INFORMASJON

Rennebunytt
r
e
g
r
bu

Informasjonsblad og Annonseorgan

Nr 19-2018

22. november Årg. 41

O
AT

N

Kom fra P3 Morgen for å smake på NATO-burgeren. Markus Neby mente burgeren var ordinær,
men at stemningen var god. Ronny Brede Aase (til høyre) mente burgeren på Voll fikk ti poeng av
ti mulige i kategorien «kjøpt ut av en kiosk». Det tilsvarer likevel fem poeng på Bredes burgerbarometer. Foto: Dagfinn Vold
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leder

E æ rennbygg,
et eple rett ved stammen

Jeg bytta ut trønder med rennbygg i den nye trøndersangen, og
det passer ganske godt. I skrivende stund sitter jeg ved Stadsteatern i Stockholm og venter på å få oppleve en rennbygg på
scenen. Tuva B. Larsen gjør stor suksess hos vår nabo i øst
med forestillingen “Så som i himmelen” på Oskarssten teater.
Jeg gleder meg enormt over at nok en rennbygg som gjør seg
bemerket internasjonalt.
Vi har så mye å være stolt av i Rennebu, og jeg kjenner på at
patriotismen blir sterkere hver eneste dag!
P3 har hatt to prosjekter i Rennebu den siste tiden. Først ute
var Astrid S som ville ha den første live konserten med Emotions her i Rennebu. En fantastisk opplevelse på Bygdapøbben.
Astrid er en unik Rennebuambassadør for oss, og reportasjen
finnes på nettet. Natokiosken på Voll er det andre prosjektet. En
utrolig dugnadsinnsats har nok en gang gitt oss publisistet og
godt omdømme. Vi er alle med å bygger opp under stoltheten vi
føler på i dag.
Skrytelisten fortsetter. Grindal Ysteri har nylig høstet ny internasjonal anerkjennelse med sine oster med VM-medaljer og
utmerkelse fra fylkesmannen. Grindal Ysteri er bygd opp stein
for stein, med kvalitet og omtanke for råvaren i alle ledd. Sånt
blir det godt håndverk av!

Jeg kommer ikke utenom å kommentere Rennebunytt og at en
epoke her går mot slutten. For mange vil nok dette bli et stort
savn. Jeg vil benytte denne lederen til å takke Dagfinn og
Mediaprofil for initativet og det arbeidet som er gjort i så mange
år. Rennebunytt har vært en unik informasjonskanal for kommunen vår gjennom en årrekke. Samtidig skjønner jeg veldig godt
at Dagfinn nå ser frem til å slippe å mase på ordføreren hver
gang han skal skrive leder til hvert nummer. Rennebunytt vil bli
en del av vår nyere historie som har bidratt til å dokumentere
mye av det som har skjedd.
Avslutningsvis vil jeg utrykke en stor glede over at fylkeskommunen nå prioriter oppgradering av Nerskogsveien. På
landsmøtet til AP uttrykte jeg at denne veien er den dårligste
veien i Norge, til Norges flotteste hytteområde. Det har vært
jobbet lenge med veien, endelig blir den prioritert.
Kjære alle sammen, vi skal være stolte av kommunen vår og
alle de fine menneskene. Det er viktig at vi alle kaller oss rennbygg og drar lasset sammen i samme retning. Da vil det gå en
vei, og det er opp og fram. Bruk de positive fundamentene og
vis verden hva vi rennbygger er og står for.
Ola Øie - ordfører

Rennebu kommune

Rennebunytt

Adresse:
Myrveien 1, 7391 Rennebu
E-post: postmottak@rennebu.kommune.no
Telefon:
72 42 81 00
Åpningstid: kl. 08.00-15.30
Telefontid: kl. 09.00-14.00
Telefonnummer til enhetene finner dere
på www.rennebu.kommune.no

Utgiver
Redaktør
Red.utvalg

Kommunale møter

Plan- og byggesakskontoret
telefon og besøkstid kl. 09.00-14.00.

23.11.
27.11.
29.11.

