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Ungene ved Vonheim barnehage
må krysse flere trafikkerte veier når
de skal på tur i nærområdet.
Foto: Mona Schjølset
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Utdanning
– viktig for et godt liv

Det har stor betydning om ungdommen fullfører videregående opplæring eller ikke. Fullført videregående opplæring
ruster ungdommen til å lykkes i resten av livet sitt. Tall viser
at bare 3% av 24-åringer som har fullført og bestått videregående skole går på trygde-og stønadsordninger mens for
de som ikke har fullført trenger hele 19,5% hjelp fra det
offentlige. Det er også en klar sammenheng mellom helse
og utdanning: Det er 7 års forskjell i levealder mellom de
høyt og lavt utdannete. Utdanning fungerer også som en
beskyttelsesfaktor mot rus og kriminalitet.
Grunnskolepoengene gir konkurransegrunnlaget for å
komme inn på videregående skole (sum av alle karakterene).
Jo bedre grunnskolepoeng, jo lettere er det å komme inn på
førstevalget sitt. En oversikt viser at jo lavere sum, jo mindre
er sannsynligheten for å fullføre skolen. Har du 30 poeng (av
60 mulige), er det bare 25% sjanse for at du fullfører. Tidligere
fikk det ikke så store konsekvenser om en elev ikke fullførte
videregående skole, for det fantes alltids en jobb. I dag er det
ca 6% av jobbene som ikke krever utdanning, mens det er ca
30% av ungdommen som ikke fullfører videregående.
Forskning viser at alle elever lærer og oppnår gode resultater
om de får rett hjelp og støtte. Eleven trenger positiv
oppmuntring til å jobbe, både fra hjemmet og skolen.
Læringsprosesser er krevende og kan være frustrerende til
tider, akkurat som livet kan være. Et godt samarbeid mellom
skolen og hjemmet er viktig slik at de sammen støtter eleven
fra hver sin arena. Lærerne strekker seg langt i å tilrettelegge
og følge opp slik at eleven kan lykkes, men for å komme i
mål må også eleven legge inn sin innsats. Medelever er også
viktige bidragsytere til læring når de forklarer for hverandre.
Alle i Rennebuskolen jobber for tiden med et nasjonalt
prosjekt som kalles Ungdomstrinn i utvikling. Forskere fra
Universitetet i Trondheim kommer til Berkåk over en periode

Barnehagene i Rennebu satser på prosjekt ”Et godt språkmiljø for alle barn” i år. Her fokuserer alle voksne på at språket
skal brukes som et kommunikasjonsmiddel og at de voksne
er gode språkmodeller. Arbeidet barnehagen gjør, legger
grunnlaget for en større interesse og forståelse for lesing i
skolen. Barn har en fantastisk evne til å lære fra erfaringer og
opplevelser når nivået er tilpasset barnets utvikling.
Rennebuskolen legger blant annet resultater fra de nasjonale
prøvene til grunn for hvilken satsing og hvilken kompetanse
som kreves i fremtidens skole. Regjeringen har vedtatt at alle
lærere må ha en viss faglig fordypning innen fagene for å
undervise gjeldende fra 2020. Dette vil utfordre oss både
personalmessig og økonomisk. Like viktig som formell fagkompetanse i skolen er at lærerne har mange læringsstrategier og – modeller slik at undervisningen blir variert og
interessant. Prosjektene vi jobber med nå både i skolen og
barnehagen bidrar til å utvikle gode pedagoger til beste for
våre barn og ungdommer.
Lill Hemmingsen Bøe
– ass rådmann
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på 1,5 år for å lede utviklingen av satsingen Lesing i alle fag.
Samtlige lærere fra ungdoms- og barneskolen deltar. For å
lære i skolen, uansett fag – selv i matte, er det nødvendig å
beherske lesing godt. Lesing innebærer både å forstå hvilke
ord bokstavene danner og det å tolke og forstå hva ordene
betyr. Matteoppgaven blir sjelden riktig om eleven ikke forstår
hva det spørres etter. For å bli en god leser kreves trening og
atter trening – og foreldrene kan hjelpe gjennom å oppmuntre elevene til å lese mer – ikke bare fagstoff.
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En dag i dyrenes verden
Ved Voll skole har det i mange år
vært tradisjon at elever og lærere
arrangerer karneval en av dagene
før vinterferien. Hvert år settes det
også opp et tema for karnevalet,
og dette er noe som gjenspeiler
seg både i valg av kostymer og
ulike arbeidsstasjoner elevene
skal innom i løpet av dagen.
- Selv om dette er noe vi først og fremst
gjør for å ha det artig og trivelig sammen,
legger vi også opp til at elevene skal lære
litt om det temaet som er valgt, forteller
rektor Heidi Reitås Sæther.
Samarbeid og samhandling
I år var temaet ”Dyrenes karneval”,
og i løpet av dagen var elevene innom
både sirkus, dyrequiz, dyrelotto, dyrepark,
film, fakta og forskjellig annet. Et viktig
poeng med opplegget er at elevene settes
sammen i grupper på tvers av alder, og så
rullerer de på ulike arbeidsstasjoner.
- Vi legger stor vekt på hvordan elevene bidrar til samarbeid og samhandling i
gruppene, noe vi tror er viktig for å skape
et positivt skolemiljø, sier Reitås Sæther.
Utover dagen var det også kåring av
beste kostyme både for lærere og elever,
og her handler det ikke om å ha kjøpt den
dyreste og flotteste drakten.
- Kreativitet er et nøkkelord, og vi ser
at det er mange som virkelig har lagt seg i
selen for å lage et flott karnevalskostyme,
avslutter en fornøyd rektor ved Voll skole.
Av Mona Schjølset

