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Kardemomme

10. klasse ved Rennebu ungdomsskole 
begeistret publikum med sin versjon av 
Folk og røvere i Kardemomme By. Her er 
Kristi Nyhaug i rollen som frøken Sofie. 

Les mer på midtsidene!
Foto: Dagfinn Vold
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dramatisk i de berørte lokalsamfunn. Samtidig må vi se i øynene at 
når fødselstallene over tid ligger på +- 20 barn pr. år må det både 
økonomisk og faglig spørres om det er rett å fordele så små årskull 
på 3 barnehager og 3 skoler. Selv om det i mange lokalsamfunn 
gjøres en god og aktiv jobb for å øke tilflytting er dessverre fraflyt-
tingen likevel større enn tilflyttingen. I tillegg til de totalt sett lave 
barnetallene og økonomiske utfordringene er situasjonen både på 
Innset og Voll at skolene bygningsmessig må ha betydelig oppgra-
dering for å kunne drives videre. Rådmannen mener at det ikke 
er rett å gjøre disse investeringene uten at det skjer i et langsiktig 
perspektiv. Det er plass til alle elevene i en skole og det største 
og mest oppgraderte anlegget er på Berkåk. Skjer det ikke en stor 
innflytting er vi om 4 år nede på ca. 20 elever på alle alderstrinn 
og således med god margin innenfor det antallet som kan gå i en 
klasse. Jeg har god forståelse for manges redsel for at dette ytter-
ligere utarmer lokalsamfunnene, men samtidig må vi også spørre 
om det er rett å fordele skoleressursene på 3 fådelte skoler. Det 
gjør at vi bruker uforholdsmessig mye ressurser på bygninger og 
administrasjon istedet for å kunne samle ressurser og kompetanse 
i en enhet som dermed kan gis bedre rammer til å utvikle og drive 
en innholdsmessig god skole. Det må være en skole som tar opp i 
seg det beste fra dagens tre skoler, og hvor det fortsatt er viktig å ta 
vare på samarbeid og tilknytning til lokalsamfunnene i hele kom-
munen.  

Jeg forstår som sagt redselen til mange for at dette blir nok et steg 
i sentraliseringen, men det blir da enda viktigere at kommunen 
blir en god samarbeidspartner til næringsliv og lokalsamfunn slik 
at evt bortfall av skole og barnehage ikke blir den utarming som 
fryktes.  

Naturlig nok blir det mye oppmerksomhet på skoler og barneha-
ger når slike tiltak foreslås. Samtidig er det slik at alle sektorer må 
ta sin del og både i 2017 og hvert år deretter foreslås reduksjoner i 
administrative stillinger. Omsorgssektoren får vekst i sine oppga-
ver, men også der er det viktig at ressursene brukes optimalt.

Budsjettprosessen vil nå bli forlenget slik at berørte parter får bedre 
tid til å uttale seg om nedleggingen av skoler og barnehage.   

Rådmannens forslag til budsjett- og økonomiplan ligger i sin hel-
het på kommunens hjemmeside www.rennebu.kommune.no. Det 
understrekes at det er et forslag, og at det er kommunestyret som 
den 10. januar 2017 fatter de endelige vedtak.  

Birger Hellan
- rådmann

BUDSJETTFORSLAG 2017 og økonomiplan 2017-2020 er nå 
klart for framlegging, og det er ingen overdrivelse å si at dette 
er det mest krevende budsjettforslag den siste mannsalderen.  
Rennebu kommune har nå i flere år hatt nedgang i inntektene. 
Folketallet har mye å si for overføringene fra staten og over tid har 
folketallet gradvis gått ned. De siste 3 årene har det vært relativt 
stabilt. I denne perioden er det bosatt 54 flyktninger. I tillegg til 
nedgang i antall innbyggere så har vi også fått en skjevere alders-
fordeling. De siste 10 årene er antall innbyggere i aldersgruppene 
0 - 5 år og 6 - 15 år blitt redusert med henholdsvis 19,8 % og 
15,4 %. Samtidig som antall eldre over 67 år har økt med 15,5 %. 
Statlige myndigheter har i de senere år prioritert kommuner med 
befolkningsvekst, og de fleste av de gjennomførte og varslede 
omlegginger av inntektssystemet er i vår disfavør.

Kraftinntektene er viktige for Rennebu, og de har tidligere kom-
pensert for reduserte inntekter og har gjort at vi mer enn andre 
kommuner har kunnet opprettholde et høyere tjenestenivå, bl.a. 
en relativt desentral skole- og barnehagestruktur. I de siste årene 
har det imidlertid vært et betydelig fall i kraftprisene. I 2011 solgte 
vi kraft for kr 15,6 mill. mens vi i 2017 budsjetterer med kr 5,4 
mill. D.v.s. en nedgang på 10,2 millioner. I tillegg kommer at eien-
domsskatteinntektene fra kraftverkene fra 2016 til 2017 blir redu-
sert med 1,8 mill. kroner. Prognosene for kraftprisene gir ingen 
grunn til å tro at det på kort sikt blir en oppgang.