NAV – tlf 55 55 33 33
Åpent man, ons og fre kl 10-15

Saklister og møtereferat finner du på
www.rennebu.kommune.no - Politikk
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Rennebu kommune og Mediaprofil as
Dagfinn Vold
rådmann Per Øivind Sundell (ansv.red.)
ordfører Ola Øie, Janne Havdal
Nordbø og Evy-Ann Ulfsnes
Adresse
Rennebunytt, c/o Mediaprofil as,
Myrveien 4, 7391 Rennebu
Telefon
72 42 76 66
E-post
Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil.no/
mona@mediaprofil.no
Annonser: mari@mediaprofil.no
Web
www.rennebunytt.no og
www.rennebu.kommune.no
Abonnement Gratis alle husstander i Rennebu, Soknedal,
Jerpstad, Kvikne og Fagerhaug.
Opplag
3.800 stk

Fordeling av oppgaver innen
kultursektoren
Tidligere enhetsleder for
kultur og fritid, Astri Snildal,
gikk tidlig i høst over i pensjonistenes rekker. Med
bakgrunn i den anstrengte
kommuneøkonomien ble det
da bestemt å ta en gjennomgang av enhetens oppgaver,
for å se hvilke av disse som
kan overføres til andre kommunale enheter og hvilke
det vil være naturlig at andre
instanser tar seg av.
- Frivilligsentralen har lenge vært en
viktig og god samarbeidspartner på kulturfronten, og det var derfor naturlig å
involvere dem i denne prosessen, forteller
assisterende rådmann Lill Hemmingsen.
Kulturkoordinator og arrangement
Frivilligsentralen har blant annet fått
ansvaret for kulturarrangement, både som
koordinator og pådriver. Pilegrimsleden
er et annet område de har fått ansvar for.
Dette omfatter både vedlikehold, rydding og markedsføring av leden, samt
andre oppgaver som naturlig hører til
under dette punktet. Frivilligsentralen
skal også koordinere kulturfaglige oppgaver på vegne av kommune, herunder ta
imot henvendelser og besvare disse. Etter
nærmere avtale med rådmannen kan også
Frivilligsentralen være Rennebu kommune sin representant på enkeltarrangement,
kurs og konferanser. Andre oppgaver som
tilfaller Frivilligsentralen er sekretærfunksjon for Rennebu bygdemuseum og planlegging, koordinering og annonsering i
forbindelse med Kulturvukku. Tilsammen
utgjør dette en stillingsstørrelse på 30% til
Frivilligsentralen.
- En god del av disse oppgavene er vi
allerede involvert i, så vi regner med det
skal fungere greit også videre framover,
sier Karin Aasbakk på Frivilligsentralen.
Fordeling mellom enheter
Av øvrige oppgaver kan nevnes Den
kulturelle skolesekken som er lagt til
skolesektoren ved Nina Rise Oddan. Det

Selv om kulturrådgivers oppgaver nå er blitt fordelt i den kommunelae organisasjonen,
vil rådmannen fortsatt jobbe for et godt kulturtilbud med et mål om at alle skal få
oppleve, skape og delta, sier ass. rådmann Lill Hemmingsen Bøe.
samme gjelder arbeidsgiver og budsjettansvar for kulturskolen, samt samarbeid
med kulturskolerektor i saker der det er
naturlig. Lill Hemmingsen Bøe får det
overordnede ansvaret for fritidsklubben, noe som innebærer budsjett- og
arbeidsgiveransvar, samt samarbeid med
klubbleder og leder for motorklubben.
Hemmingsen Bøe har også fått ansvar
for behandling av spillemiddelsøknader
før de sendes til fylkeskommunen, samt
hjelpe søkere med veiledning underveis.
For den eldste aldersguppen tar Eli Irene
Grøtte over som sekretær for eldrerådet
og saker som naturlig hører til her. Arne
Meland får ansvar for oppgaver knyttet

til drift og vedlikehold på kunstgrasbanen
og i Rennebuhallen, mens det fortsatt vil
være sevicetorget som tar seg av henvendelser knyttet til bestillinger og utleie. Når
det gjelder arbeidsoppgaver knyttet til skiløyper er dette overført til Per Ivar Wold,
mens Kari B. Tronsgård tar over diverse
oppgaver knyttet til folkehelsearbeid.
- Jeg synes vi har landet på en grei
løsning, og så skal denne oppgavefordelingen vurderes igjen mot slutten av neste
år for å se om det er nødvendig med noen
justeringer, sier Lill Hemmingsen Bøe.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold
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Middagsbuffet

