu har hatt to fine
høstturer. Nå står årets siste tur for døren.

Tidligere i høst hadde Barnas Turlag tur til
Mærkessetrin i strålende høstsol.
Over er det bålkos med Ane Skamfær,
Stine Hårstad og Ane Lidarende Meslo.
Til venstre er det lang rekke med turglade
folk.
Turlagets første tur gikk til
Hæverfallsetra, og den andre turen gikk
til Mærkessetrin. Karin Aasbakk og
Camilla Engen Aas i Turlaget forteller
at foreldrene ønsket seg en fin høsttur.
55 personer med foreldre og besteforeldre deltok på turen til Mærkessetrin i
strålende solskinn. Bål og pølsesteking
hører naturligvis med når det er tur, og
det gikk også med 1,5 kg med pinnebrøddeig.
Ny tur til Nerskogen
Karin og Camilla forteller at det har

vært bra oppslutning og suksess med
turlaget så langt. De synes det er viktig
å besøke hele Rennebu, så derfor har
de planlagt årets siste tur til Nerskogen.
Den vil bli 30. november, med påmelding til Karin eller Camilla innen 15.
november.
På Nerskogen vil det bli muligheter
for hest og slede, og Svengård vil servere Limousin-burger på deltagerne.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Karin Aasbakk

Rennebu Mannskor jubilerer

Når dagens Rennebu Mannskor jubilerer den 10. november, er
det et kor med røtter tilbake til 1922.
Dagens mannskor, med Ann Kristin
Haugerud som taktfast dirigent, har
lange tradisjoner å ta vare på. Allerede
i 1922 ble det startet opp mannskor på
Voll, da med oldefar til dagens dirigent
som musikalsk leder. Med unntak av en
liten pause i forbindelse med andre verdenskrig, eksisterte Rennebu Mannskor
som en stødig bastion i sang- og
musikklivet i bygda helt fram til 1970.
Da var interessen såpass dalende at de
etterhvert la ned hele virksomheten.
I 2003 bestemte altså Ann Kristin

Haugerud at det var på tide med en
ny start, og med god hjelp fra Bjørn
Gunnar Haugen ble ideen til virkelighet. Siden den gang har mannskoret
øvd trofast hver tirsdagskveld, og dirigenten har med stor tålmodighet fått
bukt med det meste av sure toner og
slapp diksjon.
Koret teller i dag 31 sangglade
mannfolk, og søndag den 10. november
er det altså klart for jubileumskonsert
med både gammelt og nytt repertoar.
Tekst: Mona Schjølset

Månedens
håndverker
I oktober er J. Tveits smie
kåret til månedens håndverker
av Birka, nasjonalt senter for
kunst og håndverk.

— Vi har evne til å fornye oss, men tradisjonshåndverket tar vi med oss – vi skal
alltid forbindes med god kvalitet, forteller
Hege Tveit.
Det har gått et halvt århundre siden
John Tveit etablerte smia som bærer
hans navn på Hundorp, og i dag er det
tredje generasjon Tveit, ved barnebarnet Hege som driver smia. I oktober
feirer bedriften 50-årsjubileum, og er i
tillegg kåret til månedens håndverker
av Birka.
Arbeidsglede
Smia har et stort produktspekter,
som strekker seg fra små gaveartikler
til større gjenstander til eksteriør og
industri. Det er først og fremst smijernshåndverket de er kjent for, og spesialbestillinger er en viktig del av virksomheten. Kunder er velkomne til å
komme med både ideer og tegninger til
ting de ønsker laget.
- I løpet av bedriftens levetid har ni
av våre ansatte fått Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste, og tre av
dem har fått Kongens fortjenstmedalje
i sølv. Det sier litt om yrkesstolthet og
arbeidsglede, stråler Hege, som tok
over som leder i 2004.
Hun forteller at hun begynte som
selger i bedriften i 1994, og synes det er
fint å kunne drive videre det som faren
og bestefaren har bygd opp.
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Eføy 1/2 pris		
2-grens orkide

kr 34,kr 159,-

Nytt fra Black Design og nye smykker fra Diz

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

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

Alle helgensøndag 3. nov
Vi har gravlykter og kranser

Berkåk - tlf 72 42 74 45

Åpningstider: man-fre 10-17 – lør 10-14

Din lokale maler for tak og vegger

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

Din lokale
rørlegger
Hytteprodukter gjennom hyttetorget
Varme- og sanitæranlegg
Modernisering av bad
Varmepumper
Vann og energibrønner

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

Telefon 72 42 64 64
Industriveien 4, 7391 Rennebu

telefon 913 93 481

mandag – fredag 08.00 - 16.00
lørdag 10.00 - 13.00

epost: arne.ramstad@hotmail.com
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Artig med korps!
Årets Rennebuspæll gikk av stabelen den 19. oktober, og
etter noen år med dalende deltagelse var det i år 18 korps på
scenen, og fullt trøkk gjennom hele dagen. Årets tema var
”Filmmusikk”, og det var helt tydelig at dette var noe korpsene
hadde jobbet godt med.