I forhold til 2016-budsjettet har vi i 2017 en underdekning på ca. 8 
mill. og dette øker til ca. 13 mill. i 2020. En medvirkende årsak er 
også nye driftsutfordringer innen omsorg og barnevern, men de 
alvorligste, langsiktige utfordringene ligger i strukturelle forhold 
knyttet til folketalls- og aldersutviklingen, statlige omlegginger av 
rammeforutsetningene og kraftprisene.  

Rådmannen foreslår å legge ned Voll skole, Innset skole og Innset 
barnehage fra høsten 2017. Jeg skjønner at dette oppleves som 
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Stavåbrua er en flaskehals
Den senere tiden har Stavåbrua blitt viet stor oppmerksomhet i media. Grunnen er at dette er det 
eneste punktet mellom Trondheim og Svinesund som i utgangspunktet ikke har vært dimensjo-
nert for å tåle de nyeste modulvogntogene på opptil 25,5 m og 60 tonn. Men, Statens Vegvesen 
har godkjent brua nå i høst.

- Stavåbrua blir en flaskehals i arbeidet med ny E6, og 
hvis den ikke utbedres får det store konsekvenser for hele 
prosjektet, sier Trond Jære i byggvei.no

Siste utbedring i 1942
Det kommer vel ikke akkurat som noen stor overras-

kelse at Stavåbrua igjen er gjenstand for diskusjon i for-
bindelse med veiutbedring. Brua har vært tema i mange 
omganger, og ifølge Statens Vegvesen sine arkiv har den 
ikke vært oppgradert siden tyskerne gjorde det i 1942. 

- Nå er det imidlertid enda mer aktuelt enn tidligere 
ettersom vi har fått større vogntog langs veiene. I sommer 
ble det satt opp skilt om avstand mellom bilene som skal 
kjøre ut på brua, noe man allerede kan konkludere med at 
det syndes en del imot. Statens Vegvesen vurderer nå lys-
regulering for å se om det kan ha bedre effekt, sier Jære. 

Jære forteller at brua er blitt godkjent for 60 tonn 
modulvogntog i høst. Fortsatt er det bekymring for ”slita-
sje” hvis flere vogntog kjører på brua samtidig, og derfor er 
det satt opp avstandsskilt. Hvis dette ikke overholdes vil 
det vurderes sterkere tiltak, som f.eks lysregulering. Stetns 
Vegvesen er nå i gang med en ekstra kontroll av brua med 
bakgrunn i den siste tids fokus. 

Uansett er vel dette tiltak som fungerer som midlerti-
dige løsninger, og ifølge Jære representerer Stavåbrua en 
sikkerhetsrisiko som gjør at en utbedring vil være helt 
nødvendig.

- Jeg håper at Stavåbrua vil være et av de momenter 
som gjør at veiutbygginga her i distriktet blir framskyndet, 
sier Jære. 

Grundig forarbeid
I Trøndelag er det tre veistrekninger som nå ligger inne 

i porteføljen til Nye Veier AS sammen med fire områder 
ellers i landet. Neste trinn for E6-utbyggingen er nå bygge-
planen, der det skal beskrives mer detaljert hvordan arbei-
det skal skje. Ifølge Jære skal alle strekninger som Nye Veier 
AS har ansvaret for være ferdigstilt i løpet av en 20-års 
periode, og han håper arbeidet i vårt distrikt starter opp 
som forutsatt i 2018-2020.

- Kommunene har gjort et grundig forarbeid med å få 
vedtatt reguleringsplaner for hele strekningen fra Melhus 
til Ulsberg, og det er veldig positivt for vår del, sier Jære. 

Det er knyttet stor spenning til oppstartsrekkefølgen for 
de tre strekningene i Trøndelag, og Jære håper nå at også 
de nye momentene knyttet til sikkerheten rundt Stavåbrua 
vil veie tungt i disse forhandlingene.

- Nye Veier skal vurdere oppstartsrekkefølge på et møte 
nå i november, og vi som jobber i byggvei.no vil følge opp 
dette nøye. Vi syns vi har en svært god sak, og håper det 
fører til en rask byggestart på den strekningen som berører 
oss, sier Jære. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold
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Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

BERKÅK BIL
AC-Service
Hjulstillingskontroll
Service alle bilmerker
Flush og skifte av all automatgearolje      
Dekk og avbalanseringsmaskin
Hydralikkslangeverksted
Periodisk kjøretøykontroll opp til 7.500 kg

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

Finn ditt verksted: 
automester.no • tlf. 800 40 555

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted                            
Lakkverksted                                                  
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

BERKÅK BIL 
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
berbil@loqal.no

BERKÅK BILSKADE
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 977 78 963
berkaakbilskade@outlook.com

Trenger du elektriker?