Tirsdag 27. november kl. 14.30-17.30
Klubb, duppe og stekt bacon
Saltkjøtt, kålrot og løksaus
Bacalao
Desserter og en kaffesup

Voksne kr 195,- Barn 3-12 år kr 85,-

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836
malervanmalsen@hotmail.com

Totalleverandør innen

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

Vi utfører alt innen
elektroinstallasjoner!
72 42 80 10 | post@kre.no | kre.no

Distriktets
kontorleverandør
Vi leverer:
Kontorutstyr og rekvisita,
Kontormøbler/Kontorstoler, Konferanse- og
kantinemøbler, Skolemøbler, Helsemøbler,
Ergonomiutstyr/Belysning, Arkiv/Garderobe,
Kopi- og flerfunksjonsmaskiner, Datamaskiner,
Printere/Telefaxer/Skannere, Kassaapparater,
Frankeringsmaskiner og AV-Utstyr.

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

www.fossline.no
Vi har levert kjøkken og bad
til norske hjem siden 1955

Be om å få vår

kjøkkenkatalog
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

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no
Åpningstider: man-fre 8-16 – tors 8-19

for hele huset
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Slutter med Rennebunytt:

En epoke er over
Fra nyttår vil det ikke lenger
komme Rennebunytt i postkassa. Hvordan den kommunale informasjonen skal videreføres er ennå ikke bestemt,
men kommunens nettside og
facebookside vil bli nyttige
redskaper.
Rennebunytt har i denne omgang
eksistert sammenhengende siden 1992,
og det er Dagfinn Vold og Mediaprofil
AS som har hatt det daglige ansvaret for
utgivelsene. Arbeidet har vært utført i
samarbeid med Rennebu kommune, som
har hatt en egen redaksjonskomite for
bladet der rådmannen har vært ansvarlig
redaktør.
Etter 36 år med tidsfrister og en
stressende jobbsituasjon synes imidlertid Dagfinn at det er på tide å gi seg
med Rennebunytt. Inspirasjonen til å
stå på har forsvunnet på veien. Nå er
det tid for å gjøre andre ting og ta livet
mer med ro, og en epoke er dermed
over. Mediaprofil vil imidlertid eksistere videre.
En ny hverdag fra nyttår
Den kommunale informasjonen vil komme gjennom kommunens hjemmeside og facebook-side.
Samtidig er det naturlig å benytte
lokalavisene i større grad. Nettsiden
Rennebu.com vil også fortsatt være
oppegående.
Med opphør av Rennebunytt vil
det også bety at lag og foreninger og
lokalt næringsliv vil miste en kanal
for markedsføring. Lag og foreninger vil ha et nytt alternativ med
enkel kalenderoppføring på kommunens
hjemmeside, der de selv kan legge inn
opplysninger om arrangement.
Veien videre
Hva Rennebu kommune velger å gjøre
videre med blant annet den lovpålagte
informasjonen og annen ønsket informasjon, vil bli vurdert i tiden fremover. Vil
Rennebunytt komme ut i en eller annen
form med færre nummer? Vil det bli en
ren digital kanal som tar over oppgaven?

Det første av nummeret av Rennebunytt som kom i 1992 etter en pause.
På forsiden står det årgang 1, men i neste nummer ble det rettet opp til årgang 15.

Hvordan skal arbeidet organiseres?
Det er en del spørsmål som må besvares og behandles i de riktige kommunale
kanaler, og informasjon om dette vil fra

nyttår komme på kommunens nettside og
facebook-side.
Ola Øie – ordfører
Dagfinn Vold – redaktør Rennebunytt

Rennebunytt
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Det nærmer seg jul !

Bygdapøbben søker personell
Arbeidsmengde etter nærmere avtale, men vi trenger primært
folk som kan inngå i turnus annenhver helg.

