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Nerskogsrittet hadde ”comeback” etter fjorårets opphold. Her passerer Johan Jamtsæter
Holum fra Oppdal Sykkelklubb målstreken.
Mer på side 4 Foto: Torild Eggan
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Ny trafikksikkerhetsplan for Rennebu

Høringsfristen for ny kommunedelplan for trafikksikkerhet
går ut nå i slutten av juni. Mange mener at planer er unødvendige; det brukes mye tid på å skrive dem og så blir de
bare lagt ned i en skuff uten at noe skjer ut fra dem.
Trafikksikkerhetsutvalget i Rennebu består av politikere,
kommunenes ansatte samt lensmannen. Ola T. Lånke er
leder i utvalget. Utvalget har hatt jobben med å få utarbeidet
planen og de har i tillegg prøvd å gjøre en forskjell: Gjennom å behandle planen som en kommunedelplan ønsket
de å sikre at flest mulig ble involvert med å fortelle hva som
er viktig for dem gjennom oppstart- og høringsprosesser.
Utvalget arrangerte derfor i vår flere folkemøter rundt om
i kommunen for å møte folk der de bor – og for å få innspill direkte fra dem som kjenner hvor skoen trykker. Alle
innspillene ble notert ned og ble tatt med videre i prosessen
med å prioritere tiltak inn i planen.
En gruppe skoleelever ble utfordret spesielt til å foreta risikovurdering av egen skolevei og ble invitert til TS-utvalget for
å legge fram sine funn og forslag til tiltak. Gjennom denne
høringsprosessen ønsket de i tillegg å komme i kontakt med
f.eks grendalag, pensjonistlag, FAU i skole og barnehage,
Eldrerådet, Ungdomsrådet og Rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne.
Planen skal bli kommunens styringsverktøy som gir føringer
for TS- arbeidet i kommunen. Den forteller oss om statusen;
at vi har stor gjennomgangstrafikk – både langs E6 og langs
FV700. I 2017 passerte daglig 1290 tunge kjøretøy på E6 - og
i tillegg kommer både olje-, laks- og industritransport på
FV700 – som sannsynligvis vil nærme seg E6-tallene.
Gjennom planen blir vi bevisste på kompleksiteten i
trafikkbildet i Rennebu: Det er barn og unge som både
går og sykler til og fra skolen og andre aktiviteter, bilister

som småkjører i lokalmiljøet, langveisfarende som krysser
kommunen, eldre som både kjører og går samt hyttefolket
som rundt helgetider kommer for et velfortjent avbrekk.
Oppi dette har vi både husdyr og vilt som roter seg utpå
veiene våre. Det blir ofte samtidighetskonflikter mellom alle
trafikantene og da er det viktig at den enkelte tar det riktige
valget for å unngå unødvendig risiko.
Planen skal hjelpe oss å bli bevisst på hva som skal til for å
bedre trafikksikkerheten – særlig for de myke trafikantene
– som ikke har en metallbeskyttelse rundt seg. Utvalget har
prioritert forebyggende og holdningsskapende aktiviteter,
som skal gjøre det mulig at den enkelte innbygger kan ha
en aktiv hverdag både på sykkel og til fots uten å bli utsatt
for trafikkulykke. Det har kommet innspill på trafikkpunkter
som kan forbedre sikkerheten f.eks: etablere lys ved uoversiktlige krysninger eller fylle ut en veiskulder for å gi plass til
skoleeleven som venter på bussen. Planen vil gjøre det enklere å følge opp tiltakene, både fordi de er nedskrevne og at
de har stor betydning for innbyggerne som føler på utryggheten.
En alvorlig ulykke fører til store økonomiske tap, og gir ikke
minst sorg og tap for den/ de involverte og de nærmeste
rundt. Målsettingen er å unngå alle alvorlige ulykker, for vi
har ingen å miste.
Fylkeskommunens TS-utvalg deler hvert år ut midler etter
søknad på tiltak som er prioritert i kommunenes TS-planer.
Vi satser på å få gjennomført noen av tiltakene i Rennebu,
til glede og nytte for dere. Høringsfristen er straks over, og
vi håper at du alene eller sammen med noen har engasjert
deg og sendt inn dine forslag til forbedringer. Når tiltakene i
planen iverksettes, vil det bli tryggere for deg og de andre uansett hvordan dere ferdes i trafikken.
Ha en trygg og fin sommer!		
Med vennlig hilsen
Lill Hemmingsen Bøe - ass rådmann
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Entreprenørskap:

Oppfinnsomme elever
og godt salg

Tømte sparegrisene ved
Coop Extra:

- Vil bidra til
el-sykkel

Forrige mandag inviterte 5. klasse ved Rennebu barne- og
ungdomsskole til gründercamp med fokus på entreprenørskap
og innovasjon.