Kaniner og katter i skjønn forening.
Unni slangetemmer i aksjon.

Her er det bowling med stor ball, og noen er kanskje mer
fornøyd med resultatet enn andre.

Popcornfrokost så ut til å være midt i blinken for denne gjengen.
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Hytte på Nerskogen?
Skal du selge eller kjøpe hytte i Rennebu? Ta kontakt med meg!
Skal du selge eller lurer du på hva hytta di er verdt?
Vi på Oppdalskontoret kjenner markedet godt.
Ta kontakt for verdivurdering.

Lise Støa Nebel - mob: 92 83 71 21 - mail: lsn@aktiv.no

Trenger du elektriker ?
Rennebu elektro er din totalleverandør innen elektroinstallasjon.
Vi utfører:
• Installasjon i bolig, hytte, landbruk og næringsbygg
• Tele og datanett
• Alarm og brannvarsling
Telefon: Jens 99642897 – John H 48115515
E-post: post@rennebuelektro.no
Adresse: Innset, 7398 Rennebu

Ta kontakt
i dag!

bilen din klar for neste kuldeperiode?
IErRENNEBU
– eller har bilen din fått en karosseriskade?
FIKSER
VI ALT

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

Din lokale maler for tak og vegger

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

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.

WEPPO AutoMester Bilskade
Karosseriverksted
Lakkverksted
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!
Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no

WEPPO

Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf
9776178
963
Tlf 905
659
weppo@automester.no
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BERKÅK BIL
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
berbil@loqal.no
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Finn ditt verksted:
automester.no • tlf. 800 40 555

Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

Nytt fra Næringslivet
Ny vei – nye muligheter!

Tore Andersen fra Comfort Oppdal, Vidar Joramo, Per Ivar Tørset og Ingrid Tørset

Som de fleste sikkert har registrert, har det ikke vært aktivitet
i Comfortbutikken like sør for
Berkåk sentrum på en stund. Nå
har imidlertid Joramo & Tørset
Bygg kjøpt både hus og tomt, og
håpet er at lokalene skal gi rom
for ny næringsvirksomhet.
- Det kommer jo ny vei etter hvert, og
vi går en spennende utbyggingsperiode
i møte. Vårt ønske er at denne perioden
skal bli inspirerende og produktiv for
lokalt næringsliv, og forhåpentligvis også
bidra til nyetableringer, sier Ingrid Tørset
i Joramo & Tørset Bygg.
Viktig å tenke nytt
Hva som skal fylle det strategisk plasserte bygget er foreløpig ikke fastlagt.