Konsert

Vi søker personer over 20 år som ønsker å bidra på
trubadurkvelder og temakvelder, som er selvstendige,
ryddige og ansvarsbevisste.

i Berkåk kirke
torsdag 13. des.
kl. 19.30

Tips gjerne dine venner om du har
bekjente som kan egne seg til en slik jobb!
Tiltredelse: Snarest.
Ta kontakt med Thomas Rabben,
tlf. 988 11 619 eller
bygdasenteret@gmail.com

Rennebu Mannskor
med gjester
Solister:

Olav Syrstad
Markus Nyberg
Terje Løfshus
Pianist:

Elisa Aspenes Robak
Dirigent: Ann-Kristin Haugerud

Bill. Voksne kr 200,Barn gratis

Forhåndssalg Coop Extra

Tid for REFLEKS!
Trafikksikkerhetsutvalget
oppfordrer alle til å bruke refleks!

Om du mangler kan du få en gratis på
Servicetorget på kommunehuset.

Refleksene vi deler ut har vi fått fra Statens vegvesen
og Trygg Trafikk.

Hører du godt?
Julehøytiden nærmer seg –
Trenger dine høreapparater service eller etterjustering?
Er du snart tom for batterier til dine høreapparater?

Vi tilbyr følgende:

• Hørselstester
• Høreapparattilpasning
• Service og reparasjoner
• Tinnitushabituering
• Hørselstekniske hjelpemidler
• Batterier, filter og andre serviceprodukter

Black Friday-tilbud:

Gratis service på høreapparater
250 kr for 10 brett batterier

AudioPlus Norge As består av autorisert audiograf, Jorid Løkken.
Vi har samarbeidsavtale med avtalespesialister innenfor ØNH,
som gjør at du får dekket nye høreapparater via NAV etter gjeldende regelverk.

AudioPlus Norge AS, avd. Støren
Svartøya 17C, 7290 Støren
Tlf: 454 15 911
jorid.lokken@audioplus.no
www.audioplus.no
Hørselsklinikken finner du på Størensenteret (E6), ved siden av Soknedal Bakeri og Støren Blomsterforretning.
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Tradisjonell Adventskonsert Jul i
i Innset kirke 4. desember Vollagrenda
For mange er det nettopp denne førjulskonserten som bringer fram den gode julestemningen, og rektor Sverre Stenløkk
lover også i år en tradisjonell konsert med mange spennende
innslag.

Helga 14.-15. desember
arrangerer Rennebu En Spire
skole julemarked og julekonserter, der ungene vil
være i fokus.

Elevene ved Rennebu En Spire skole
inviterer til julemarked og julekonserter.
Det nærmer seg jul, og da hører førjulsarrangement med. I år vil skolen på
Voll arrangere både julemarked og konserter. Lea Marlen Ødegård, Maja Lygre,
Marit Leonora Storø og Margrete Uv
ringte Rennebunytt for å informere om
arrangementene.

Rektor Sverre Stenløkk
lover en stemningsfull
adventskonsert i Innset
kirke.
På bildene ser vi noen av
elevene under fjorårets
konsert.

- Det blir elever fra kulturskolen og
representanter fra Rennebu Skolekorps,
og sammen med en flink og engasjert
lærerstab vil de nok også denne gangen
bidra til at publikum drar hjemover med
den gode julefølelsen, sier Stenløkk.
Samspill
I Innset kirke denne desemberkvelden
vil det bli mye samspill, og det er både
faste samspillgrupper og noen som er satt
sammen spesielt for anledningen.
- Vi har blant annet en spennende
saxofonkvartett som skal opptre, og det
tror jeg blir veldig bra. I tillegg har vi
mange flotte vokalister som skal vise seg
fram sammen med band eller komp, så det
blir noe for enhver smak, lover Stenløkk.

Et mål for de eldste elevene
Han forteller også at denne konserten
tradisjonelt sett har vært et av hovedmålene for de eldste elevene i kulturskolen, og
en arena der de får skinne litt ekstra. Slik
er det også i år, selv om det naturligvis er
rom for de yngste i tillegg.
- Vi har med noen helt ferske elever
som skal opptre for første gang i kulturskolens regi, så det blir veldig spennende.
Uansett alder og erfaring er det viktig å
ha konkrete mål å jobbe mot, og vi gleder
oss stort til å vise fram for publikum hva
vi har jobbet med i høst, sier Stenløkk.
Av Mona Schjølset