Rennebu skolekorps var første korps på scenen under årets RennebuSpæll.
- Vi i arrangementskomiteen er veldig godt fornøyd med årets RennebuSpæll, og vi har absolutt inntrykk av at
både musikanter, ledere og publikum
koste seg gjennom dagen, sier MayBritt Bjerkås, som er leder i Rennebu
skolekorps.
Mange middagsporsjoner...
Med over 1000 deltagere var det en
relativt voksen porsjon med taco som
skulle tilberedes for at alle skulle bli
mette. Tilsammen var det rundt 1200
middagsbilletter som ble solgt, så det
var til tider ganske hektisk på kjøkkenet.
– I år valgte vi å flytte middagsserveringen til menighetshuset, slik at vi
kunne ha åpen kafé i samfunnshuset
hele dagen. Denne løsningen syns vi
fungerte bra, og selv om det var mange munner som skulle mettes, har jeg
inntrykk av at alt gikk veldig greit, sier
Bjerkås.
Mye publikum
En annen ting arrangørene er veldig
fornøyd med, er publikumstilstrømningen.
- Det er kjempeartig både for oss

HelseTIPSET

En god fotkrem på
nattbordet!

En riktig fotkrem kan forebygge sår
på huden når det klør på leggen, dette
gjelder kanskje mest eldre mennesker,
men også de med f.eks atopisk eksem,
psoriasis. Noen føler kløe på leggen
spesielt etter at man har lagt seg. Hvis
det blir klødd hull på huden og det er
urenheter under neglene, er faren større for at det blir et åpent sår. Å klippe
neglene kan være et tips hvis det klør
mye, smør leggen med krem, huden blir
da mere smidig og klør ofte mindre.
Et tips til oss alle, sett en god fotkrem du liker godt på nattbordet, da
glemmer vi ikke bena. Trøtte ben har
godt av å få smurt både hæler og legger,
det gir en velvære, øker blodsirkuleringen, og kanskje kan det gi en veldig god
natts søvn etter en travel dag !
En gang i uken er bedre enn noen
ganger i året.
En korrigering fra forrige innlegg,
der kom jeg i skade for å nevne at
hælen tar imot 20 ganger kroppsvekten
vår når vi går, den tar imot bare 5 …..

som arrangører, og ikke minst for korpsene som opptrer at det er bra med
publikum og liv i hallen, så det er vi
veldig glade for, sier Bjerkås. Nå skal
Fotterapeut
arrangørene ha et evalueringsmøte for
Astrid Dollis
å gå gjennom alle detaljer rundt årets
arrangement, og så starter arbeidet
med å finne et godt tema for neste års
Rennebuspæll.
– Det har faktisk allerede kommet inn noen forslag som vi skal se
nærmere på, så får
vi se etterhvert hva
vi kommer fram
til. Det er i alle fall
helt sikkert at årets
vellykkede arrangement
virker
motiverende både
for oss i arrangørstaben, og for
korpsmedlemmene våre, avslutter
May-Britt Bjerkås.
Meldal Skolekorps hadde sjarmerende aspiranter i første rekke.
Tekst:
Mona Schjølset
Foto: D. Vold

Rennebunytt 13

Gipling
14 Rennebunytt

KUNNGJØRINGER

Tid for influensavaksine!

Rennebu legekontor onsdag 6. november
kl 09.00-11.00 og fra kl 12.00 -14.30.
Vaksinen koster kr 150,Sykepleier ved Rennebu sykehjem
2 x 100% fast stilling
Rennebu sykehjem ligger i kommunesenteret
Berkåk og har for tiden 38 plasser, inkludert 7
plasser i skjermet enhet for demente. Institusjonen
har eget kjøkken. Vi arbeider med å tilrettelegge for
flere rehabiliterings- og korttidsplasser på sykehjemmet. Enheten sysselsetter 43 årsverk.
Den éne stillingen er ledig fra dags dato, den andre
fra 1.1. 2014
Hovedarbeidsområder:
• Sykepleiefaglige oppgaver tilknyttet sykehjemspasienter.
Ønskede kvalifikasjoner:
• Autorisert sykepleier
• Beherske norsk muntlig og skriftlig
• Evne til å skape gode relasjoner til
medarbeidere, pasienter, pårørende og øvrige
samarbeidspartnere.
Vi tilbyr:
• Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for
kompetanseheving
• Lønn etter avtaleverk
• God pensjons- og forsikringsordning
Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
For nærmere opplysninger, kontakt
konstituert leder Annika Haugen tlf 72 40 25 21
eller avdelingsleder Evy Haug tlf 72 40 25 23
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk søknadsskjema på www.rennebu.kommune.
no under ”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” –
”Selvbetjening” innen 10. november 2013.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål
om søknadsskjema,tlf 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. Offentleglova
§ 25.
- Rådmannen