- Kanskje er det noen som går med
en gründer i magen, og da vil vi gjerne
komme i kontakt med dem. Målet er jo
at det skal skapes ny næringsvirksomhet
i lokalene, sier Tørset.
Lokalene til den gamle Comfortbutikken er jo unektelig svært sentralt
plassert like ved dagens E6, og ifølge
de nye huseierne bør det absolutt være
mulig å få til noe drivverdig i lokalene.
- Akkurat nå er jo beliggenheten helt
genial med tanke på å få veifarende til å
stoppe, og etter hvert som den nye veien
tas i bruk åpner det for nye muligheter
på denne tomta. Her gjelder det bare å
være kreativ og tenke nytt, sier Tørset.

det seg om rydding, vasking og det aller
nødvendigste av oppussing, så er huseierne innstilt på å ta det derfra etter hvert
som det forhåpentligvis blir liv i lokalene
igjen.
- Vi ønsker å bidra til optimisme og
utvikling i Rennebu, og denne investeringen håper vi blir et positivt steg i så
måte. Nå er det bare å ta kontakt hvis du
sitter med gode ideer til hva disse lokalene kan fylles med, oppfordrer Ingrid
Tørset.
Av Mona Schjølset

Ta gjerne kontakt
I første omgang vil det nå blir foretatt en aldri så liten oppgradering av de
gamle butikklokalene. Foreløpig dreier
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Ta hensyn til
små trafikanter
Ungene ved Vonheim barnehage
er ofte ute på tur, og NM bakken
og området rundt er et yndet turmål.
Likedan er Torget, butikken og
biblioteket ofte mål for små
utflukter. Felles for alle disse
småturene er imidlertid at de må
krysse trafikkert vei flere ganger.

Den første veien som må krysses er
Rv700. Her er det både gangfelt og tydelig skilting, men allikevel opplever de
ofte skumle situasjoner.
- Ja, det er tydelig at gangfeltet kommer brått på for en del bilister, og spesielt på vinterstid med brøytekanter kan
det være vanskelig å se ungene, sier
Randi Flå, som arbeider ved Vonheim
barnehage.
For å komme til sentrum eller friluftsområdet ved NM bakken, må ungene
også krysse Gamle Kongevei ved kommunehuset. Her er det som regel ikke
fullt så mye trafikk som på Rv700, men
de ansatte i barnehagen føler allikevel at
mange bilister med fordel kunne hatt litt
mindre fart akkurat her.
- Vi må krysse veien her for å komme
over på gang- og sykkelveien på andre
siden, og her er det ikke merket gangfelt.
Det fins imidlertid ingen alternative ruter
for oss, så bilistene er nødt å ta høyde for
at det kan være små trafikanter i veien
her, sier Flå.
Herved er oppfordringen fra små og
store ved Vonheim barnehage videreformidlet, så får vi sammen prøve å bidra til
at de slipper å oppleve flere skumle trafikksituasjoner når de skal ut på tur.
Av Mona Schjølset
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Kommunereformen
– veien videre
Torsdag 18. februar vedtok kommunestyret i Rennebu at E6-aksen
skal prioriteres i det videre arbeidet med kommunereformen, og at
kommunene Midtre Gauldal og Oppdal skal inviteres til videre
drøftinger.

Kommunereformen
Kommunestyret ba også om at det i
neste møte fremmes egen sak der man
tar stilling til hvilken innbyggerinvolvering som skal gjennomføres.
Senterpartiet med nytt forslag
Før møtet var det knyttet en viss
spenning til et varslet forslag fra
Rennebu Senterparti, som likevel ville åpne opp for drøftinger med bare
Oppdal kommune.
Dette forslaget fikk fem stemmer, og
dermed ble det heller ikke i kommunestyret flertall for å gå i forhandlinger
med Oppdal alene.
Bakgrunn
I januar 2015 vedtok kommunestyret å prioritere utredning av en eventuell
kommunesammenslåing i to retninger,
E6-aksen med Oppdal, Midtre Gauldal
og Rennebu og Orkdalsretningen med
Orkdal, Meldal og Rennebu (fortrinnsvis også med Oppdal). I samme kommunestyrevedtak kom det også fram at
det fra Rennebu sin side var ønskelig
at utredning av de ulike alternativene
skulle foregå i samarbeid med aktuelle
kommuner. Dette viste seg å ikke være
så enkelt å gjennomføre med alle de
involverte, men det har vært dialogmø-

