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Folkemøtene i forbindelse med
kommunereformen er i gang,
og Nerskogen var først ut!
Les mer på side 3.
Foto: Dagfinn Vold
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leder

Budsjettforslag
2015
mens det i 2015 er budsjettert med kr. 8,7 mill. Bare det siste
året har vi måttet redusere prognosen på kraftinntekter med
3,1 mill. kroner, og prisene forventes å være lave i årene som
kommer.

Budsjettforslaget er nå sendt de ulike politiske utvalg til
behandling og hvor sluttbehandlinga skjer i kommunestyret 18. desember. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2015
og økonomiplan 2015 – 2018 innebærer i hovedsak en videreføring av drifta på dagens nivå. Framlegget er en økonomiplan i balanse for hele 4-års perioden, men hovedvekten
ligger på årsbudsjett 2015.
Samtidig som vi i de kommende år må forvente nedgang i
kommunens inntekter, pågår det et stort utredningsarbeid
om framtidas helse- og omsorgstjenester i Rennebu. Her
planlegges også framtidige bygningsmessige behov innen
sektoren, og det må påregnes at dette innebærer relativt
store investeringer i gammel og ny bygningsmasse. Dette vil
få stor betydning for de kommende års økonomiplan, og det
er viktig å få avklart dette før det legges andre tiltak inn i
økonomiplanen.
Nedgang i inntekter
Folketallet betyr mye for kommunens inntekter. Heldigvis
har den store nedgangen i folketall vi hadde for 2-3 år
siden stoppet opp, men selv om vi klarer å holde stabil
befolknings-utvikling reduseres de statlige overføringer.
Prognosene viser en betydelig nedgang i elevtallet i våre
skoler, og bare på grunn av denne ene faktoren reduseres
rammetilskuddet med kr. 3,9 mill. fra 2015 til 2018. Samtidig
har regjeringa varslet omlegginger av inntektssystemet som
også vil gå i vår disfavør.
Salg av kraft er en annen viktig inntektskilde, og hvor det
de siste årene har vært en betydelig prisnedgang. I ”toppåret” 2011 hadde vi kr 15,6 mill. i inntekter på salg av kraft,

Investeringer
Til tross for krevende økonomiske utsikter gjøres det flere
investeringer. Den største er at vi påbegynner rehabilitering
av samfunnshus og Rennebuhallen. Til dette er det totalt
vedtatt ei ramme på 17,1 mill. kroner. Andre viktige prosjekter for utvikling av lokalsamfunn og næringsliv er utvidelse av Trondskogen boligfelt, opprusting av veier, kjøp av
næringsarealer og tilskudd til utbygging av mobil- og bredbåndsnettet. På IKT-området er det også foreslått 1,2 mill.
kroner til oppgradering av infrastruktur og programvare
innen skole, barnehage og helse hvorav en betydelig del til
nye PC´er og annet datautstyr til elever og ansatte i skolene.
”Morgendagens Rennebu”
er et prosjekt hvor en i nært samarbeid med næringslivet
arbeider med utviklingstiltak, og hvor det er etablert tre tiltaksgrupper: ”Markedsføring og omdømmebygging”, Hytter
og hytteturisme” og ”Knutepunkt Berkåk”.
I 2015 gjennomføres reguleringsplanleggingen av ny
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Sparetiltak
Overnevnte nedgang i inntekter gjør at det er behov for å se
på sparetiltak. Enhetene har mange ønsker om nye driftstiltak, men det er ikke lagt inn noe utover det kommunestyret
tidligere har vedtatt. Nye tiltak må skje gjennom omdisponeringer innen egen ramme, og det er ikke gitt kompensasjon for prisstigning. Ved ledighet i leder- og administrasjonsstillinger skal disse vurderes inndratt. Blir nedgangen
i elevtallet så sterk som prognosene tilsier mener rådmannen det i slutten av perioden på nytt må skje en vurdering av
skolestrukturen.

tlf 55 55 33 33
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Folkemøter om kommunereformen:

Nerskogen vil samles
Under folkemøtet rundt kommunereformen på Nerskogen i forrige uke var det enighet om at samme hvor Rennebu kommune
går, så må det ikke bli en kommunegrense som deler Nerskogen
i to.