Elisabeth Nyberg knuser sparegrisenne,
mens Margot Aune, Solveig Træthaug og
Katrine Bakk følger spent med.
Tidligere i vår kunne kvinnegruppa i
Rennebu foreta den offisielle overrekkelsen av en el-sykkel til Helsesenteret. De
driftige damene hviler imidlertid ikke på
sine laurbær, og gikk umiddelbart i gang
med en ny innsamlingsaksjon for å kunne
skaffe tilveie enda en sykkel, slik at enda
flere brukere skal få muligheten til å komme seg ut på tur i nærmiljøet.

Tore Remetun Breen og Lars Gunnar
Engesmo solgte gamle blad de hadde
fått fra slekt og venner.

- Vi er godt i gang, og det kommer
stadig noen bidrag inn på kontoen, sier
Solveig Træthaug, leder i kvinnegruppa.

Mia Skamfer og Ingrid Skamfer
betjente kaféen.
Det var både salgsboder, underholdning, aktiviteter og kafé på gründercampen, og det var mange som hadde tatt
turen for å se hva de unge gründerne hadde fått til.
- Elevene har ordnet alt selv, og handelen har gått livlig for seg i hele dag, fortalte lærer Unni Larsen.
Smykker, pynt og gamle blader
Gründercampen var avslutning på
et opplegg der elevene har hatt fokus på
framtida i Rennebu, og muligheter som
ligger i å skape sin egen arbeidsplass.
- Det er spennende å høre hva ungene
tenker om dette temaet, og det er også
artig å se at de liker å bruke fantasien når
de selv skal lage produkter eller tilrette-

legge for aktiviteter, sier Larsen.
Det var salgsboder både inne på klasserommet og ute på skoleplassen, og her
kunne man for en billig penge få kjøpt
smykker, kort til ulike anledninger, pynt,
katteleker, armbånd, gamle blader, pressede blomster, kaffe og kaker. Noen av elevene hadde valgt å satse på underholdning,
så her kunne publikum få med seg en liten
teaterforestilling.
- Elevene har vært kjempeflinke, og
det var artig å se hva de har jobbet med,
sa en av foreldrene som hadde besøkt
gründercampen.

Mange vil bidra
Både privatpersoner og bedrifter
ønsker å bidra, og ved Coop Extra har
de satt ut sparegriser der kundene kan gi
sitt bidrag til innsamlingsaksjonen. Nylig
ble sparegrisene behendig knust av daglig
leder Elisabeth Nyberg, og 2.808 kr ble
høytidelig overlevert kvinnegruppa.
- Vi synes dette er et flott tiltak, og
ønsker derfor å støtte opp om innsamlingsaksjonen. Å komme seg ut på tur er
viktig enten man kan gå selv eller trenger
litt hjelp, det gir både livsglede og overskudd, sier Nyberg.
Av Mona Schjølset

Av Mona Schjølset
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Fornøyd med
årets ritt
Totalt deltok det 200
syklister i årets utgave av
Nerskogsrittet. Ettersom
rittet ble avlyst i fjor pga. få
forhåndspåmeldte og dårlig
værvarsel, så er arrangøren
meget fornøyd med årets
”comeback”.

Innspill fra Rennebu kommune:

Prioriterer
Nerskogsveien øverst
I formannskapsmøte 19. juni ble Trøndelag fylkeskommunes
forslag til handlingsprogram for veg 2019-2022 drøftet, og
formannskapet fattet vedtak om å prioritere Nerskogsveien
på topp.