Rennebu LHL arrangerer Julebord på
Skifer Hotel Oppdal fredag 29. november
Buss fra torget på Berkåk kl 18.00
Retur fra Oppdal kl 24.00
Pris pr. pers. for medlem kr 300,- inkl buss og
kr 350,- for ikke-medlem.
Innbetaling skjer på bussen.
Bindende påmelding innen 15.11. til
Harald tlf 477 55 070 eller Oddmund tlf 994 95 005

Styret

Hjertelig takk for all deltagelse, oppmerksomhet og
blomster ved Peder Hårstads bortgang.
Takk også for pengegaver til Voll Grendalag.
For familien
Gunnbjørn Hårstad
ÅRSMØTE I RENNEBU SENTERPARTI
Tirsdag 12. november kl 19.30
på Hallandstuggu.
Alle er velkommer på pizza. Vel møtt!

Barnas Turlag i Rennebu

arrangerer lørdag 3. november kl 16 tur til Nerskogen.
Det blir hest og slede, og burgere fra Svengård.
Turen koster kr 50 pr. person.
Påmelding innen 16. november til
Karin Aasbakk - 970 34 743 eller
Camilla Engen Aas - 971 12 431

Rennebu mannskor feirer

Sangglede gjennom 10 år
Jubileumskonsert
søndag 10. november
kl 19.00 i Samfunnshuset

Trond Hustad, piano
Maj Britt S. Hess, konferansier
Annonsen er betalt av
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RETURADRESSE:

Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 14. november - frist for stoff 5. november -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
31.10 Formiddagstreff
Staure 11.00
03.11 Høstbasar
Furuly, Nordskogen 12-16
03.11 Gudstjeneste
Berkåk kirke 11.00
			
Rennebu kirke 20.00
04.11 Søndagsskole og Yngres
Misjonshuset 17.30
05.11 Formiddagstreff
Omsorgsboligen 11.00
05.11 Innendørsskyting		17.00
07.11 Innendørsskyting, egentrening
17.00
07.11 Mottak av klær
Refshus skole 16-18
07.11 Stølenkveld m/Inger Rødberg Hoelsmoen 20.00
10.11 Storfamiliesamling
Hoelsmoen 18.00
11.11 Blåveisen kor og hobby Innset Bedehus 17.30
11.11 Rennebu SoulChildren
Mjuklia 17.30
12.11 Innendørsskyting		17.00
13.11 Formiddagstreff
Menighetshuset 11.00

13.11 Misjonsbasar
Misjonshuset, Voll 19.30
14.11 Innendørsskyting, egentrening
17.00
18.11 Søndagsskole og Yngres
Misjonshuset 17.30
Håndballtreninger/kamper se www.rennebu-il.no
Step hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30
Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 19.00 i Kjønndolpa
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 20-01
Seniordans hver tirsdag kl 14-16 i samf.huset
Bridgeklubb hver tirsdag i Friv.huset kl 18.30
Yoga hver tirsdag kl 18 på Voll skole, musikkrommet
Småbarnstreff hver torsdag kl 11-13 i Frivillighuset
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12
Trenger du skyss eller følge på et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

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

Ryddesalg
Popcornmaskin
fra OBH Nordica, veil pris kr 499,-

Nå kun kr 249,-

Vi har Norges beste pris på Wilfa

Iskremmaskin

Div hå

rprodu
kter fra
Div film
kr 50,er fra k
Ovnsp
r 20,anne m
ed rist.
Perfekt
K
til jule un kr 79,ribba!
Pluss m
ye mer
!!!

Gode p

ICM-C15, veil pris kr 2499,-

Nå kun kr 999,-

Åpningstider:
Man-fre 09.00-16.00 – Lør 10.00-14.00

Nett - Kraft - Installasjon - Euronics Berkåk
16 Rennebunytt

riser!