Folkemøtet på Nerskogen samlet vel 20 personer, og ble ledet av rådmann Birger Hellan.
Foto: Norun Fossum
Det første folkemøtet i forbindelse
med kommunereformen ble holdt på
Nerskogen i forrige uke. Ordfører Ola
T. Lånke forteller at det var et positivt
og konstruktivt møte med stor aktivitet
blant de vel 20 fremmøtte.
Ordføreren innledet rundt kommunereformen og den lokaleprosessen
som er i gang. Det skal være fem folkemøter, et møte med ungdom og et
med næringsliv før det blir et stort fellesmøte i januar.
— Første fase i arbeidet skal være
ferdig innen 2. februar, og da skal kommunene velge retning de vil arbeide
mot, forteller Lånke.
Balanserte argument
På møtet på Nerskogen var det
stor enighet om at Rennebu kan slå
seg sammen med andre kommuner.
Det kom også frem gode og balanserte argument både for retningen langs
Orkla og langs E6-aksen.
Mot Meldal og Orkanger er det
bånd fra gammelt av, og det er sterkt
landbrukssamarbeid og det er samarbeid om rådgivning, HAMOS, helsere-

formen og Orkla.
Når det gjelder Oppdal er det den
kommunen Rennebu er nærmest knytta til i interkommunalt samarbeid, og
som det er størst inn- og utpendling
til. Dessuten er det vanskelig å komme
utenom ferdselsåra E6 og jernbanen til
Trondheim.
Nerskogen må samles
Uansett hvilke kommuner som blir
slått sammen, var møtedeltagerne enige om at en måtte slippe en kommunegrense som deler Nerskogsamfunnet
i to. Nerskogen er i dag delt mellom
Oppdal og Rennebu, og det er derfor
naturig at Oppdal blir én av samarbeidskommunene.

Ordførere
ikke fornøyd
med AtB
I et brev til AtB går ordførerne
i Røros, Holtålen, Midtre
Gauldal, Oppdal og Rennebu
sammen om å uttrykke
bekymring over det rutetilbudet som er foreslått gjeldende
fra 12.01.2015.

I brevet fra ordførerne heter det
blant annet at kombinasjonen buss/
tog på Melhus ikke anses som noen
god løsning. Det påpekes også at bussen fra Røros bør settes i rute og kjøre
til Trondheim, samt at det bør være
forutsigbare avgangstider og tilnærmet
like mange busser inn til byen som ut
av byen i rushtidene.
Ordførerne uttrykker også bekymring i forhold til den usikkerheten innstrammingen i rutetilbudet vil føre til for
sjåførene, med tanke på sine arbeidsplasser i distriktet. I brevet påpekes
også betydningen av å ha et godt kollektivtilbud i distriktene.

Når dette bladet kommer ut, er
møtene på Sandbrekka og i Åshuset
avholdt, og det gjenstår
Samfunnshuset Berkåk
Tirsdag 25.11. kl 19.30
Samfunnshuset Innset
Onsdag 26.11. kl 19.30

Skal vi få folk i distriktene til å
reise kollektivt må det finnes et tilbud
over tid, det tar tid å endre reisevanene
til folk. Tilbudet må være der, og det må
være stabilt. Vi forventer at våre synspunkter blir tatt med i den videre diskusjon, og i planleggingen av busstilbudet videre framover, heter det i brevet
fra de fem ordførerne.

Av Dagfinn Vold

Av Mona Schjølset
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Fra Hurundsjøen til Kurdistan
Dilovan er kurder og bodde og arbeidet her på Berkåk. Han fikk samme skjebne som mange
andre kurdere som søkte om asyl her i Norge - avslag og måtte reise tilbake. I dag bor han i
Duhok city i Nord-Irak, og er omringet av styrker fra terrorgruppen Islamsk Stat (IS).