Per Stian Aune like før målgang.
— Siden forrige utgave i 2016 ble det
også gjort noen endringer av løypa, og
dette fungerte bra både for arrangør og
deltagere, forteller rittleder Kjetil Værens.
For arrangøren er det svært viktig hele
tiden å vurdere risikoen for deltagerne,
andre trafikanter og publikum. Dette
handler særlig om kryss der syklister og
bilister møtes og skal videre i forskjellige
retninger.
— Uheldigvis fikk vi en alvorlig skade
der en deltager kjørte av veien i høy hastighet inne i Leverdalen, forteller Kjetil.
Vedkommende ble tatt godt hånd om
av Røde Kors inntil han ble hentet med
ambulanse og fraktet til St. Olavs hospital. Etter forholdene står det bra til, men
med mange brukne ribbein så blir det nok
ikke helt den sommeren som han hadde
planlagt.
— Nerskogen grendalag og Rennebu
IL har som arrangører evaluert årets utgave. Konklusjonen er at Nerskogsrittet er et
arrangement som fortsatt har ”livets rett”,
og som er attraktivt for både rennbygger, oppdalinger og uttabygdes folk, sier
Kjetil.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Torild Eggan
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Formannskapet mener at fylkeskommunen må sette Nerskogsveien øverst
på sitt handlingsprogram for veg 2019-2022.
Trøndelag fylkeskommunes handlingsprogram for veg 2019-2022 er lagt ut
for høring, og formannskapet i Rennebu
har hatt høringsutkastet oppe til behandling. I sin høringsuttalelse foreslår formannskapet å flytte Nerskogsveien opp på
førsteplass. Videre gjorde de vedtak om å
prioritere Fv 700 fra Grana bru til Meldal
grense på andreplass, mens Tverdal,
Grindal, Jåren, Stamnan, Seierdalen og
Rennebuskogen ble satt opp i uprioritert
rekkefølge.
- Nerskogsveien er i svært dårlig forfatning, og i perioder knapt framkommelig, heter det i vedtaket.
Krav om opprustning
Også
Rennebu
Næringsforening
og Oppdal Næringsforening har engasjert seg i saken om opprustning av
Nerskogsvegen, og har fremmet et felles

innspill til Trøndelag fylkeskommune.
Her henvises det blant annet til uttalelse
fra Statens Vegvesen, som påpeker at
Nerskogsveien er en av de aller dårligste
i fylket. I innspillet påpekes også at veien
er selve livsnerven for Nerskogen, og at
trafikken er stadig økende. Nerskogen har
også blitt et av de viktigste og mest populære områdene for hyttebygging i distriktet, og veiens beskaffenhet har derfor stor
betydning både for hytteeiere, fastboende,
næringsdrivende og andre.
- Rennebu Næringsforening og
Oppdal Næringsforening står samlet i kravet om at Nerskogsveien må rustes opp
nå, og vi forventer at fylkeskommunen
prioriterer dette, heter det i innspillet fra
de to næringsforeningene.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Neste skoleårs musikal - Hairspray

Til høsten er det duket for
spenstige frisyrer, heftige
dansemoves, konflikter,
spenning og fengende
musikk når avgangselevene
ved Rennebu ungdomsskole
skal presentere sin versjon
av musikalen Hairspray.
- Som vanlig har vi brukt litt tid på å
plukke ut et stykke vi tror passer akkurat
til dere, og vi gleder oss til å se hva dere
får til, sa ansvarlig lærer Rune Skjolden
til elevene da stykket ble presentert.
Dans, raseskille, rivalisering og
kjærlighet
Hairspray er en amerikansk musikalfilm fra 2007, med kjente skuespillere
som John Travolta, Michelle Pfeiffer, Zac
Efron, Amanda Bynes og mange andre.
Filmen er basert på Broadwaymusikalen
med samme navn fra 2002, som igjen
er basert på John Waters dansekomedie fra 1988. Handlingen utspiller seg i
Baltimore i 1962 og handler om den danseglade tenåringsjenta Tracy Turnblad,
som melder seg på en audition for å bli
en av danserne i den lokale TV-stasjonens
ungdomsprogram.
Tracy blir også involvert i kampen mot
raseskille, og får mange nye afro-amerikanske venner. Etterhvert som handlingen
utspiller seg får publikum oppleve både
rivalisering, danseglede, vennskap, humor
og kjærlighet, og som vanlig skal tiendeklassingene ved Rennebu Ungdomsskole