Bjørn 
909 10 913

Ta kontakt med oss!

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

Oddvar
905 78 439

Drop-in kontor
Rennebu Eiendom, Postmyrvn 19

Møblert kontor på ca 24m2. 
PC med gjestekonto, internettilgang, vannkoker og bord for møter 

inntil 8 personer. Enkel catering kan leveres ved 
forhåndsbestilling. Pris kr 300,- + mva pr dag (8-16).

Vi har også ledige kontorlokaler på 11, 14 og 17m2.

Bestilles på tlf 480 49 872 
eller post@rennebuei.no

www.rennebuei.no

Totalleverandør innen
elektroinstallasjon

Telefon: Jens 996 42 897 
John Håkon 481 15 515
E-post: post@rennebuelektro.no

•	 Installasjon	i	bolig,	hytte,	
	 landbruk	og	næringsbygg
•	 Elkontroll	bolig
•	 Tele	og	datanett
•	 Alarm	og	brannvarsling

Digitaltrykk 
med rask og sikker levering

Vi kan bl.a. hjelpe deg og din bedrift med
• print i alle formater
• hefter med ryggstifting/liminnbinding
• brosjyrer med forskjellig fals
• plakater og banner
• visittkort/forretningsmateriell 
• skilt og vindusdekor

tlf 72 42 76 66 - mediaprofil.no

Blant våre kunder på print er 
Elotec, Lund Hyttebygg, Mediehuset OPP, 

Grindal Ysteri og Næringskonferansen.
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Samarbeider om
julekonserter
For tredje år på rad har Rennebu 
Mannskor og Hauka Mannskor 
samlet troppene til felles jule-
konserter, og karene er allerede i 
gang med øvingene.

- Dette opplegget ble en suksess 
allerede første gang vi prøvde, så nå gle-
der vi oss til nok ei helg med julekonser-
ter, sier dirigent Ann Kristin Haugerud. 

Kjente og kjære julesanger
Ifølge Haugerud skal de også denne 

gangen holde seg til de kjente, kjære 
julesangene som får fram den gode jule-
stemningen hos publikum. I tillegg til de 
sangene korene skal synge sammen, vil 
de også ha en avdeling hver for seg. 

- Som vanlig vil det også bli flotte 
solistinnslag fra begge korene, og noen 
låter der vi bruker mindre grupper. På 
den måten blir det litt mer variasjon i 
både lydbilde og koreografi, og det er 
positivt for både oss og publikum, sier 
Haugerud. 

Årets julekonserter med de sang-
glade karene fra Rennebu og Hauka er 
lagt til andre helga i desember, med en 
konsert i kultursalen i Rennebuhallen og 
en konsert i Soknedal kirke. 

- Vi gleder oss stort, og håper publi-
kum støtter opp om prosjektet i år også. 
Jeg kan i alle fall love at vi skal gjøre vårt 
aller ytterste for å sette folk i den rette 
julestemningen, avslutter dirigent Ann 
Kristin Haugerud. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Rune Stuen

Martnastema 2017:

SMAK!
Rennebumartnan har hvert år 
et tema, og målet er at dette 
skal bidra til å videreutvikle 
arrangementet, inspirere til 
nytenkning, utfordre og skape 
nye opplevelser. 

Med temaet SMAK! vil arrangørene 
legge ytterligere vekt på design, i tillegg 
til at småskala mat får et spesielt fokus.

Mange innfallsvinkler
Det er en trend i tiden at folk blir sta-

dig mer opptatt av god smak og lokale 
matprodukter. Det er også en større 
bevissthet omkring design, og at hånd-
verksprodukter skal ha god kvalitet som 
faller i smak hos publikum. 

- SMAK! rommer både det kon-
krete, det sanselige og det abstrakte. 
Med SMAK! vil vi fortsatt sette fokus 
på design, form, farge, dekor og funk-
sjon, både i forhold til håndverk og små-
skala mat. SMAK! oppfordrer til å prøve 
noe nytt som gir kunnskap, erfaring og 
smakfulle opplevelser, heter det i presse-
meldingen fra Rennebumartnan. 

Ønsker innspill
I 2016 tok Rennebumartnan i bruk 

den nye Rennebuhallen, og nybyg-
get ga i seg selv arrangementet et løft 

med større areal og moderne fasili-
teter. Martnaskomiteen har allerede 
gjort seg noen tanker om de mulighe-
ter som ligger i nybygg og utearealer, 
og nå ønsker de innspill fra publikum 
både når det gjelder dette og temaet for 
Rennebumartnan 2017. 