Dilovan på fisketur ved Hurundsjøen - og i Duhok city etter at han ikke fikk oppholdstillatelse i Norge. Til høyre fra ”samtalen” over Facebook med Dilovan.
Kurderne har i lengre tid kjempet
for sin egen stat, Kurdistan, i grenseområdene mellom Tyrkia, Syria, Iran
og Irak. Dilovan var barnesoldat i PKK
(Kurdistans Arbeiderparti), og da han
valgte å rømme fra Nord-Irak var det
bare han igjen fra hans gruppe med
soldater - alle de andre var drept. Han
gjemte seg i noen dager hos noen i
famlien, før han ble smuglet over grensen til Tyrkia. Der var det ordnet med
transport for å komme til Italia, der han
var gjemt i en kasse montert under en
lastebil.
Etter hvert kom Dilovan til Norge,
og etter en tid til Berkåk. Her arbeidet
han ved et serveringssted mens søknaden om oppholdstillatelse ble behandlet. Hans største ønske var å få seg en
kjæreste og stifte familie her i Norge.
På fisketur
Dilovan er en meget hyggelig og litt
beskjeden mann, og det var alltid interessant å snakke med ham.
En gang på fisketur til Hurundsjøen
fortalte han at i sin tid som barnesoldat
var de også på fisketur, men den foregikk ved at de kastet dynamitt ut i van-
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net og død fisk fløt opp. Ellers fortalte
han lite om sin tid som barnesoldat.
Ikke opphold
Som de fleste andre kurdere i
samme situasjon fikk han ikke oppholdstillatelse, og bor i dag i det
som er ”hovedstaden” i Kurdistan
- Duhok city. Situasjonen i NordIrak forandrer seg raskt, og i dag er
byen omringet av terrorgruppen IS
- eller ISIS som Dilovan kaller den.
— ISIS står nå bare 20 minutt
utenfor byen, og da de prøvde å
angripe byen for en tid tilbake
flyktet 90% av byens innbyggere opp i
fjellene. Heldigvis hjalp amerikanske
soldater den kurdiske arméen og drev
ISIS tilbake. Det er en farlig situasjon,
og ISIS er ond og angriper kurderne fra
alle kanter og er tungt bevæpnet, forteller Dilovan.
Dilovan er ikke soldat nå, men han
har meldt seg som frivillig hvis den kurdiske arméen skulle ha bruk for ham.
Arbeidsledig blant flyktninger
— Til vanlig bor det 1 million mennekser i Duhok, men på grunn av situa-

sjonen er det i tillegg 1 million kurdiske
flyktninger i byen. Situasjonen generelt
er vanskelig, og det er meget vanskelig
å få jobb. Mange av flyktningene arbeider meget billig bare for å få arbeid. Alt
har stoppet opp - livet har stoppet opp,
forteller Dilovan.
Men, han har fått seg kjæreste som
han bor sammen med, og kanskje får
han oppleve å stifte familie - selv om
det ikke ble her i landet.
Av Dagfinn Vold

Mari Ytterhus ble årets klubbleder

Forrige lørdag ble årets
Håndballforum for
Trondheim, Sør- og NordTrøndelag og Helgeland arrangert, og her fikk flere engasjerte håndballvenner velfortjent heder for sin innsats. En
av dem var leder i Rennebu
Håndball, Mari Ytterhus, som
ble tildelt prisen som Årets
klubbleder 2013/14.
Mari sitter som leder i håndballgruppa på fjerde året, og forslag og
begrunnelse for prisen ble sendt inn av
de øvrige styremedlemmene.
- Dette har vi snakket om lenge, og
vi har også fått mange positive innspill
fra trenere og oppmenn i forhold til den
jobben Mari gjør, så dette var utrolig
velfortjent, sier materialforvalter i håndballgruppa, Solfrid Skjerve.
Ekte håndballentusiast
Mari er en ekte håndballentusiast, og har stort sett vært engasjert i
håndballmiljøet i Rennebu siden hun
selv startet med håndball på starten
av 80-tallet. I tillegg er hun langt over
gjennomsnittlig sprek både på ski, sykkel og med joggesko på beina. Etter at
hun la sin mest aktive håndballkarriere

på hylla, har hun vært entusiastisk tilstede etter hvert som døtrene begynte å
spille håndball, og de senere år har hun
selv igjen deltatt på Veteran-NM flere
ganger.
Ryddig, strukturert og samarbeidsorientert
I begrunnelsen påpekes også at
Mari er veldig ryddig og strukturert
som leder, samtidig som hun er god til
å delegere. På den måten er hun med
på å legge tilrette for god samhandling mellom styre, trenere, oppmenn,
foreldre og unger. Hun representerer
også håndballgruppa på en flott måte i
Rennebu Idrettslag, og også her er hun
en pådriver for å få til et godt samarbeidsklima mellom særavdelingene.
Dette er veldig viktig i små kommuner,
der flere aktiviteter ”sloss” om de samme ungene.
Fair Play
Årets leder har vært en viktig talsperson for Fair Play i Rennebuhåndballen,
og har vært med å sette fokus på dette
både ovenfor spillere, trenere, lagledere og foreldre. Hun har hele tiden
lagt stor vekt på at håndball skal være
et lystbetont breddetilbud for alle på
våre aldersbestemte lag, samtidig som
hun også er opptatt av spillerutvikling
og oppfølging av dem som har et ekstra