Lærer Rune Skjolden
avslørte musikalversjonen
som avgangselevene ved
ungdomsskolen skal sette
opp til høsten.

sette sitt eget særpreg på historien.
- Vi skal gjøre oss godt kjent med stykket, og så skal vi lage en Rennebuversjon
som passer akkurat dere, sa Skjolden.
Artig og litt skummelt
Som vanlig hadde maestro Skjolden
gjort seg flid med forberedelsene, og en
hel tørkerull med stikkord ble rullet ut før
elevene kunne gjette eller resonere seg
fram til riktig musikal. Løsningen ligger
bestandig gjemt blant stikkord og farger
som rulles fram, og denne gangen klarte
faktisk elevene å finne riktig svar. Mange
hadde også en viss kjennskap til denne
musikalen, og det så ut til å være et populært valg.
- Det kommer til å bli både artig og litt
skummelt, sa en av jentene.
Høydepunkt
Musikaloppsetningen er jo noe som
har vært tradisjon for avgangselevene

ved Rennebu barne- og ungdomsskole
i mange år, og er et av høstens desiderte
høydepunkt på kulturfronten. Dette er noe
elevene gleder seg til, og fra tidligere år
vet man at det har stor betydning for både
samhold og klassemiljø.
- Allerede nå må dere begynne å tenke
gjennom hvilke oppgaver dere ønsker i
forbindelse med musikaloppsetningen.
Vil du stå på scenen, snekre kulisser,
jobbe med markedsføring eller hår og
sminke? Dette er et stort samarbeidsprosjekt, så det er viktig at alle bidrar. Noen
må også ha flere oppgaver, og det kommer til å bli både travelt og litt slitsomt.
Etterpå er jeg imidlertid ganske sikker på
at dere også kommer til å sitte igjen med
uforglemmelige opplevelser og minner
for livet, sa Skjolden til elevene.
Av Mona Schjølset
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Team Hugaas:

Ungdommelig pågangsmot
og seriøs satsing
Etter tre år på skiskytterlinja ved NTG Lillehammer
er Simen Hårstad fortsatt
motivert for videre satsing,
og sammen med fire klassekamerater skal han kommende sesong utgjøre Team
Hugaas.
- For å lykkes må man både ha
pågangsmot og være villig til å jobbe
hardt for å nå de målene man har satt seg.
Det gjelder både idrett og næringsliv. Jeg
liker initiativet og energien til disse guttene, og er glad for at vi kan bidra til videre
satsing, sier Roar Aarhaug, daglig leder i
Hugaasgruppen som er hovedsponsor for
Team Hugaas.
Lang erfaring
Nylig var det nystartede teamet samlet til trening og planleggingsmøter på
Berkåk, og her fikk både utøvere, trenere
og foreldre luftet sine tanker om opplegget framover. Hovedtrener for teamet blir
Kjell Ove Oftedal, som har bred erfaring
både som aktiv skiskytter og som trener
/ konsulent. Oftedal kommer opprinnelig
fra Figgjo, men er nå bosatt i Haltdalen.
Han har hatt stor suksess som trener både
for junior- og seniorlandslaget på herresiden, og har opp gjennom årene trent
mange av våre mest profilerte skiskyttere. I tillegg har han vært konsulent for
Olympiatoppen Midt-Norge, leder for
Kraftsenter Skiskyting i Trondheim og
ekspertkommentator både for NRK og
TV2. Nå er han altså klar som hovedtrener for Team Hugaas, og forrige søndag
fikk de lovende skiskyttertalentene en
liten forelesning i hva som må til for å nå
toppen.
- Det var veldig interessant. Jeg tror vi
alle gikk ut igjen med en del nye tanker i
hodet, og ikke minst var det både motiverende og skjerpende i forhold til trening
og andre prioriteringer vi må gjøre framover, oppsummerte Simen Hårstad etter
møtet.
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Team Hugaas: f.v. Roar Aarhuag, Kjell Ove Oftedal, Simen Hårstad,
Johan Olav Smørdal Botn, Odin Garli, Eirik Kjøli Tornes, Jo Brøste Nørstegård,
Erland Thomassen og Olav Hårstad.
Kjenner hverandre godt
De fem utøverne i Team Hugaas kjenner hverandre godt etter tre år. De har
mange treningstimer sammen, i tillegg
til samlinger og konkurranser de alle
har deltatt på. Foruten de lokale heltene,
Simen Hårstad fra Rennebu og Odin Garli
fra Soknedal (Sokna IL), består Team
Hugaas av Jo Brøste Nørstegård fra Lesja
(Dombås IL), Eirik Kjøl Tornes fra Eide
(Molde og Omegn IF) og Johan Olav
Smørdal Botn (Stårheim IL). De talentfulle ungguttene leverte gode prestasjoner
foregående sesong, og i Norgescupen alle
fem var inne blant de tolv beste sammenlagt i G19 klassen.
Trenerteam
På trenersiden har de i tillegg til
Kjell Ove Oftedal knyttet til seg Erland
Thomassen, som har studert både idrett og
idrettspsykologi. Han bor på Lillehammer,
og er den som i det daglige kommer til å
være tettest på guttene med treninger og
oppfølging. Også Thomassen har drevet
aktivt med skiskyting opp til junioralder,