Julemarked
Både fredag og lørdag blir det julemarked, med salg av blant annet julenek, kakao, snickerskaker og lefser.
Elevene har selv stått for bakinga. I tillegg vil jubileumsboka for Rennebu kirke,
Amerikaboka og andre ting selges. Det vil
også bli juletregang begge dager.
Luciakonsert
Lørdag blir det Luciakonsert i kirka,
der elevene synger Luciasanger og andre
sanger. Denne konserten er et samarbeid med den nystartede vokalgruppa St.
Michaelis med ungdommer fra Voll.
Julekonsert
Arrangementet Jul i Rennebu avsluttes
med julekonsert om kvelden i Rennebu
kirke. Denne konserten vil i hovedsak bestå av sang fra vokalgruppa St.
Michaelis.
Av Dagfinn Vold

Rennebunytt
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Førjulsdag
på Berkåk
Lørdag 8. desember inviteres det
igjen til førjulsdag på Berkåk, og
både lokalt næringsliv, lag, organisasjoner og privatpersoner vil bidra
med gode tilbud og god julestemning.

Nå blir det lys i vinduene:

Åpner Grendabua
på Innset
Mange har sikkert registrert at det den senere tiden har
begynt å skje ting i de gamle butikklokalene på Innset.

- Det er viktig at vi står samlet for å
vise fram det vi har å tilby. Vi ønsker å
profilere de butikker og utsalgssted som
faktisk finnes her, og sette fokus på betydningen av å bruke disse. I tillegg blir det
naturligvis nisseorkester, salgsboder,
hesteskyss og andre miljøskapende tiltak, forteller Kenneth Teigen, sekretær i
Rennnebu Næringsforening.
Bøker, håndverk og gode tilbud
I høst har det blitt utgitt to lokale
praktbøker, og begge disse selges på
Frivilligsentralen denne dagen. Boka
”Amerikaslekter” er utgitt av Rennebu
Historielag og omhandler utvandringen fra Rennebu. Sluttresultatet har blitt
en svært grundig dokumentasjon på
632 sider, der ca. 1500 emigranter fra
Rennebu er omtalt. ”Tusen år som kirkested og møteplass” er utgitt i forbindelse
med Rennebu kirke sitt 350-års jubileum
som skal markeres i 2019. Denne har også
fått svært god mottagelse, og vil også bli å
få kjøpt på Frivilligsentralen.
- Rennebu Husflidslag vil også ha en
stand inne på Frivilligsentralen, der medlemmene selger egenproduserte varer. Her
blir det nok mange fine julegavetips, sier
Teigen.
Juletre og julemat
På Bygdasenteret blir det anledning til
å sikre seg juletre. Ifølge Teigen vil nok
ikke trærne være på plass til førjulsdagen,
men på samme måte som i fjor vil det
bli tatt imot bestillinger med levering litt
senere i desember.
- God mat hører jula til, og denne
dagen har Veikroa juletallerken på menyen. Vi ønsker jo at folk skal sette av tid til
både handel og sosialt samvær, og da er
det viktig å ta seg tid til å spise sammen,
påpeker Teigen.
Nærmere informasjon om
arrangementet finner du på
www.rennebu.com
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Magne Kleffelgård, John Einar Flotten, Kåre Haugan og Jan Lien
i full sving med å fylle opp Grendabua med salgsvarer.
Det er Innset og Ulsberg grendalag
som eier lokalene, og nå har en optimistisk gjeng med pensjonister og godt voksne funnet ut at de vil organisere og drive
ei grendabu her.
- Det blir salg av lokale varer, antikk
og brukt, samt et galleri der Marianne
Dolpen stiller med foto og Hans Bjørn
Nygård med maleri. Naturligvis blir det
også anledning til å kjøpe seg en kaffekopp og noe å bite i, så dette blir et trivelig samlingssted, sier Lillian Kleffelgård,
som sitter i styret til Innset og Ulsberg
grendalag.
Har savnet juletreet
Hanna Haugan er en av initiativtakerne til Grendabua, og hun forteller at
mange andre har savnet lys i vinduene og

ikke minst juletreet som brukte å stå utenfor butikken.
- Vi begynte å prate om dette, og så
fant vi ut at vi ville prøve å gjøre noe
som kunne skape litt liv og røre i lokalene
igjen. Det blir i første omgang en prøveperiode før jul, og så ser vi hvordan det
sparker i vei. Så langt har det i alle fall
vært mye positiv respons, og nå gleder
vi oss til åpningsdagen, julegrantenning
og mange trivelige førjulsstunder her på
butikken, sier Hanna.
Første åpningsdag på Grendabua
blir lørdag 24. november.
Etter planen skal butikken holde åpent
annenhver lørdag, men publikum oppfordres til å følge med på innset.nu for nærmere info om dette.
Av Mona Schjølset

Førjulsnummeret av Rennebunytt
som går til våre fritidsboere kommer torsdag 6. desember.
Frist for stoff til dette nummeret er 26. november!