ter mellom flere av kommunene. I etterkant av disse innledende møtene har
plankontoret på oppdrag fra Rennebu
kommune gjort følgende utredninger:
• felles utredning for Rennebu
og Midtre Gauldal
• faktagrunnlag for Rennebu
kommune om Orkdalsalternativet,
inkludert Agdenes.
• 0-alternativet, Rennebu som
egen kommune
Utvider drøftingsutvalget
I torsdagens kommunestyremøte
ble det også vedtatt at drøftingsutvalget, som skal gjennomføre forhandlinger med Oppdal og Midtre Gauldal, skal
bestå av formannskap, rådmann og en
tillitsvalgt. Tidligere har ordfører, varaordfører, rådmann og en tillitsvalgt fungert som drøftingsutvalg, men etter forslag fra KrF ble dette nå vedtatt utvidet.
Arve Withbro fra Rennebu Arbeiderparti
foreslo at det bør utarbeides en plan over
hvilke tjenester, forutsetninger og saker
forøvrig som bør inn i en intensjonsavtale for Rennebu kommunes vedkommende for eventuell kommunesammenslåing. Også dette forslaget ble vedtatt.
Av Mona Schjølset

Ung kulturhelg i vente Båndtvang
i Rennebu
Helga den 5. og 6. mars er avsatt til barne- og ungdomskultur i
Rennebu. Da arrangeres henholdsvis barnas- og ungdommens
kulturmønstring.

Den generelle båndtvangen i
Norge er fra 1. april til 20. august. I
Rennebu er det i tillegg vedtatt en
lokal forskrift om båndtvang.

Improved på UKM 2015, da de gikk videre til fylkesmønstringa.

UKM
eller
Ungdommens
Kulturmønstring som det så langt
egentlig har hett, er noe vi har holdt på
med i minst 20 år og burde være godt
kjent. Fra i år har de tre bokstavene fått
en ny betydning, nærmere bestemt;
Ung Kultur Møtes. Vi har forstått det
slik at ungdommen selv er mest fortrolig med begrepet UKM og kanskje ikke
er så opptatt av hva bokstavene står
for. De vet forhåpentligvis at det er en
mønstring der ungdom mellom 13 og
20 år viser hva de kan innenfor, musikk,
teater, bilde eller andre kulturuttrykk.
Foruten de som står på scenen eller har
produsert billedkunst så har vi også med
en stab som er med på å produsere selve
forestillingen. De finner vi gjerne i kulissene, bak kameraene og ellers i posisjoner som er viktige for å få et slikt arrangement til å fungere.
BKM står for Barnas Kulturmønstring.
Dette er et forholdsvis nytt konsept som
vi har gjennomført de siste åra etter
modell fra nabokommunen vår i nord.
Her kan de som er yngre enn 13 år få
en mulighet til å vise hva de kan. Det er
ikke satt noen nedre aldersgrense for å
delta på BKM. Rammen er den samme
som på UKM med profesjonelle folk til å
ta seg av lyd og lys på scenen.

Vi starter med de yngste, BKM på
lørdag den 5. mars og fortsetter med
UKM på søndag den 6.mars
Det spesielle i år er at arrangementene vil foregå i selve Rennebuhallen i
og med at samfunnshusdelen er under
ombygging. Vi er litt spente, men tror
det skal gå bra det også.
Vi tillater oss å påpeke at mange
stjerner har startet sine karrierer gjennom UKM. Det gjelder også for en del
ungdommer i Rennebu. På kulturmønstringa i 2009 møtte det opp ei spent og
nykjemt gruppe som kalte seg LODI. De
har senere stilt opp hvert år. Med iherdig
innsats har det etter hvert tatt skikkelig
av. I år har de ved flere anledninger gjort
seg bemerket. Nå er de nesten blitt dobbelt så lange, og mangdobbelt så proffe
som de var i 2009. I år stiller LODI som
pauseinnslag og vi gleder oss til å høre
dem og ellers til å oppleve mye ung kultur den første helga i mars 2016.

Vi ønsker publikum
hjertelig velkommen!
Tekst Astri Snildal
Foto: Dagfinn Vold
Bandet er nå for voksent til å delta på
selve mønstringa, men har sagt ja til å
stille som pauseinnslag.