uten at karrieren tok helt av, som han selv
sier.
- Det ble noen litt for lange sykdomsavbrekk og kanskje en del andre ting som
gjorde at jeg antagelig ikke fikk ut mitt
fulle potensiale, smiler Thomassen.
Etter noen år med idrettspsykologi har
han imidlertid mange tanker om hva som
kan være med å fremme prestasjoner både
i sporet og kanskje spesielt på standplass.
- Det er veldig mye som sitter mellom
ørene når man er i en konkurransesituasjon, og jeg håper å kunne videreformidle
noen tanker om dette til disse guttene, sier
Thomassen.
Olav Hårstad blir også en del av trenerteamet, da naturligvis med spesielt
fokus på skyting. Han har allerede hatt
noen økter med guttene, og gleder seg til
fortsettelsen.
- Det er en fin gjeng som kjenner
hverandre godt. De har ambisjoner og treningsvilje, så det blir spennende å se hva
de kan få til framover, sier Hårstad.
Av Mona Schjølset

Stipend for unge utøvere
til Emilie
Emilie Joramo har utmerket
seg på fotballbanen siden
hun var en neve stor, og som
16-åring har hun allerede
fått sin debut for A-laget til
Trondheims-Ørn og er fast
inventar på Norges J16landslag.
Under avslutningsseremonien til årets
avgangselever ved Rennebu barne- og
ungdomsskole nylig, ble Emilie Joramo
tildelt Rennebu kommunes stipend for
unge utøvere.
- Vi er imponert over det du har prestert på fotballbanen så langt, og gleder
oss til å følge med videre, sa ordfører Ola
Øie, da han overrakte stipendet.
Rekordmange søkere
Stipendet er på 10.000 kroner, og kan
deles ut annenhvert år under forutsetning
av at det er kvalifiserte søkere. Prisen kan
deles ut til utøvere mellom 15-30 år, og
har som formål å vise at det offentlige
anerkjenner og setter pris på unge som vil
satse innen kultur og idrett. Det er HOO
som vurderer søknadene som kommer
inn, og ifølge leder Rolf Arne Fredriksli
Bruholt var det i år rekordmange søknader til stipendet.
- Det er veldig gledelig at så mange
søker, og det viser bare at vi har utrolig
mange flinke ungdommer i Rennebu, sier
Bruholt.

Emilie Joramo fikk tildelt ”Stipend for unge utøvere” under avslutninga til 10. klasse.
Flytter til Trondheim
Årets prisvinner har allerede en imponerende merittliste å vise til, og gjennom målbevisst arbeid når hun stadig
nye mål på fotballbanen. Etter å ha vært
fast inventar på aldersbestemte guttelag i
Rennebu gjennom mange år, meldte hun
sommeren 2017 overgang til Tiller IL.
Her ble hun allerede samme høst norgesmester med J16, og var en av de mest
sentrale spillerne i den TV-sendte finalekampen. Før nyttår valgte Emilie å melde
overgang til flaggskipet i trøndersk damefotball, Trondheims-Ørn, for dermed å ha
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Rennebunytt høsten 2018
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Mona - mona@mediaprofil.no
Dagfinn - dagfinn@mediaprofil.no

Annonser/kunngjøringer: Mari - mari@mediaprofil.no

Tlf 72 42 76 66 - www.rennebunytt.no

Nr 16 og 20 går ut til fritidsbeboere i tillegg til vanlig distribusjon.