- Det er viktig for oss å få innspill fra 
både publikum og utstillere, og sammen 
vil vi utvikle oss til å bli enda bedre, sier 
temaansvarlig Anne Kristine Stavne. 

Nærmere informasjon på 
www.rennebumartnan.no

Over 6 millioner 
til lag og organisasjoner
Et av de aller største suksesskriteriene for Rennebumartnan 
er den formidable dugnadsinnsatsen som frivillige lag og 
organisasjoner bidrar med hvert år.

Siden 1989 har denne dugnadsinnsatsen vært betalt, og hvis man regner med 
årets utbetaling har til sammen 6.043.000 kr tilfalt lag og organisasjoner både i 
Rennebu og våre nabokommuner. 

Mange ulike komiteoppdrag
I forbindelse med årets Rennebumartna var over 1000 frivillige engasjert i ulike 

komiteoppdrag. Martnassjef Kenneth Teigen er full av lovord om de frivilliges inn-
sats, noe både utstillere og publikum gir positive tilbakemeldinger på hvert eneste år. 

- Som arrangører er vi helt avhengige av den positive dugnadsinnsatsen til frivil-
lige lag og organisasjoner, og vi håper dette vil kjennetegne Rennebumartnan også i 
årene som kommer, sier Teigen. 
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Folk og røvere i Kardemomme By

 Tiendeklassingene ved Rennebu 
ungdomsskole landet fjellstøtt da de 
revitaliserte den velkjente historien om 
folk og røvere i Kardemomme By, og 
publikum lot seg nok en gang imponere 
over hva ungdommene får til i løpet av 
et par hektiske uker. 

Velkjent historie
Folk og røvere i Kardemomme By 

er opprinnelig en barnebok, skrevet av 
Thorbjørn Egner i 1955. Boka ble svært 
populær utover 50-tallet, med egne san-
ger, plateutgivelse og radioopplesninger. 
Boka regnes fortsatt som en av de viktig-
ste norske barnebøkene. 

Historien utspiller seg i den frede-
lige byen Kardemomme, der folk og 
dyr lever i fred og fordragelighet. Det 
eneste som av og til forstyrrer idyllen er 
tre røvere, som bor i et rotete, lite hus i 
utkanten av byen sammen med en tam 
løve. De tre blir etter hvert innhentet av 
lovens lange arm og satt i arresten. Her 
får de imidlertid såpass god forpleining 
at de begynner å trives godt som ”van-
lige folk”. I en dramatisk sluttscene blir 
de byens helter når de slukker brannen 
i tårnhuset og redder ut gamle Tobias og 
dyrene hans. 

Mange høydepunkt
Årets avgangselever drar oss inn i 

historien fra første scene, og høyde-
punktene kommer som perler på en 
snor. Politimester Bastian spilles av Iver 
Skamfer Bjerkås, og han er akkurat like 
sjarmerende forvirret, snill og trivelig 
som rollefiguren skal være. Eline Voll 
fremstiller fru Bastian, og det er ingen 
tvil om at hun stortrives på scenen. Fru 
Bastian er en meget hengiven og støt-
tende kone, noe som kommer godt med 
etter hvert som den joviale politimeste-
ren får mer enn nok å henge fingrene i. 

Den meget bestemte frøken 
Sofie entrer scenen med brask og 
bram da folk samler seg for å feire 
Kardemommedagen. Kristi Nyhaug gjør 
en glitrende innsats i denne rollen, og 
det levnes ingen som helst tvil om hvem 
som egentlig bestemmer i byen. Både 
replikker, sang og mimikk sitter som et 
skudd, og den strenge damen lar seg 

ikke skremme verken av røverne eller 
løven de har i hus. 

Den eneste frøken Sofie har en anel-
se respekt for er gamle Tobias i Tårnet, for 
anledningen fremstilt av Håkon Halseth, 
som gjør en strålende innsats i den rol-
len. Han lar oss ikke et øyeblikk glemme 
at han er en aldrende mann med visdom 
og vidd, i alle fall når det gjelder å spå 
været. Både Tobias og Barberer Sørensen 
(Ole August Kleiven) imponerer også 
med meget solide sangprestasjoner.

De tre røverne  Kasper, Jesper og 
Jonathan, spilt av henholdsvis Jonathan 
Andre Viggen, Torbjørn Stuen og Harald 
Rogogjerd, gjør etter hvert sin entre på 
scenen, uten at de virker særlig skrem-
mende på noen. Tvert imot er de et 
meget sjarmerende trekløver, om enn 
noe rotete og skitne. Et av forestillin-
gens høydepunkt kommer når de tre får 
den glimrende ideen om å røve frøken 
Sofie mens hun sover, noe de selvføl-
gelig angrer bittert straks den myndige 
damen våkner til liv. Da blir de nødt til 
både å rydde og vaske seg, og til slutt ser 
de ingen annen utvei enn å ”røve” hen-
ne tilbake til sitt eget hus. 