I Rennebu kommune skal hunder ut
over den generelle båndtvangen i perioden 1. april – 20. august holdes i band
eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet slik det går fram av punkt a-e nedenfor.
a) hele året på og ved idrettsanleggene
i Rennebu.
b) på og ved merkede og preparerte
skiløyper fra det tidspunkt de
blir preparert og fram til og med
31. mars.
c) i rekreasjonsområdene og lekeområdene, avgrenset slik det går fram av
vedtatte reguleringsplaner.
d) Rådmannen gis fullmakt til å innføre
båndtvang under ekstraordinære
forhold som gjør det påkrevd for å
beskytte viltet.
e) i områder der bufe beiter i tida fra
21. august til 31. oktober.
Dette gjelder i hele Rennebu kommune.
Båndtvangen gjelder ikke for gjeterhunder, ettersøkshunder, hunder som
benyttes i reindrift eller hunder som
brukes til jakt.
Henvendelser angående temaet kan
rettes til enhet for landbruk og miljø,
tlf. 72 42 81 41.
www.rennebu.kommune.no

Rennebunytt

7

Tufteparken
Det er utrolig gøy å leke seg litt etter en skitur eller gå- / joggetur i området. Jeg utfordret Kari B. Tronsgård fra
frisklivssentralen til å bli med å leke i parken. Det var både muligheter for parøvelser og øvelser hver for seg.
Tips og rettledning finner du på QR-kodene i parken, eller ved å gå inn på: www.tufteparken.no
Utfordre en venn eller en i familien til å bli med på en runde med lek / trening i tufteparken, eller ta med barna
og la de leke mens du trener!
Under finner du noen øvelser og en liten instruks på hvordan du gjennomfører noen av øvelsene vi gjorde denne dagen.

1. Utfall

Sett en fot på et av de laveste nivåene på trippel-lav stativet. Hold vekta i hælen på
fremste fot. Kneet skal gå i en rett linje ned til tå. Her jobber du med sete og forside lår.

2. Kroppshev med bøyde eller strake bein

Her kan du enten kjøre bredt håndgrep hvor albuene peker utover eller smalt håndgrep hvor albuene
kommer inntil kroppen. Overgrep eller undergrep med armene. Trekk deg opp slik at brystkassa
kommer opp til stanga. Prøv å holde en stabil linje fra bryst ned til hofte. Trener overarmene og rygg.

3. Dips

Med eller uten hjelp. Hvis øvelsen er for tung kan du fint bruke treningskameraten din.
Treningskameraten setter seg ned slik at du kan stå på låret for å komme deg opp i strak posisjon.
Derifra holder du igjen bevegelsen på vei ned. Tråkk på låret til kameraten for å komme deg opp til
neste repetisjon. Hvis du gjør det alene kan du finne en tre-stubbe eller lignende å stå på.
Trener overarmene og bryst.

4. Beinhev med strake bein

Denne øvelsen kan gjøres litt lettere ved å trekke bare kne opp til magen i stede for strake bein.
Trener mage og overarmene.

5. Nordic hamstrigs curl

Nå som det er snø, passer det fint med denne øvelsen. Eventuelt plasser ei jakke eller lignende
under stanga, slik at du sitter godt når du får beina under. Så faller du så rolig du klarer framover. Hold
igjen det som går. Dytt deg opp igjen med armene, eller klarer du å trekke deg opp igjen uten å dytte?
Trener bakside lår.

6. Chins

Her kan du eventuelt bruke treningskameraten til å få hjelp eller en tre-stubbe slik at du kan komme deg
helt opp med haka over stanga. Hold igjen på vei ned, og benytt deg av hjelp opp. Etter hvert klarer du
kanskje å ta en-to eller flere helt på egen hånd. Trener rygg og armener (litt avhengig hvordan håndgrep)

7. Kneløft

Øvelsen er lik beinhev, men stiller mindre krav til armene. Løft kne opp til mage eller strake bein så høyt
du klarer. Kanskje kommer tåa helt opp til fingrene etter hvert? Trener mage.

8. Monky walk/armgang

Bruk armene til å komme deg over fra den ene siden til den andre. Trener grepsstyrken og armene.
Forslag til ei god styrkeøkt:
Kjør igjennom alle øvelsene. Enten jobb 30 sekunder på hver øvelse og ta 3 runder,
eller kjør 10 repetisjoner og 3 runder. Lykke til og ha det gøy!
Malin Olsen, Folkehelsekoordinator
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Eiendomsskatten for 2016
Rennebu kommune skriver ut eiendomsskatt på alle
faste eiendommer i hele kommunen i 2016. Jfr.
eiendomsskattelovens §§ 2 og 3.
Eiendomsskattelisten for 2016 blir lagt ut til offentlig
gjennomsyn i ekspedisjonen ved kommunehuset fra
29. februar til og med 31. mars 2016.
En eventuell klage må fremsettes skriftlig til
Rennebu kommune v/eiendomsskattekontoret
innen 13. april 2016.
Søknad om fritak/nedsettelse må fremstilles skriftlig til
Rennebu kommune v/eiendomsskattekontoret.
Eiendomsskatten forfaller til betaling i to like store
terminer med forfall 1. april 2016 og 1. oktober 2016.
Dersom eiendomsskatten ikke blir betalt ved forfall,
skal det svares morarenter etter fastsatte bestemmelser.
Eiendomsskattekontoret