Nr
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

muligheten til trening og kamper på et
enda høyere nivå. Til høsten flytter hun til
Trondheim for å starte på Strinda videregående skole, der hun skal studere spisset
toppidrett fotball over fire år. Ambisjoner,
treningsvilje, talent, og ikke minst gleden
over å spille fotball er det som kjennetegner den talentfulle ungjenta, og både klassekamerater, lærere og foreldre gledet seg
sammen med en særdeles verdig vinner
av årets kulturstipend for unge utøvere.
Av Mona Schjølset

Uke
32
34
36
38
41
43
45
47
49
51

Frist
31.07.
14.08.
28.08.
11.09.
01.10.
16.10.
30.10.
13.11.
26.11.
10.12.

Utgivelse
09.08.
23.08.
06.09.
20.09.
11.10.
25.10.
08.11.
22.11.
06.12.
20.12.
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Stor sanghelg på Berkåk
15.-17. juni var nærmere
300 sangere samlet på
Berkåk i forbindelse med
Norsk korforbund Øvre
Gauldal sitt årlige sangerstevne. Rennebu Mannskor
sto som arrangør, og leder
i hovedkomiteen, Hans
Christian Borchsenius, kunne
søndag ettermiddag melde
om at det meste hadde gått
på skinner gjennom hele
helga.
- Vi er veldig godt fornøyd. Det har
vært god stemning, flott sang, trivsel og
godt vær. Alt det tekniske har fungert bra,
og vi har holdt både tidsplaner og andre
planer, oppsummerte Borchsenius.
Mange gode hjelpere
Sangerstevnet ble innledet med kirkekonsert for halvparten av korene fredag kveld, med påfølgende sangerpub i
Kultursalen. Lørdag var det kirkekonsert
for de resterende korene, og etterpå var
det dekket til bankett og festmiddag i
Rennebuhallen. Mjuklia hadde ansvaret
for matlevering, og ifølge Borchsenius
var det mange som satte pris på det de
fikk servert.
- Det var virkelig et godt måltid, og
vi fikk mange positive kommentarer på
maten, sa Borchsenius.
Damekoret Røst hadde ansvaret for
pynting og servering under festmiddagen,
mens Rennebu Songkor hadde tatt på seg
oppdraget med kiosksalg gjennom helga.
- Vi må berømme begge disse for innsatsen, og i tillegg har vi fått hjelp fra
familie, venner, naboer og andre frivillige, så det har vært et skikkelig dugnadsløft, forteller Borchsenius.
Han berømmer også sine medsangere i
Rennebu Mannskor for flott innsats både i
forbindelse med planlegging og gjennomføring av stevnet.
- Alle har vært så positive, og det har
vært god stemning og trivsel hele tiden,
sier Borchsenius.
Kritikerprisen til Hauka Mannskor
Selv om mye handler om det sosiale
på et sangerstevne, er det naturlig nok
også stor fokus på det musikalske. For
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Med 300 sangere blir det mye koppvask.

Rennebu Mannskor under
oppmarsjen.

Rennebu Songkor var med på
dugnadsarbeidet på kjøkkenet.
mange kor er dette årets høydepunkt, og
det øves inn repertoar til flere ulike opptredener. I år gikk den høythengende kritikerprisen til Hauka Mannskor, og det var
en svært fornøyd gjeng som kunne ta imot
prisen under folkekonserten søndag etter-

middag. I begrunnelsen blir korets formidlingsevne spesielt framhevet, i tillegg
til ros for fine og helhetlige presentasjoner
på begge konsertene.
Av Mona Schjølet

Biblioteket

Det blir reduserte åpningstider på biblioteket
i sommer, men vi skal ha noen dager åpent.
Sommeråpent bibliotek:
Tirsdag 26.06.
kl 14-18
Tirsdag 03.07.
kl 14-18
Tirsdag 10.07.
kl 14-18
Uke 29 og 30
STENGT
Tirsdag 31.07.
kl 14-18
Tirsdag 07.08.
kl 14-18
Tirsdag 14.07.
kl 14-18
Velkommen innom på biblioteket på torget!