Kreative kostymer og kulisser
I røvernes hus bor det også en for-

holdsvis fredelig løve, og Ellisiv Løseth 
får drahjelp i rollen av en fantastisk flott 
utformet løvemaske. Det samme gjelder 
også for både eselet (Andreas Larsen) og 
den talende kamelen (Amalie Hovin og 
Mirja Renander), som med sine kreative 
kostymer er med å heve forestillingen. 
Resten av skuespillerne har også med 
forholdsvis enkle grep fått det riktige 
uttrykket, så all honnør til gjengen som 
har hatt ansvar for kostymer, sminke 
og hår. Også når det gjelder kulisser og 
rekvisitter har de ansvarlige hatt en hek-
tisk periode før premieren. Både politi-
stasjon, røverhus, tårnhus og bakeri er 
scener hvor handlingen utspiller seg. 
I tillegg går det trikk gjennom byen, 
og det er selvfølgelig også en flott inn-
gangsportal til Kardemomme By. 

Den fabelaktige avslutningen
Den dramatiske sluttscenen finner 

sted i tårnhuset hos gamle Tobias. Da 

har alle innbyggerne vært samlet på tor-
get for å feire både Kardemommedagen 
og Tobias sin fødselsdag, mens røverne 
sitter i trygg forvaring bak lås og slå. 
Plutselig begynner det å brenne i tårn-
huset, og de tre røverne må hjelpe til for 
å berge ut dyrene Tobias har fått tidligere 
på dagen, den søte lille hundevalpen og 
papagøyen fra Amerika. 

Etter en heroisk innsats blir Kasper 
utnevnt til brannmann, og får med det 
selvtilliten han trenger for å fri til frøken 
Sofie. Jonathan får jobb som baker, og 
Jesper får til slutt oppfylt ønsket sitt om 
å bli sirkusdirektør. 

Etter at brannen er slukket og alt 
igjen har falt til ro kommer så den her-
lige avslutningen som er like rørende 
etter hver musikaloppsetning. Mens 
orkesteret spiller i bakgrunnen får 
alle de involverte sin velfortjente takk. 
Scenearbeidere, PR-ansvarlige, kulis-
ser og rekvisitter, lyd, lys og teknikk, 
kostymer, hår og sminke, musikerne i 
orkesteret og involverte lærere. Sist, men 
ikke minst, takkes skuespillerne selv av 
scenen til trampeklapp fra et begeistret 
publikum. Stoltheten og gleden over det 
de har fått til er like stor i Rennebuhallen 
som på Nationalteateret, og alle som en 
har de vært med på å gjøre dette til en 
særdeles minneverdig opplevelse for oss 
som satt i salen. 

Tekst: Mona Schjølet
Foto: Dagfinn Vold

Av og til trenger vi å bli minnet om hvor enkelt livet kan være, og ta innover oss den optimistiske 
filosofien om at alle har noe bra å bidra med bare de får sjansen.
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Folk og røvere i Kardemomme By

Flere bilder fra musikalen 
ser du på Rennebunytt.no



8 Rennebunytt

Den unge 
kunstner

Sannhetens øyeblikk – Del 2
Torsdag 27. oktober var Tor Idar Aune igjen på plass for å
 snakke om ”Sannhetens øyeblikk”, og sette fokus på både 
utfordringer og muligheter som ligger foran oss her i Rennebu. 

Aune holdt også i fjor høst en serie 
inspirasjonsforedrag for kommunean-
satte, næringsliv og andre interesserte, 
og tilbakemeldingene var svært positive. 
Markedsføringsgruppa i Morgendagens 
Rennebu valgte derfor å invitere tilbake 
den engasjerte Nord-Trønderen, både 
for oppsummering og ikke minst noen 
tanker om veien videre. 

Gjennomføringsevne 
Aune repeterte først noen av de vik-

tigste momentene fra forrige gang han 
besøkte Rennebu, blant annet hvor-
dan vi alle kan være gode Rennebu-
ambassadører, hvordan kan vi sammen 
bidra til gode opplevelser for dem som 
kommer hit og hvorfor det er viktig at vi 
jobber bevisst med disse temaene. Han 
tok også opp temaet om hvordan det vil 
bli for Rennebu og Berkåk sentrum etter 
hvert som man kommer i gang med 
E6-utbyggingen.

- Hvorfor skal de veifarende svinge 
av E6 og stoppe her i Rennebu, spur-
te Aune deltagerne som var samlet i 
Kultursalen. 

Det ble pekt på både fordeler og 
ulemper med å få lagt veien utenom 
sentrum, men alle var enige om at det 
vil være svært viktig å markedsføre 
Rennebu som et attraktivt stoppested 
før veiutbyggingen starter opp.