Lederen i håndballgruppa, Mari Ytterhus,
der hun trives best - sammen med håndballspillende ungdommer.
talent. I løpet av Mari sine fire år som
leder i håndballgruppa, har aktiviteten
vært stabil og økende. Rennebu stiller
i inneværende sesong med aldersbestemte jentelag i 10-, 12-, 14- og 16-års
klassen. Dette er det faktisk ikke mange
kommuner på vår størrelse som klarer,
så håndballaktiviteten i Rennebu blir
lagt merke til også på kretsnivå.
Trives best sammen med ungene
Selv om Mari fikk mange rosende
ord for sine gode lederegenskaper, er
hun slett ikke redd for å trø til verken
som vikartrener eller i komite for håndballgruppa. Dagen etter prisutdelingen,
i flotte omgivelser på Royal Garden,
var det rett tilbake på komiteoppdrag i
Rennebuhallen dagen etter. Da var det
full rulle på parketten, med kamper for
alle våre aldersbestemte lag. Som seg
hør og bør fikk hun også her litt oppmerksomhet med blomster og rosende
omtale, men det er nok ingen tvil om at
Årets leder trivdes aller best da fokuset
ble flyttet fra egen person og over på de
ivrige håndballjentene ute på banen!
Av Mona Schjølset

Rennebunytt

5

Nye ansikt på kommunehuset:

Forts. fra side 2
E6-trase gjennom Rennebu. Sammen
med ny arealplan som sannsynligvis vedtas i november 2014, gir ny E6
muligheter for både kommunen og
regionen. Både på kort og lang sikt gir
E6 mange muligheter for både lokalsamfunn og næringsliv. Skal vi få effekt
av både et omfattende anleggsarbeid,
og de framtidige muligheter bedre
kommunikasjoner gir, er det viktig å
være i forkant, og hvor et tett samarbeid
mellom næringsliv og kommune(er)
øker mulighetene for langsiktige resultater.
Kommunebudsjettet handler jo i stor
grad om driften av de kommunale tjenester, og selv om det er en del utfordringer når det gjelder de økonomiske
utsikter, er det også viktig å se på de
framtidige mulighetene. Ny E6 er en
slik mulighet som flere kommuner i
regionen samarbeider om, og Stortinget
har også iverksatt et nasjonalt arbeid
med en ny kommunereform. Dette blir
en viktig oppgave i de kommende år, og
målet må være at dette tettere samarbeidet over kommunegrensene, både
mellom næringsliv og kommuner, kan
bidra til å styrke regionens vekst- og
utviklingskraft.
Rådmannens forslag til budsjettog økonomiplan ligger i sin helhet
på kommunens hjemmeside www.
Rennebu.kommune.no. Det må imidlertid understrekes at det er et forslag
og at det er kommunestyret som 18.
desember fatter de endelige vedtak.
Birger Hellan
- rådmann

Harry Lyder
- prosjektleder bygg
Harry Lyder er fra 1. november ansatt som prosjektleder bygg
hos Rennebu kommune, og skal da ha ansvar for oppfølging av
kommunale byggeprosjekt.

Harry Lyder er ansatt som prosjektleder for bygg i Rennebu kommune.
Lyder kommer fra stillingen som
rådgiver for arealplanlegging og utbygging i Roan kommune, og har i tillegg
bred erfaring fra ulike typer entreprenørvirksomhet innen byggfaget.
3 års engasjement
Lyder hadde egentlig planer om å
pensjonere seg neste år, men så fikk
han se den utlyste stillingen i Rennebu
kommune, og fant ut at han ville søke
på den.
- Selv om planen var å pensjonere
seg, hadde jeg jo tenkt tanken om at det
kunne bli litt vel kjedelig. Dette engasjementet, som skal gå over tre år, var
derfor midt i blinken for meg, forteller
Lyder.
Har kjøpt hus på Berkåk
I sommer kjøpte han seg hus på
Berkåk, og ettersom interessen for både
jakt, fiske og friluftsliv er relativt stor,
gleder han seg til å kunne utforske turmuligheter i området her. Kona jobber
fortsatt i Roan, men ifølge Lyder har de
funnet en ordning som fungerer veldig
bra.
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– Kona har fått noe som ligner på
”Nordsjøturnus”. Det vil si at hun har
en intens arbeidsperiode, og så blir det
en lenger periode med fri, så det tror jeg
skal gå veldig bra. Vi har dessuten barn
og barnebarn i Trondheim, og det blir
også mer lettvint å besøke dem når vi
slipper fergekø og kronglete veier, sier
Lyder.
Godt mottatt
Foreløpig har ikke den nytilsatte
prosjektlederen hatt tid til å kjenne så
nøye etter hvordan det er å jobbe og bo
i Rennebu kommune, men førsteinntrykket syns han lover godt.
– Jeg har blitt godt mottatt på kommunehuset, og det virker som det er
et positivt og inkluderende arbeidsmiljø på huset. Det generelle inntrykket av folk ellers i bygda er også positivt
så langt, så jeg gleder meg til å bli litt
bedre kjent, og komme skikkelig i gang
med jobben avslutter Harry Lyder.
Av Mona Schjølset