Gaver til helse og omsorg
Gjennom året mottar helse- og omsorgstjenesten en
del pengegaver. Dette kommer godt med og vi er
svært takknemlig for gavene. Vi ønsker helst at gavene
settes direkte inn på en konto.
Hvis du tar kontakt med oss får du kontonummer til
den virksomheten som du ønsker å gi gaven til. Er
du i tvil om hvordan dette kan gjøres, tar du kontakt
med helse og omsorgskontoret i hovedinngangen på
Helsesenteret eller ringer på
telefon 72 40 25 04 / 72 40 25 05 / 72 40 25 06.
Med vennlig hilsen helse- og omsorgstjenesten

BKM (Barnas kulturmønstring)

lørdag den 5. mars kl 16.00

UKM (Ungdommens kulturmønstring)
søndag den 6. mars kl 18.00

Begge arrangementene er i Rennebuhallen
Arr.: Rennebu kommune

www.rennebu.kommune.no
Følg også kommunen på facebook

Ferievikarer helse og omsorg 2016
(uke 26-33)
Vi søker ferievikarer innen hjemmesykepleien,
hjemmehjelp, sykehjem (pleie, kjøkken, renhold),
boliger for fysisk/psykisk funksjonshemmede og
avlastning barn og unge.
Hovedarbeidsområder
Pleieoppgaver innenfor helse og omsorg.
Ønskede kvalifikasjoner
Sykepleiere, vernepleiere
Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere
Sykepleiestudenter, vernepleiestudenter, studenter,
ufaglærte eller andre med relevant praksis eller utdanning.
Stillingene i hjemmesykepleien/hjemmehjelp
forutsetter førerkort kl. B.
Søknadsfrist 6. mars 2016
Søknadsskjema og kontaktperson for stillingen finner
du på http:/www.rennebu.kommune.no/
Selvbetjening/Lokale-tema/Stilling-ledig

Trimrommet i Rennebuhallen
Tilbudet om gratis trim i Rennebuhallen er fortsatt populært. Det er selvsagt gledelig at så mange bruker rommet,
men på grunn av stor pågang må vi minne om at tilbudet
er ment for kommunens innbyggere. Vi håper at våre
gode venner i nabokommunene har forståelse for dette.
Ellers kan vi opplyse om at det vil bli en del oppgradering
og ommøblering på trimrommet med det første.
Vi må også beklage å måtte meddele at fra 1. mai vil hele
hallen (inkludert trimrommet) bli stengt. Dette skyldes
ombygginga i hallen.
Så håper og tror vi at det blir kart for å innta flunkende,
nyoppgraderte lokaler igjen etter sommerferien.

Velkommen til Rennebuskolen!
Alle barn som skal begynne i 1. klasse høsten 2016 må
skrive seg inn i skolen. Dette gjøres ved din nærskole.
Innskriving skjer etter følgende plan:
Berkåk skole:
9. mars kl. 09.00 – 11.30
Innset skole:
11. mars kl. 12.00 – 13.00
Voll skole:
9. mars kl. 09.00 – 12.00
Om du har spørsmål, ta kontakt med rektor ved din skole.
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Vedtak om
navnesak
Statens kartverk har gjort vedtak
om skrivemåten Mærk på gårdsnavnet
i Rennebu. Statens kartverk gjør også
følgende vedtak for avleda naturnavn og
seternavn:

Fartsfylt filminnspilling i Rennebu og Oppdal:

”Børning 2”
De siste ukene har ”Børning” - feberen herjet både i Rennebu og
Oppdal, og det har vært fartsfylte dager med filminnspilling flere
steder. Lokale statister har fått prøvd seg i en helproff ramme, og det
har i det hele tatt vært stort engasjement rundt innspillingen.