- Skal man få de veifarende til å stop-
pe etter veiutbyggingen er det viktig at 
de vet hva som finnes her, og markeds-
føringen må starte nå mens alle fortsatt 
må kjøre gjennom bygda, påpekte en av 
deltagerne. 

Det ble også tatt til orde for at vi må 
bli flinkere til å gjennomføre prosjekter 
det snakkes om.

- Vi er kjempeflinke på planlegging, 
men for å komme videre må vi bli like 
gode på gjennomføring og handlekraft, 
sa Børge Dahle. 

Martna hele året og hyttesatsing
Dahle tok også til orde for en enda 

sterkere satsing på Rennebumartnan, 
som er et av de viktigste flaggskipene vi 
har i Rennebu. 

- Selv om både besøkstall og øko-
nomi kan variere er Rennebumartnan 
vår viktigste merkevare, og den må vi 
utnytte og bygge videre på. Det har vært 
snakket om ”martna hele året” i snart 
25 år, så kanskje er tiden kommet for å 
virkelig sette tankene ut i livet og satse 
enda mer målrettet for å videreutvikle 
merkevaren, sa Dahle. 

I tillegg til Rennebumartnan ble også 
hytteutbyggingen tatt fram som et svært 
viktig satsningsområde i framtida. 

- Her har det skjedd og skjer mye 
positivt. Det er imidlertid viktig å jobbe 
aktivt og målrettet for å komme videre, 
sa ordfører Ola Øie, uten at han ville 
komme med noen fasitsvar på hvordan 
dette skulle gjøres. 

Nå var vel heller ikke målet med 
samlingen å trekke så mange konklu-
sjoner på hvordan ting skal gjøres, men 
heller å sette fokus på en del tema som 
vil bli svært aktuelle i tiden framover.  
Det som er sikkert er at vi står ved et 
veiskille, både i bokstavelig og billedlig 
forstand. Hvordan framtida blir avhen-
ger i stor grad av hvordan vi alle klarer å 
bidra til utvikling, trivsel og optimisme.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

«Visuelle Kunstfag» i Kulturskolen er en fin 
arena for barn og ungdom med skapertrang 
og interesse for visuell uttrykksform.  I den-
ne spalten vil Rennebunytt i samarbeid med 
Unni i Kulturskolen, presentere ulike kunst-
nere og noen av kunstverkene deres.

Petter 
Bakk er 8 år. 
Han startet 
på «Visuelle 
Kunstfag» i 
høst og har 
derfor vært 
med i snart 
tre måne-
der. Petter 
forteller at 
han meldte 
seg på fordi 
han hadde 
lyst til å 

være med på noe i fritida. Han er glad i å 
tegne, male og forme, derfor syntes han 
det hørtes ut som om dette kunne passe 
godt for han. 

Siden Petter startet opp i høst, 
har han vært på kunstutstilling, laget 
skulptur i leire, brukt blyant og tusj. 
Under «Kulturvukku» var et av kunst-
verkene hans utstilt i vrimlearealet i 
Rennebuhallen, - der noen av elev-
ene på Visuelle Kunstfag hadde laget ei 
utstilling. 

Petter er fornøyd med «kunstpro-
duksjonen» så langt og forteller at han 
likte ekstra godt å lage skulptur i leire. 
Han gleder seg til neste gang, - da skal 
han nemlig male skulpturen sin, - «den 
mellomste av bukkene Bruse.» Han har 
allerede planlagt hvordan han vil gjøre 
det… 

Janne Nordbø og Merete Fossum kom med erfaringer fra sine arbeidsplasser. 
Tor Idar Aune til høyre.
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Utvikler reiselivstilbudet i Rennebu
Reiselivsnettverket ”Reisen 
til fjellet” øker kompetansen 
og utvikler nettverket i sam-
arbeid med Innovasjon Norge.

”Reisen til fjellet” ble etablert i 2013, 
og består i dag av 20 reiselivsbedrifter. 
Formålet med nettverket er å tilby opp-
levelses- og aktivitetsprodukter og å tilby 
regionale pakkeløsninger. Produktene 
består i hovedsak av overnatting, kultur, 
håndverk, mat og naturopplevelser. 

Siden starten har nettverket gjen-
nomført flere studieturer og kompetan-
sehevingstiltak., og de har også satset på 
felles digital og papirbasert markedsfø-
ring. 

Medlemmene i nettverket har uttrykt 
ønske om at ambisjoner og samarbeids-
områder må konkretiseres og avgrenses, 
og få bedre samarbeid og organisering 
produkter og prosjekter. Videre var det 
ønske om å inngå avtaler mellom aktø-
rene og utvikle felles strategi. 