Nye ansikt på kommunehuset:

Ståle Solem - fagansvarlig
skog, utmark og miljø
Også på landbrukskontoret har man fått en ny medarbeider nå i
høst. Ståle Solem er fra 1. november ansatt som fagansvarlig for
skog, utmark og miljø, og tar dermed over mange av funksjonene til tidligere landbruksleder Kjetil Værnes.
Solem er utdannet skogtekniker fra
Statens Skogskole, og har de siste 18
årene jobbet i Allskog, den senere tiden
med regionansvar for Rennebu, Midtre
Gauldal og Oppdal.
Godt kjent
Gjennom jobben i Allskog er Solem
godt kjent i kommunen, og føler han
har grei oversikt både når det gjelder
driftsapparat og skogeiere.
- Ettersom jeg har vært såpass mange år på samme arbeidsplass, syns jeg
egentlig det nå er greit å skifte litt beite.
Her får jeg dessuten noen tilleggsfunksjoner innen miljø og utmark, så det
blir spennende med noen nye, faglige
utfordringer, sier Solem.
Budalingen er også vant til å pendle,
så han ser overhodet ikke på arbeidsveien som noe problem.
– Det er etter hvert ganske mange
fra Budalen som arbeider her på huset,
så vi får kanskje vurdere å sette opp en
pendlerbuss som kan frakte oss fram og
tilbake, smiler Solem.
Nye skogbruksplaner
En av de første, store arbeidsoppgavene Solem må ta tak i, blir å kjøre i
gang prosjektet med nye skogbruksplaner for kommunens skogeiere. Dette
skjer i samarbeid med Rennebu skogeierlag og Allskog, og planene skal gi den
enkelte skogeier oversikt over areal,
volum, skogens beskaffenhet osv. Det
har allerede vært foretatt innledende
registreringer gjennom flyfotografering,
og snart skal man ut med mer utfyllende informasjon til skogeierne.
– Dette er et godt arbeidsverktøy for
skogeierne. Fra 1. januar 2016 innføres dessuten krav om miljøsertifisering
med tanke på salg av tømmer, og det vil
skogeierne også få med hvis de bestiller
skogbruksplan, forteller Solem.
Flinke damer
Selv om han har god erfaring fra lig-

Informasjonsmøte
for skogeiere i
Rennebu
Rennebu skogeierlag og Rennebu
kommune inviterer til informasjonsmøte om nye skogbruksplaner med
Miljøregistrering i Skog (MiS). Fra 2016
innføres en europeisk sertifiseringsordning, som medfører at skogeiere ikke
lenger kan selge tømmer gjennom
Allskog og andre store aktører uten å
ha miljøsertifisering.
Alle skogeiere i Rennebu får derfor
tilbud om å bestille ny skogbruksplan
med MiS, og nærmere informasjon om
dette får man altså på informasjonsmøtet - se egen kunngjøring.

Nyutgivelse
av bladet
«Hognareinen»

Ståle Solem er ansatt med ansvar for skog,
utmark og miljø.
nende type arbeid, innrømmer Solem
at det er mye nytt å skaffe seg oversikt
over.
- Det er jo en del som går på generelle arbeidsrutiner på huset, kommunens datasystem, saksbehandlerprogram og lignende. Heldigvis har jeg
flinke og trivelige damer her på kontoret som har full oversikt over dette, så
jeg får god hjelp, sier Solem.
Damene har til og med kjøpt et lite
grantre i velkomstgave, siden det antakeligvis ikke blir fullt så mye tid ute i
felten som han har vært vant til tidligere.
– Slik omtanke setter jeg stor pris
på, men jeg håper fortsatt det skal bli
rom for en del feltarbeid ute i skog og
mark, avslutter Solem.
Av Mona Schjølset