Tlf 72 42 76 66
Annonser: mari@mediaprofil.no
Redaksjonelt: mona@mediaprofil.no / dagfinn@mediaprofil.no

Avtale om tjenestetilbud og samarbeidsavtale om politiråd:

Bekymret for responstid
Tirsdag 6. november behandlet formannskapet avtalen om tjenestetilbud
og samarbeidsavtale om politiråd, som er en avtale mellom Rennebu
kommune og Trøndelag politidistrikt.

Formannskapet i Rennebu er bekymret for politiets responstid.
Formannskapet sluttet seg her til rådmannens innstilling om å godkjenne avtalen, men valgte likevel å tilføye et punkt
der de uttrykker bekymring for responstiden som presenteres i avtalen.
Krav om 20 minutter
Responstidskravet for Trøndelag politidistrikt er at politiet skal være på stedet
i 80% av oppdragene innen 20 minutter
i tettbygde strøk (2.000-20.000 innbyggere) og 37 minutter utenfor tettbygde
strøk. Dette gjelder oppdrag som berører
liv, helse og samfunnsviktige verdier.
- Det var på dette punktet formannskapet valgte å komme med en bemerkning
til avtalen, for vi er ikke tilfreds med en
responstid på 37 minutter, sier ordfører
Ola Øie.
For å underbygge dette henviser
han blant annet til Frøya, der ordfører
Berit Flåmo har tatt sterkt til orde for at
responstidskravet må innskjerpes. Der har
de i høst opplevd blant annet en ulykke i
Hitratunnelen, som medførte fem timers

stengning og store mangler i beredskapen.
Like etterpå var det en alvorlig skyteepisode på Frøya, der det tok flere timer
før politiet var på plass.
- Vi stiller oss helt bak den bekymringen ordføreren uttrykker etter disse episodene, og oppfordrer sterkt til at Trøndelag
politidistrikt ser på rutiner og prioriteringer for å forhindre at det skjer igjen, sier
Øie.
Følgende vedtak ble fattet i
formannskapet:
Formannskapet godkjenner forslag
til avtale om tjenestetilbud og samarbeidsavtale om politiråd – avtale mellom
Rennebu kommune og Trøndelag politidistrikt.
Rennebu kommune er ikke tilfreds med
at responstiden er 37 minutter, da det i
utgangspunktet var krav om 20 minutter.
Vi ber også om at TPD vurderer en intensjon om 100% responstid på 37 minutter.

Ny folkehelsekoordinator
Kari Tronsgård er nyansatt
som folkehelsekoordinator i
20% stilling.

Kari (i midten) sammen med Vigdis Thun,
folkehelsekoordinator i Oppdal
kommune, og John Tore Vik, rådgiver for
folkehelse i Trøndelag fylkeskommune.
De deltok alle tre på en folkehelsesamling
med fokus på utvikling av
folkehelsearbeidet i Trøndelag.
Kari forteller at folkehelsearbeid er
viktig for å påvirke faktorer som omhandler innbyggernes helse, og alle i kommunale sektorer har et felles ansvar for
dette. Rennebu har mange arenaer hvor
det arbeides godt med folkehelse både i
de ulike sektorene i kommunen, hos frivillige lag og foreninger, og i det private
næringsliv.
Som folkehelsekoordinator vil Kari
være en pådriver og støtte for det overordnede samarbeidet om folkehelse i
Rennebu. Hun vil arbeide for å få på plass
et forum som arbeider langsiktig og målrettet med folkehelsen. I tillegg vil hun
revidere folkehelseplanen, og arbeide for
at folkehelsearbeid innlemmes i alt av
kommunens planarbeid.
Av Dagfinn Vold

Av Mona Schjølset

Bruk REFLEKS og bli sett i trafikken!
Rennebunytt
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KUNNGJØRINGER