• Mærkesløkkja
• Mærkessætrin
Det vises til endring av stedsnavnloven av 1. juli i år som gir grunneier rett
til å bestemme skrivemåten i eget bruksnavn, forutsatt at grunneier kan dokumentere at denne skrivemåten har vært i
offentlig bruk (på kart, på skilt, i matrikkel, skjøte og lignende).
Det er fortsatt Statens kartverk som
formelt vedtar skrivemåten, men dersom
grunneier ønsker en annen skrivemåte
enn Kartverket har vedtatt, kan han/hun
gjøre krav på ønsket skrivemåte overfor
Kartverket.
Når
det
gjelder
skrivemåten
Mærkesbrua er det Sør-Trøndelag
fylkeskommune som har vedtaksrett.
Stedsnavnstjenesten har også her gjort
en tilrådning om denne skrivemåten, og
en vil tro at det skal mye til for at ikke
den vil bli vedtatt. Til opplysning kan
nevnes at skrivemåten med å bytte ut
Æ med E i Mærk har vært aktualisert. Vi
vil tro at grunneiere og lokalbefolkning
er fornøyd med det vedtaket som nå er
gjort.

Gratis dag i
skianlegget
Nerskogen skisenter tilbyr alle
skoleelever i Rennebu en gratis
dag i skianlegget.
Nerskogen skisenter åpnet sist lørdag og har åpent i vinterferien og hver
helg t.o.m påske. Det er opp til hver
enkelt hvilken dag de ønsker å benytte
seg av gratistilbudet.
Husk å ta med eget keycard/heiskort,
hvis ikke må det kjøpes i billettluka.
Skolene har sendt navnelister til skisenteret som elevene må kvittere på.
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E6 kroa er foranledningen omdøpt til Mattmar Väkrog.

Forrige onsdag var opptakene lagt
til E6 kroa, like sør for Berkåk sentrum.
For anledningen var kroa omdøpt til
”Mattmar Vägkrog”, og et titalls lokale
statister ventet tålmodig på instrukser.
- Vi vet ikke så mye om hva vi skal
gjøre, men vi har fått beskjed om at det
kan bli en del venting, fortalte Maren
Håker Stavne og Ingrid Jerpstad, som
stilte med egne scootere på filmsettet.
Publikumssuksess
Den første ”Børning” filmen ble en
stor kinosuksess, og var i 2014 den mest
sette filmen på norske kinoer. Filmen
fikk fire Amandapriser, blant annet for
beste norske kinofilm og folkets favoritt.
Foreløpig er det ikke så mye som er
kjent når det gjelder selve handlingen i
”Børning 2”, bortsett fra at det også denne gangen vil bli mye spektakulær bilkjøring ispedd både action og humor. Et
viktig poeng er imidlertid at filmen spil-

les inn på norske vinterveier, og det skaper selvfølgelig noen ekstra utfordringer
for både produsenter og skuespillere.
Premiere i oktober
Hvis alt går etter planen skal innspillingen av ”Børning 2” være ferdig før
påske, mens publikum må smøre seg
med tålmodighet et drøyt halvår før den
slippes på norske kinoer, sannsynligvis
i løpet av oktober en gang. Det er vel
ikke urimelig å anta at det kan gå mot
nok en publikumssuksess, og skal man
dømme etter den lokale interessen vil
filmen uten tvil bli en suksess på Oppdal
kino når den tid kommer. Det er jo tross
alt ikke hverdagskost å se både kjente
omgivelser og kjente fjes på kinolerretet,
så det er bare å glede seg til høsten og
en ny runde med ”Børning”´– feber!
Av Mona Schjølset

Dette skjer i Rennebu!
25.02
25.02
29.02
29.02
01.03
01.03
02.03
02.03
02.03
02.03
03.03
03.03
03.03
07.03
07.03
08.03
08.03
09.03
09.03
09.03
09.03

Formiddagstreff
Staure
Bønnemøte
Hoelsmoen
Rennebu Soul Children
Menighetsh.
Årsmøte RIL Friidrett
Friv.huset
Årsmøte RIL Trimgruppa
Friv.huset
Årsmøte RIL Ski
Friv.huset
Poengrenn, fristil
Berkåk
Medl.møte Kvinnegruppa
Friv.huset
Årsmøte Grindal grendalag
Fredheim
Årsmøte Fredheim grendahus Fredheim
Hyggestund, Kvinnegruppa Helsesenteret
Mottak av klær
Refshus skole
Sirkeltrening
Rennebuhallen
Blåveisen Kor og Hobby Innset bedehus
Søndagsskole og Yngres Misjonsh. Voll
Formiddagstreff
Omsorgsboligene
Årsmøte RIL Håndball
Hallandstuggu
Formiddagstreff
Berkåk menigh.hus
Poengrenn/klubbmesterskap
Berkåk
Hyggekveld LHL
Røde Kors huset
Årsmøte RIL Fotball
Hallandstuggu