Helsefagarbeidere vikariat
Vi søker helsefagarbeidere i 50 og 62% vikariat
fra 27.08.2018 - 01.02.2019 med mulighet for
forlengelse.
Turnus med for tiden arbeid hver 3. helg for begge
stillingene.
Søknadsfrist: 2. juli 2018

Gjelder helsefagarbeiderstillingene:
Beskrivelse av arbeidssted: Hjemmesykepleien.
Hovedarbeidsområder: Pleieoppgaver i hjemmet.

Ledige stillinger:
Fysioterapeut
Vi søker fysioterapeut i 70 % vikariat fra
01.09.2018 - 31.08.2019.
Beskrivelse av arbeidssted
Sykehjem og hjemmebehandling. Organisert under
enhet for helse og omsorg.
Hovedarbeidsområder
Oppfølging av pasienter ved Rennebu sykehjem
med stor vekt på rehabilitering av korttidspasienter i
ca 50 % og hjemmebehandling i 20 %.
Ønskede kvalifikasjoner
• Autorisert fysioterapeut.
• Erfaring fra geriatri og hverdagsrehabilitering.
Søknadsfrist 2. juli 2018

Helsefagarbeider 80%
Vi søker helsefagarbeider i 80% fast stilling,turnus
med for tiden arbeid hver 4. helg, dag/kveld/natt.
Søknadsfrist 1. juli 2018

Ønskede kvalifikasjoner
• Norsk autorisasjon som helsefagarbeider eller
annen relevant utdanning.
• Beherske norsk skriftlig og muntlig.
• Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere,
pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere.
• Må ha førerkort klasse B, og disponere egen bil
ved behov.

Sykepleier 100% vikariat
Vi søker sykepleier i 100% vikariat fra 01.09.2017 07.01.2019. Arbeid hver 4. helg og turnus dag/kveld.
Hovedarbeidsområder:
Pleieoppgaver i hjemmet
Ønskede kvalifikasjoner:
• Norsk autorisasjon som sykepleier.
• Beherske norsk skriftlig og muntlig.
• Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere,
pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere.
• Må ha førerkort klasse B, og disponere egen bil.
ved behov
Søknadsfrist 1. juli 2018

Se fullstendig utlysning på
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig.
Her finner du også informasjon og brukermanual for å søke jobb i Rennebu kommune.
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Trenger du elektriker?
Vi utfører alt innen:
• Hus  
• Hytte
• Næring
• Landbruk
• Termografi
• Enøk
• Alarm
• El-kontroll
• Fiberblåsing
• Byggestrøm
KVIKNE-RENNEBU | 72 42 80 10 | installasjon@krk.no
SOKNEDAL | 72 43 11 02 | post@riseelektro.no

KUNNGJØRINGER
RØMMEGRØT PÅ MUSEET

Tradisjonen tro serveres det også i år rømmegrøt i
Nybrostuggu til Olsok,

i år på selveste olsokdagen den 29. juli.

Serveringen starter kl 13.00 og holder på et par timer utover.
Arr. : Rennebu bygdemuseum

Innsamling til
el-sykkel nr 2 til helsesenteret

Det har nå kommet inn ca 17.000 kr på konto til el-sykkel
nr to. Takk for alle bidrag! Vi håper flere vil være med og gi.
Kontonr 4260.73.40743.
Kvinnegruppa

Rennebu Frivilligsentral 20 år
Vi inviterer til feiring på Nerskogen skole
SØNDAG 2. september kl.15.00
Alle frivillige - unge og gamle er hjertelig velkommen!