Utmerkelser 2018
Kom med forslag!
Rennebu il har følgende utmerkelser:

Fortjenstmerke – Innsatspokal – Talentstipend – Lagspris
Kriterier for utmerkelsene finnes på
https://rennebu.com/rennebu_com/rennebu_il/
– under hovedlaget. Der ser du også hvem som har mottatt
utmerkelser tidligere.
Forslag på kandidater meldes til rennebu.idrettslag@gmail.com
eller Mari Ytterhus tlf 900 81 598 innen 18. desember 2018

Julegrantenning på Berkåk
søndag 2. desember

Møt gjerne opp å delta i Fakkeltog fra kirka,
etter lysmesse, til torget.
Julegrantenning ca kl. 16.00 med sang, gløgg og kaffe.
Kanskje kommer nissefar innom!
Arr. Rennebu Mannskor

KUNNGJØRINGER
«På vei gjennom Trøndelag»
Torsdag 29. november kl. 19.00, på Rennebu Folkebibliotek
Stein Arne Sæther og Dan Ågren presenterer den nyeste boka
si. Den inneholder mye stoff fra Rennebu. Forfatterne holder
et bildeforedrag og signerer boka for dem som vil kjøpe den.
Kaffespleis. Velkommen!
Arr: Rennebu Folkebibliotek og Rennebu Historielag

Julemesse i Hoelsmoen bedehus
Fredag 30. november og lørdag 1. desember

Til inntekt for Bedehuset og Okhaldhunga sykehus i Nepal
Fredag kl. 18: Åpner dørene
kl. 20: Samling, sang av Sigrid Ø. Kjeka,
		
andakt av Bernt Aalbu
Lørdag kl. 13: Grøtsalg
kl. 14: Samling, sang av Rennebu Soul Children,
		
andakt av Birgit Aalbu
Pause
kl. 19: Åpner dørene igjen
kl. 20: Samling, sang av overraskelse,
		
andakt av Asbjørg Nordbø
Tradisjonelt innhold: Hovedlotteri, barnelotteri,
åresalg, tombola, amerikansk auksjon mm
Salg av kaker, kaffe, pizza, riskrem, pepperkaker mm

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

Tusen takk for pengegaven i forbindelse med
Hildur Stølens 80-årsdag.

Ambulansetjenesten i Rennebu

Julelunsj for frivillige 5. desember!

I forbindelse med FNs internasjonale dag for frivillig arbeid,
inviterer vi alle våre frivillige til julelunsj på

Frivilligsentralen onsdag 5. desember kl. 11-13.
Vi lover et rikholdig lunsjbord og
trivelig stemning.

Hjertelig velkommen til alle.
mvh Maj Britt og Karin

Hei alle pensjonister i Rennebu!

Rennebu Pensjonistforening inviterer ALLE pensjonister i
Rennebu til julebord i Mjuklia Leirsted og Gjestegård den
15. desember kl. 13.00.
Det blir servert god julemat med kaffe og kaker. Det blir
musikk og underholdning.
Ta fri fra julestrevet og kom. Egenandel kr 300 pr person.
Påmelding innen 1. desember til
Svend tlf 959 22 075 eller Johanne tlf 971 38 105.

10 Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!
22.11 Sjakk-kveld
Biblioteket
Julebasar
Kultursalen
Rennebu Skolekorps
Møte med Tarjei Løvik, NLM Hoelsmoen
23.11 Misjonsbasar
Misjonshuset
24.11 Lys Våken
Berkåk kirke
24.11 Åpent på Grendabua
Innset
25.11 Gudstjeneste
Berkåk kirke
26.11 Blåveisen Kor og Hobby Rønning/Kiplesund
Søndagsskole og Yngres
Misjonshuset
Rennebu skytterlag
28.11 Medlemsmøte
Kultursalen
Rennebu pensjonistforening
29.11 Formiddagstreff
Staure
Hyggestund m. Kvinnegruppa Helsesenteret
Babysang
Friv.sentralen
Forfatterbesøk
Biblioteket
”På vei gjennom Trøndelag”
30.11-1.12 Julemesse
Hoelsmoen
02.12 Lysmesse
Innset kirke
Julegrantenning
Nesbakken
Lysmesse
Berkåk kirke
Julegrantenning
Torget
Julegrantenning
Jutulstuggu
Julegrantenning
Innset v/butikken