11.00
20.30
14.45
18.00
17.00
20.00
18.00
19.00
19.30
20.00
10.30
16-18
18.00
17.30
17.30
11.00
19.30
11.00
18.00
19.00
19.30

Gjeterhundtrening hver mandag 19.00
Oddetallsuker på Innset hos Magne Hyttebakk
Partallsuker på Stamnan hos Kjell Olav Hoel
Småbarnstreff hver torsdag kl 11-13 på Frivilligsentralen.
Seniordans hver tirsdag på Voll skole kl 14-16.
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml.Kongevei 24 (i sokkelen)
Bridge hver tirsdag kl 18.30 på Rennebu Arbeidssenter
Yoga hver tirsdag kl 20 i Åshuset
Sirkeltrening hver torsdag kl 19.30 i Rennebuhallen
Volleyball hver tirsdag kl 20-21.30
Spinning, se timeplan på www.oppspinn.net og facebook
Idrettsskole hver torsdag i Rennebuhallen.
Oldboys hver torsdag kl 20.30-22
Rennebu skolekorps torsdager kl 18-20 på Berkåk skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 19.30-22, Berkåk skole
Språkkafé hver onsdag på Frivilligsentralen kl 17.30-19
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

KUNNGJØRINGER

Pårørendeforeninga

har årsmøte 17. mars kl 19.00 på Frivillighuset.
Vanlige årsmøte saker.
Saker som ønskes tatt opp meldes til
Øystein Voll, tlf 908 53 099 innen 10. mars.

arrangerer

Hyggekveld onsdag 9. mars kl 19.00

i Røde Kors Huset.
• Sang og musikk
• Lett underholdning
• Servering
• Åresalg		

Vel møtt!

Følg med på hva som skjer i rennebu på

rennebu.com

Årsmøte
i Rennebu Historielag

15. mars 2016 kl 19.30 i Jutulstuggu

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

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

• Vanlige årsmøtesaker
• Valg
• Foredrag av Jon Suul om
treskjæring, rosemaling og smiarbeid
• Servering av rømmegrøt
Velkomen!
Styret i Rennebu Historielag.
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Burennet 2016
Søndag 21. februar ble det tradisjonsrike Burennet
arrangert for 37. gang. Rundt 40 løpere stilte til fellestart i turklassen, mens bortimot 60 sprekinger
fullførte trimklassen i det tempo de ønsket.

Din lokale
rørlegger
Vi hjelper deg med alt fra tett sluk til
bygging av drømmebadet og mer
miljøvennlig oppvarming av boligen din.

Magnus Stensås
satte ny løyperekord
Raskest av alle gjennom den 28 km
lange turløypa var Magnus Stensås.
22-åringen fra Lundamo representerer
Tydal IL. Han gikk i mål til den sterke
tida 1.12.39, som også er ny løyperekord.

man-fre 08.00 - 16.00
lør 10.00 - 13.00

Fornøyde arrangører
Det flotte vinterværet skapte en fin ramme rundt arrangementet, og nypreparerte løyper gjennom hele traseen bidro til
at det var mange fornøyde fjes å se i målområdet. Ettersom
det for tiden pågår renoveringsarbeid i samfunnshuset og
Rennebuhallen, var rennkontor flyttet til Skistuggu på stadion.
Premieutdeling foregikk i skolekantina, og her var det også en
kafé med enkel servering.
- Selv om vi måtte finne noen alternative løsninger fungerte logistikken bra i år også, fastslår Kjetil Værnes, som er
leder i skigruppa.
Tekst Mona Schjølset
Foto Rune Stuen

Telefon 72 42 64 64/464 49 272
post@arhelgemo.no – www.bademiljo.no
Industriveien 4, 7391 Rennebu

Rennebunytts

Påskenummer

kommer 10. mars
frist for stoff 29. februar!

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