Workshop og studietur
Styret i nettverket har tatt tak i 

ønskene fra medlemmene, og er nå inne 
i et prosjekt i samarbeid med Innovasjon 
Norge. De arrangerer to workshoper 
som følges opp med individuell veiled-
ning av en kompetanseperson. Målet 
med workshopene er å få medlemme-
ne mer selvgående og gjøre de i stand 
til å utvikle eget produkt og produkter 
sammen med andre. 

— Som en del av opplegget er det 
blitt arrangert en studietur til ”Brimiland” 
i Gudbrandsdalen. Dette nettverket har 
på en utmerket måte klart å skape pak-
ker med kombinerte mat- og kultur-
opplevelser, forteller sekretær i nettver-
ket Merete Fossum. De fikk se hvordan 
andre har startet i det små og bygd seg 
opp, samtidig som at de har forskjellige 
mål – noen er lykkelig som liten mens 
andre vil vokse. Det var derfor lærerikt 
og overførbart til medlemmene i ”Reisen 
til fjellet”. 

— Alle vi besøkte fortalte om hva 
de lyktes med og hva som var fiasko. 
Oppstartfasen er krevende, og kanskje 
har de måttet korrigere satsingen under-
veis. Ekte og autentiske opplevelser var 
gjennomgangsmelodien, og lokal mat er 
viktig. Arne Brimi ble interessert i lokal 
mat produsert her i Rennebu, og vi skal 

derfor sende ham noen smaksprøver. Så 
kanskje neste gang du skal til Vianvang 
kan du få servert deilig mat med ingre-
dienser fra Rennebu, sier Merete. 

Opplevelsesturisme
Norske og utenlandske turister blir 

stadig mer kulturinteresserte, og de vil 
gjerne oppleve lokal historie, kultur og 
tradisjoner. Vandring, sykling og opple-
velsesturisme er populært, og vil være 
en vekstnæring fremover. Mye tyder på 
at nordmenn vil feriere mer i eget land 
fremover, både på grunn av økende 

interesse for norske kvaliteter og terror-
fare i andre land. 

— ”Reisen til fjellet” ønsker å være 
en del av opplevelsesturismen ved å 
gjøre sine produkter tilgjengelige og 
salgbare med høy kvalitet og god tilret-
telegging. Derfor er det viktig med kom-
petanseheving for medlemmene våre, 
forteller Merete.

Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Merete Fossum

Marianne Stensgård og Arnstein Fjerdingren åpnet dørene 1. juli 2015. 
Her tilbyr de overnatting, servering og bedriftsarrangementer av ulike slag.

Helge Nordskar driver Glittertind fjellgård i Heidal sammen med Hege Thorson. Elgpark, 
et stort antall dyr, kafeteria og håndlaftet gjestehus er blant noe av det man finner her.
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Møter ved NLM
Misjonær Else Marie Ledal besøker 
Rennebu og Innset.
Tirsdag 15. november møte i Hoelsmo bedehus.
Onsdag 16. november møte i Hoelsmo bedehus. 
Vi markerer at det er 125 år siden NLM vart starta. 
“Ryssan” fra Oppdal synger.
Torsdag 17. november møte i Innset bedehus. Da marker vi 
at det er 115 år siden Innset misjonsforening vart starta.
Alle møter er kl. 19.30.   Velkommen!

Misjonssambandet.
 

Bønnedager og åpen kirke
Tirsdag 29 november kl. 10-19 og 
onsdag 30. november kl. 9-16
arrangerer foreningen Bønn for Den Norske Kirke åpen 
kirke og bønnedager for Mellomkirkelig råd i Berkåk kirke. 
Ola Eriksrud og Randi Anne Skårdal fra Bønn for Den 
Norske Kirke kommer. 
Velkommen innom når det passer deg til bønn, samtale, 
bibellesning og sang. I løpet av dagen vil det også bli bedt 
for menigheten og personlig behov. 
Velkommen når du har anledning!

Velkommen også til kveldssamling
Tirsdag 29. november kl. 19.30 i Berkåk kirke 
med Ola Hansen Eriksrud og Randi Anne Skårdal. 
Tema for møtet er: «Enhet mellom kristne.»

Arr: Bønn for Den norske kirke i samarbeid med 
Berkåk menighet. Mer info: Kirken.be

K U N N G J Ø R I N G E R

Ledig leilighet i Boligavdelingen
Leiligheten er på ca. 35m². + bod.
Husleie er på kr. 4.015,- 
+ strøm kr. 1.033,- pr. måned.
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: 18. november 2016

Hold deg oppdatert om 
Rennebu kommune på 

Facebook!

Husk farsdag 
søndag 13. november  

- bestill gjerne på forhånd!

 Lukket Valnøtt Romkake
 kr 195,- kr 175,-

BrØD - stort utvalg
GLUTENfrI

bakst fra Klæbu Håndbakeri

Kafé og Bakeriutsalg på Torget
tlf 72 42 71 23

Åpningstider 10-16 (14)
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Dette skjer i Rennebu!