Redaksjonskomitéen fra v.: Hallvard Urset
(leder villreinutvalget), Astrid Alice Haug
(nasjonalparkforvalter), Arne Nyaas
(redaktør), Per Ousten (leder i villreinnemda). Terje Borgos, sekr. Villreinutvalget
og fjelloppsyn (Ålen og Haltdalen) var ikke
til stede, men er også med i redaksjonskomitèen. Foto: Jan Kristoffersen
Hognareinen er et magasin for
Forollhogna-området med tema om
natur- og kulturarv, friluftsliv, jakt og
fiske (berører kommunene Rennebu,
Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Os,
Tolga og Tynset)
Bladet gis ut av villreinutvalget i
Forollhogna i samarbeid med villreinnemda og Nasjonalparkstyret for
Forollhogna.
«Hognareinen» blir nå lagt ut for
salg rundt hele Forollhogna-området
på lokale butikker. Utsalgsstedene finner du på www.hognareinen.no.

Rennebunytt
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Tradisjonell

julemesse
i Hoelsmo bedehus

28. og 29. november 2014
Fredag
Kl 18
Julemessa åpner
loddsalg, matsalg, tombola, salg av varer.
Kl 20
Kveldssamling med andakt og
sang Marie Landrø Raanes.
Loddsalg, salg av varer, åresalg,
tombola, matsalg fortsetter.
Trekking av kveldslotteri.
Lørdag:
Kl 13
Salg av grøt (og annen mat)
Kl 14
Samling der Rennebu soulchildren deltar,
andakt. Loddsalg, tombola, åresalg,
salg av varer fortsetter.
Kl 20
Kveldssamling med andakt og sang av Ryssan.
Loddsalg, åresalg, tombola, matsalg fortsetter.
Trekking av hovedlotteri.
Velkommen til ei trivelig og tradisjonell førjulshelg!

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

Tomteutgraving
Massetransport
Maskinflytting
Spør oss om hjelp til grunnarbeid, vann og avløp,
sprenging, veibygging, minikraftverk,
opparbeidelse av gårdsplasser

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

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
tlf. 913 93 480/ 455 13 870
ramstadmaskin@hotmail.com
8
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Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com

Inviterer til Bondekafé

UKM 2015

Mange bønder går lange arbeidsdagar kun i sitt eige selskap.
Andre er flinkare til å stikka innom naboen ein gong i mellom
for ein prat og ein kaffetår. Nettopp kaffe og ein prat er viktig,
synest Rennebu Bondelag. Difor ønskjer dei å invitera travle
gardbrukarar (og sofabønder) til bondekafé på Kaffe Hyggen
laurdag 22. november.

Da er det på tide å legge planer for neste års BKM (Barnas
kulturmønstring) og UKM
(Ungdommens kulturmønstring) Vi har satt av helga den
7. og 8. mars til formålet.

Når ein ikkje kan samlast til kaffe ved hesja vert Bondekafé eit godt alternativ.

Ingrid Skjerve under fjorårets UKM.

Bondelaget vonar at bønder av begge kjønn tek seg tid til å møtast. Det
er lagt opp til eit par kjappe aktuelle
innslag, litt info om vidare planer frå
Bondelaget og høve til å gje innspel om
kva vi bør jobba vidare med. Vi veit at
avløysarordninga har vore oppe i media
i haust. Den gjeld alle bønder og viktigheta vil bli belyst på Stamnan på laurdag. Vidare ønskjer bondelaget å vera
ein framsnakkar; trass i at ryktet vil ha
det til at bønder er eit tregt og sirompa
slag.
Grindal Ysteri vil vera til stades med
smaksprøver og ost for sal! Dei er eit
fint døme på at vidareforedling av råvaren mjølk er spanande og nyttig for
landbruket i bygda vår. Kanskje kan
deira vellukka oppstart inspirera fleire?
Vi får høve til å smake, handle og spørje…

Bondekaféen på Stamnan er tenkt
å vera den fyrste av fleire liknande arrangement. Det er tenkt å lata
”Bondekaféen” flakka rundt i bygda vår for å samle bønder, og andre
interesserte. Neste gong er samlinga
tiltenkt Nerskogen, og håpet er at
Nerskogsbygg og Innseting kjøyrer ned
i bygda for ein hyggeleg ettermiddag i
lag med yrkesbrør og søstre denne gongen. Ved neste høve er det dei som får
kortast vei.
På Hyggen vert det seld kaffe, kake
og vaffel som i ordinær opningstid,
og ingen er for lite bonde til å koma.
Gardbrukar, kårkall, nabokjerring og
barnebarn er alle like velkomen!