17.00
18.00
19.30
19.00
16.00
11-16
11.00
17.30
17.30
11.00
11.00
11.00
12.00
19.00

12.00
14.00
15.00
16.00
16.00
16.00

04.12
04.12
05.12
06.12

Formiddagstreff
Omsorgsboligen 11.00
Adventskonsert m. kulturskolen Innset kirke 18.00
Medl.møte Kvinnegruppa Friv.sentralen 19.00
Mottak av klær
Refshus skole 16-18
Normisjonsmøte v/Pål Glimen
Hoelsmoen 19.30
08.12 Busstur til
avreise fra Torget
8.30
julemarked på Røros. arr Fagforbundet
09.12 Lysmesse
Rennebu kirke 19.30
09.12 Adventslystenning
Herremsætra 12.00
Rennebu skytterlag har treningsskyting i innendørsbanen
tirsdager kl 18.00 og torsdager 17.30
Idrettsskole torsdager i Rennebuhallen.
4-6 sport kl 17.30-18.30 og 7-10 sport kl 18.30-19.30.
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml. Kongevei 24 (i sokkelen).
Strikkekafé i Kaffe Hyggen hver første onsdag
i måneden fra kl 19.00.
Kafe Hyggen åpen hver lørdag kl 12-15.
Maler- og tegneklubb i Kaffe Hyggen hver siste tirsdag i
måneden fra kl 19.00.
Fristrim i Rennebuhallen hver onsdag kl 11-12.
Seniordans i kultursalen hver tirsdag kl 14-16.
Hørselshjelp? Ta kontakt med Bjørg Voll tlf 950 23 162.

Følg med på hva som skjer på rennebu.com

Husk Røykvarslerdagen 1. desember
Alle røykvarslerbatterier må byttes minst
én gang i året. Gjør det til en vane å bytte
dem på Røykvarslerdagen 1. desember,
så er det lettere å huske.
Trenger du nye batterier? Kom innom
kontoret vårt på Oppdal eller Berkåk.
Spørsmål? Ring oss på telefon 72 40 49 90.
gjensidige.no/oppdal-rennebu
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Tre konfirmanter fra 1936 fyller 97 år
Den 4. oktober 1936 Ingeborg, Einar
og Margit konfirmert i Rennebu kirke.
Været var kaldt, og prest var Ola Røkke.
De er nå de eneste gjen-levende fra konfirmantkullet på 24, der det var 12 jenter
og 12 gutter.
Alle tre minnes godt både konfirmasjonsdagen og konfirmasjonstiden. De
husker at det var ingen svære gaver å få,
men det ble satt stor pris på det de fikk.
— Jeg husker at jeg fikk ei sølvskje
– ei kremskje var det vel egentlig. I tillegg fikk jeg en gullring og et armbånd fra
slekt på Løkken, forteller Margit.
Ingeborg forteller at hun fikk hele 6
kroner fra skomaker Ola Bjerkås. Det
var nok mye penger den gang, og til sammenligning fikk ungdommene 50 øre når
de plukka potet en hel dag. I tillegg fikk
Ingeborg også et armbåndsur.
Begge damene fikk nye kjoler, kåper
og hatt til konfirmasjon.
For Einar er det spesielt en gave han
husker godt – ei pennrør som han syntes
var veldig fint. Einar fikk også skreddersøma dress og hatt fra skredder Jære i
Meldal.

Ingeborg Stavne, Einar Rise og Margit Hoel er 97 år,
og de ble konfirmert sammen i 1936.
Det var ikke vanlig med store selskap på den tiden. De husker alle tre at
det var bare fadderne og nærmeste slekta.
Sannsynligvis var det koka kjøtt til mid-

dag med sviskegrøt til dessert. Så var det
nok hjemmelaget maltøl til drikke.
Av Dagfinn Vold

Kvinnegruppa arrangerer:

HYGGESTUND MED ÅRESALG

Torsdag 29. november kl. 11.00 i kantina på sykehjemmet.
Kaffeservering!
Inntekten går til El-sykkel
Hyggestunden er åpen for alle!
VELKOMMEN!

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