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd
Døgnvakt:
mobil 414 52 610

7288 Soknedal
Epost: stobb@gauldalen.no

Påmelding til Maj Britt innen MANDAG 27. august
God sommer fra oss på Frivilligsentralen
(som holder stengt fra 6. juli til 6.august)

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

Din lokale maler for tak og vegger

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

Totalleverandør innen

Be om å få vår

elektroinstallasjon

kjøkkenkatalog

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

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

Dette skjer i Rennebu!
28.06 Oppskyting
Gammelstødalen 18.00
Innset skytterlag
30.06 Loppemarked
Åshuset 10-15
01.07 Gudstjeneste
Berkåk kirke 11.00
01.07 Loppemarked
Åshuset 12-17
02.07 Loppemarked
Åshuset 13-17
03.07 Loppemarked
Åshuset 13-17
05.07 Mottak av klær
Refshus skole 16-18
05.07 Oppskyting
Gammelstødalen 18.00
Innset skytterlag
06.07 Early birds
Torget 06.30
07.07 Granasjøfest. arr UL Framtidsvon
21.00
08.07 Gudstjeneste
Gunnes 11.00
15.07 Salg av kaffe og vaffel, Hæverfallsetra		fra kl 12
Salg av rømmegrøt, Hæverfallsetra		 14-17
19.07 Salg av rømmegrøt, Hæverfallsetra
16-19.30
22.07 Barnas dag på Hæverfallsetra		11-16
Salg av rømmegrøt
fra kl 13
26.07 Salg av rømmegrøt, Hæverfallsetra
16-19.30
29.07 Salg av kaffe og vaffel, Hæverfallsetra		fra kl 12
Salg av rømmegrøt, Hæverfallsetra		 14-17

07.08 Trenings-/oppskyting
Rennebu skytterlag
09.08 Oppskyting
Innset skytterlag

Gammelstødalen

17.00

Gammelstødalen

18.00

Gjeterhundtrening i Kjønndolpa hos Sissel mandager
kl 18.00 i hele sommer.
Kaffesalg i Jutulstuggu hver lørdag i sommer kl 12-15
Bygdakaffe i Furuly, Nordskogen, søndager i
partallsuker kl 13.
Hørselshjelp på frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12.
Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64
Se Opplev Rennebu/Reisen til fjellet for
sommeraktiviteter i Rennebu!

Følg med på hva som skjer
i Rennebu på rennebu.com

Vi ønsker alle våre kunder en riktig god sommer!
Kontoret på Berkåk er stengt på grunn av ferie i uke 30 og 31.
Hvis du trenger hjelp, ring oss på 72 40 49 90.

A13_0569/06.2018

Besøk oss også på facebook.com/GjensidigeOppdalRennebu
eller les mer på gjensidige.no/oppdal-rennebu
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5. klassens søppel-prosjekt fikk folk
på gata til å tenke!
I naturfagtimene har vi
jobbet med «Planet søppel».
Vi har sett på «Planet plast»
på nrk TV. Vi har snakket om
at folk kaster søppel i naturen og vi lurer på hvorfor så
mange gjør dette.
Vi går i 5. klasse på Rennebu barneog ungdomsskole, gruppe A. Fredag 8.
juni plukket vi søppel her på Berkåk. Vi
plukket i ca 1,5 timer. Noen av oss plukket søppel i sentrum, noen rundt på skolen
og noen på gangfeltene. Gruppe B plukket
uka før oss, omtrent på de samme plassene. Vi fant cirka like mye som dem. Det
viser at folk kaster ganske mye på en uke
– det er synd!
Vi fant en ødelagt spark, mange plastposer, bokser fra utlandet og jordbærkasse
fra en butikk. Vi fant mye røyk, snus og
tyggis som satt fast på bakken. De som
plukket søppel i sentrum fikk en 100-lapp
av han som eier bruktbutikken, fordi han
syntes det var bra at vi plukket!
Noen har også ordnet intervju og
snakket folk som var på torget. De spurte
om de sorterer hjemme, plukker søppel, om de plukker opp igjen hvis mister
søppel ned fra søppelkassa, og om hva
de synes om søppel i naturen. Alle de vi
spurte svarte ja, og det er bra at de sorterer hjemme og plukker søpla opp igjen.
Ingen ville ha søppel i naturen.

Elevgruppa ville se på hva som skjer i
løpet av ei uke når det gjelder søppel.
Det de fant overrasket dem litt, og
engasjementet er stort.
Etter det vi har funnet, viser det seg at
noen er flinke og noen er ikke flinke til å
unngå forsøpling.
Vi i 5. klasse oppfordrer til å ikke forsøple naturen, og plukke søppel i stedet!
Skrevet av 5. trinn, gr.A,
Rennebu barne- og ungdomsskole

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