Alle som vil være med på BKM tar
kontakt med kulturskolerektor, eller en
av lærerne på kulturskolen.
Når det gjelder UKM så må du
melde deg på over nettet. Gå inn på
www.UKM.no og du vil forstå hvordan
du kan klikke deg fram til påmelding.
Siden vil være åpen for påmelding fra
1. desember. Her får du også informasjon om hva UKM er og hva som kreves
for å melde seg på. En gylden regel er
at alle mellom 10 og 20 år som har noe
som kan stilles ut eller vises på en scene
kan melde seg på. Vi håper på så mange
som mulig. Skulle det være spørsmål
så ta kontakt med en kulturskolelærer
eller Astri på kulturkontoret.
Astri på kulturkontoret

Tips til førjulsnummeret!

Torsdag 4. desember blir det ny ”hyttedistribusjon” av Rennebunytt med mye førjulsstoff.
Har du tips - ta kontakt med oss på tlf 72 42 76 66 eller send mail til dagfinn@mediaprofil.no
Rennebunytt
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Gjenbruksbutikken

Kommuneoverlege/ Fastlege
60% fast stilling

torsdag 4.12 kl.10-19
fredag 5.12 kl.10-17
lørdag 6.12 kl.11-15
Velkommen!

Kommunens legetjeneste omfatter 3 legehjemler,
totalt 2,6 stilling og turnuskandidat.
Legevaktavtale med Orkdalsregionen.

Hjelpepleier, helsefagarbeider

Hovedarbeidsområder:
Stillingen innebærer fastlege for inntil 600 pasienter
som er en fastlønnshjemmel i 40 % og kommuneoverlege i 20 %. Legevaktsavtale med Orkdalsregionen
som for tiden innebærer 1 - 2 vakter pr. måned.

på Rennebu Arbeidssenter har
julemarked med fine juleartikler.

20% vikariat
fra 17.12.2014 – 31.01.2016
med turnus hver tredje helg.
Stillingen er innen Tjenester for funksjonshemmede.
Stillingen krever politiattest.
Hovedarbeidsområder:
• Målrettet miljøarbeid.
• Tilrettelegging av praktiske gjøremål og
aktiviteter i og utenfor boligen.
• Daglig omsorg og bistand til mennesker med
nedsatte funksjonsevner.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Samfunnsmedisinsk kompetanse/ spesialist i
samfunnsmedisin
• Forutsetning med norsk autorisasjon og gode
norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Vi tilbyr:
• En utfordrende og utviklende stilling
• Lønn etter avtale

Ønskede kvalifikasjoner:
Hjelpepleier, helsefagarbeider, andre med helsefaglig
bakgrunn.

For nærmere opplysninger, kontakt
leder helse og omsorg Solveig Løkken, tlf. 72 40 25 02
eller leder helse Marta H. Withbro, tlf. 72 40 25 55

Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.

Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” –
”Selvbetjening” innen 7. desember 2014.

Vi tilbyr:
• Lønn i henhold til avtaleverk.
• God pensjons- og forsikringsordning.
For nærmere opplysninger, kontakt
leder TFF Hanne K Rise tlf. 72 40 25 10, eller leder i
Løkkjbakkveien Gunn Bjørnstad tlf.  72 40 25 73
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” –
”Selvbetjening” innen 28.11.2014.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om
søknadsskjema, tlf. 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf.
Offentleglova § 25.
Rådmannen
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Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om
søknadsskjema, tlf. 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf.
Offentleglova § 25.
Rådmannen

Hold deg orientert
om Rennebu kommune på
Facebook.com/rennebukommune!

KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Julemiddag

Rennebu pensjonistforening inviterer

medlemmer og alle i Rennebu over 70 år til
julemiddag lørdag 13. desember kl 13.00 i
Mjuklia ungdomssenter.

Julebord/25 års-jubileum arrangeres
lørdag 6/12 kl. 19.00 i
Samfunnshuset Berkåk

Arne Rees orkester spiller, Gunnar Bonsaksen kåserer og
Åse Jødal leser tekster av Alf Prøysen.
Egenandel kr 150,- betales ved oppmøtet.
Påmelding innen 6. desember til
Svend Øverland tlf. 959 22 075 eller
Kåre Grøtte 995 46 817

Servering av julemat
Sang og musikk
Underholdning av Rennebu Mannskor
Dans til levende musikk
Påmelding innen 1. desember til
Ole Knutsen tlf. 909 15 452
Atle Havdal tlf. 928 48 746

Velkommen til en hyggelig førjulsdag.
Rennebu pensjonistforening

Inngang medl. kr. 250.- ikke medl. kr. 300.-

Ledige lokaler/kontorlokaler

Bondekafé på Kaffe Hyggen

22. november kl 14 og utover. Velkommen
Arr Rennebu Bondelag

rimelig til leie i tilknytning til torget på Berkåk.
For mer info ring
tlf 995 33 739, Oddvar eller
tlf 901 10 907 Dagfinn

Årsmøte/Arrangementsmøte
Bedriftsskirennet

Saker som ønskes behandlet må være
styret i hende innen 25. november.
Arrangører 2015 er Vonheim Barnehage ,
Hjemmesykepleien og ansatte ved Rennebu kommunehus.