10.11 Pizzakveld Berkåk menigh.hus 19.00
10.11 Bønnemøte Hoelsmoen 20.30
14.11 Middagskafe Menighetsh. 16.30
14.11 Blåveisen Kor og hobby Innset bedehus 17.30
15.11 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
15.11 Medlemsmøte  Bygdapøbben 18.30
 Rennebu Arbeiderparti
15.11 Rennebu soul children Menighetshuset 17.30
15.11 Møte med Else Marie Ledal Hoelsmoen 19.30
16.11 Markering av NLM 125 år Hoelsmoen 19.30
17.11 Babysang Friv.sentralen 12.00
17.11 Hyggestund Helsesenteret 12.00
 med Kvinnegruppa
17.11 Innset misjonsfor. 115 år Innset bedehus 19.30
18.11 Loppemarked Friv.sentralen 10-16
 arr. Kvinnegruppa
20.11 Familiemøte Innset bedehus 11.00
20.11 Når vi kommer sammen Hoelsmoen 20.00
21.11 Søndagsskole/Yngres Misjonshuset 17.30
24.11 Formiddagstreff Staure, Voll 11.00
28.11 Blåveisen Kor og hobby Innset bedehus 17.30
30.11 Medl.møte Kultursalen 11.00
 Rennebu Pensjonistforening

Frisktrim hver onsdag kl 8.30-9.30 i Rennebuhallen
Bridge hver tirsdag kl 18.30 på Rennebu Arbeidssenter.
Gjeterhundtrening hver mandag kl 18.00
oppi Kjøinndolpa hos Sissel K. Ulvin
Seniordans hver tirsdag kl 14-16. Partallsuker i 
samf.huset på Berkåk og oddetallsuker på Voll
Spinning for timeplan se www.oppspinn.net
Tabata/styrke hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30
Sirkeltrening hver mandag i Rennebuhallen kl 19.30
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21 
i Sanitetshuset, Gml. Kongevei 24 (i sokkelen).
Håndball se treningstider for laga på rennebu.com
Middagsstunden, Hoelsmoen kl 11 hver
første tirsdag i måneden.
Håndball: se treningstider på rennebu.com.
Volleyball hver tirsdag kl 20 i Rennebuhallen
Oldboys hver torsdag i Rennebuhallen kl 20.30.
Idrettsskolen hver torsdag. 4-6sport kl 17.30 og
7-10sport kl 18.30
Hørselshjelp på Frivilligsentralen 
første torsdag i hver måned kl 10-12.

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com

DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN

Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

72 42 80 00
installasjon@krk.no | krk.no

eika.no

Tøm sparebøssa
 fredag 11. november kl 9-19
  Servering og flotte premier.
  Velkommen til din lokalbank!
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Utstyrssentralen er for alle
I kjelleren på Frivilligsentralen er det etablert 
en utstyrssentral med ski, skisko, skistaver, 
skøyter, hjelmer og annet tilbehør. Der finnes 
også en pulk som kan lånes ut for kortere tids-
rom, og alle er velkommen til å benytte seg av 
tilbudet. 

- Det har kommet inn mye utstyr som trengs til utendørs-
aktivitet om vinteren, og det er bare å stikke innom for å låne 
hvis man har behov for det, sier Maj-Britt Svorkdal Hess ved 
Frivilligsentralen.

Vil bidra til fysisk aktivitet
Hun presiserer at tilbudet ikke bare gjelder for dem som 

bor i Rennebu, det kan også være aktuelt for besøkende og 
andre som er her for kortere perioder. 

- Dette kan jo for eksempel være greit for familier som 
kommer hjem på ferier eller helgebesøk, da det ikke alltid er 
like lettvint å få med seg alt mulig. Kanskje vil man ta seg en 
tur på ski eller skøyter, og da kan det være lettvint å ha en plass 
man kan låne utstyr, påpeker Maj-Britt. 

Det samme gjelder for organisert fellesaktivitet gjennom 
skole og barnehage. 

- Ikke alle har det nødvendige utstyret, og vi ønsker å bidra 
til at det blir en lavere terskel for å kunne delta, sier Maj-Britt. 

RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -  neste	nummer	24.	november	-	frist	for	stoff	15.	november	-  Rennebu Nytt

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

Følg med på hva som skjer i Rennebu på

rennebu.com

A-R Helgemo AS har 
butikk sentralt på Berkåk 

og utfører blant annet:
Varmepumpemontering • Sanitæranlegg
Avløpsanlegg • Flis- og vedfyringsanlegg

Våre erfarne rørleggere hjelper deg med alt av 
rørleggertjenester, service og vedlikehold.

Å benytte Bademiljø gjør det tryggere for deg.

INDUSTRIVEIEN 4, 7391 RENNEBU. TELEFON: 72 42 64 64

A-R Helgemo AS