E

3. desember kl 20.00 ved Kraftverkene i Orkla

mørketid
i
s
y
a
tl

Jeg ønsker ingen oppmerksomhet på dagen
den 27. november 2014.
Aslaug

Ønsker ingen oppmerksomhet på dagen.

Johanne

smnregnskap.no

Regnskapshuset avd Berkåk
Regnskap og rådgivning
Lønn
Fakturering, purring, inkasso
Etablering, generasjonsskifte
Online regnskap

Julekonsert med
Rennebu mannskor og Hauka mannskor

Soknedal kirke

torsdag 27. november kl 20.00

Innset kirke

fredag 28. november kl 21.00

Horg kirke

søndag 30. november kl 20.00
tlf 72 42 82 00
berkak@smnregnskap.no

Billetter selges ved inngang:
voksne kr 300 / barn kr 150

For Innset: bill fra 1. nov. på Kroken Bakeri, Snertne Sneller og Domus Oppdal
arr: “mannskorene”/Innset og Ulsberg grendalag
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neste nummer 4. desember - frist for stoff 25. november -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
20.11 Basar
Omsorgsboligen 10.30
20.11 Formiddagstreff
Staure 11.00
20.11 Forfatterbesøk,
Elevkantina 18.30
Ola Bye Rise
21.11 Julebasar
Rennebuhallen 18.00
Rennebu skolekorps
23.11 Gudstjeneste
Rennebu kirke 11.00
25.11 Formiddagstreff
Omsorgsboligen 11.00
25.11 Innendørsskyting		17.00
26.11 Medlemsmøte
Samf.salen 11.00
Rennebu pensjonistforening
28.11 Tradisjonell julemesse
Hoelsmoen 18.00
28.11 Kveldsmatkveld
Fredheim, Grindal 19.30
28.11 Julekonsert
Innset kirke 21.00
29.11 Tradisjonell julemesse
Hoelsmoen 13.00
30.11 Julegrana tennes på Torget
Berkåk 18.00
Kantina, Berkåk skole
14.45
01.12 Rennebu SoulChildren
02.12 Middagsstunden
Hoelsmoen 11.00
02.12 Innendørsskyting		17.00
04.12 Julemarked
Rennebu Arbeidssenter 10-19
04.12 Mottak av klær
Refshus skole 16-18
04.12 Normisjonsmøte
Menighetshuset 20.00
05.12 Julemarked
Rennebu Arbeidssenter 10-17
06.12 Julemarked
Rennebu Arbeidssenter 11-15
06.12 Julebord Rennebu LHL Samfunnshuset 19.00
09.12 Innendørsskyting		17.00
10.12 Formiddagstreff
Menighetshuset 11.00

13.12 Julemiddag
Rennebu pensjonistforening

Mjuklia

Håndball: se rennebu-il.no for
treningstider og terminlister
Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 18.00 oppi Tjønndolpa
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 21-02
Seniordans hver tirsdag kl 14-16 i samf.salen
Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml.Kongevei 24 sokkel
Yoga/Mindfulness
på Rennebu Helsesenter hver tirsdag kl 17
på Voll skole, musikkrommet, hver torsdag kl 19
Frisktrim hver onsdag kl 11.30-12.30 i Rennebuhallen.
Volleyball hver tirsdag kl 20-21.30 i Rennebuhallen
Bridge hver tirsdag kl 18.30 i Rennebu Arbeidssenter
Step hver torsdag kl 19.30-20.30 i Rennebuhallen
Oldboys hver torsdag kl 20.30-22.00 i Rennebuhallen
Zumba hver mandag kl 18-19 i samf.salen på Berkåk
Styrketrening hver mandag kl 19.15-19.45 i samf.salen
Spinning se timeplan på oppspinn.net
Rennebu skolekorps hver torsdag kl 18-20 i samf.salen
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

Gratis innrykk i kalenderen, send epost til mari@mediaprofil.no
Aktivitetene vil også bli lagt inn i kalenderen på rennebu.com

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