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DDAAGGEENNSS  MMIIDDDDAAGG

Unge kunstnere med utstilling

KKuullttuurrsskkoolleenn  kkllaarrttee  ddeett  iiggjjeenn
Kulturskolen i Rennebu er for 2. året på rad plukket ut til

den nasjonale Kulturskolekalenderen. Dette er en enorm
anerkjennelse for kulturskolens bildefag-tilbud og lærer Unni
Larsen.

KKuullttuurrsskkoolleenn  ii  RReennnneebbuu  vvaarr  aakkttiivv  uunnddeerr
åårreettss  KKuullttuurrvvuukkkkuu  mmeedd  bbååddee  kkuunnssttuuttssttiill--
lliinngg  ii  KKoommmmuunneehhuusseett  oogg  flfleerree  kkoonnsseerrtteerr
rruunnddtt  oommkkrriinngg..

Billedfag-gruppa i Kulturskolen har flere ganger
gjort seg bemerket, blant annet ved å bli valgt ut med et
arbeid som gave til Dronning Sonjas 70 årsdag.

Kulturskolen har 130 elever, og ordfører Bjørn
Rogstad sa under åpninga av kunstutstillinga at skolen
er verdifull, og at politikerne vil prioritere å holde den
på dagens nivå.

AArrbbeeiidd  mmeedd  lliinnjjeerr
De yngste billedfag-elevene viste arbeider med bruk

av linjer under utstillinga. Maren H. Stavne og Ingrid
Jerpstad kunne fortelle at de startet med å “snurre” inn
en stol med hyssing, før læreren Unni Larsen snakket
om linjer, symmetri og mønster de kunne se på stolene.
De valgte så et utsnitt fra stolen som de tegnet, før de
overførte motivet til trykk og rammet det inn i ramme
og passepartout.

Margrete Bjørnstad Græsli (over)  viser hele prosessen 
fra hyssing på stolen til ferdig innrammet kunstverk.

Til høyre viser Ingrid Jerpstad og Maren H. Stavne frem sine
kunstverk som ble presentert på utstillingen under Kulturvukku.
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Miljødag med Retura
Rennebu kommune står overfor ei ny renovasjonsordning fra 1. januar 2008.

Både HAMOS og RETURA vil da være med i den nye ordningen.
For å gjennomføre temaarbeidet i barnehagen tok vi kontakt med RETURA

som samler inn alle typer avfall i kommunen. De var veldig interessert i arbeidet
vårt og onsdag 19. september hadde vi besøk av Morten Slupphaug fra RETURA
som hadde med seg bamsen RETUR. Morten hadde kledd seg ut som søppelkjører
og  hadde med seg en miniutgave av en ordentlig søppelbil. Dessuten hadde han
med seg forskjellig søppel som kan resirkuleres og bli til nye produkt. Det kan nev-
nes glass, papir, kartong, telefon, jern, plastikk. I tillegg hadde han tatt med seg en
søppeldunk. Han tok opp f.eks. jernskrap, spurte barna hva det var, hivde det i
søppeldunken som han hadde med, så spurte han barna hva man kunne lage på
nytt av jernet, og så viste han fram en spiker som eksempel på det nye produktet.
Dette gjorde han veldig konkret, slik at barna fikk en forståelse for at søppel blir til
nye ting. - Ellen Moe -

Nerskogen barnehage og 
Retura samler inn landbruksplastikk

Barna spanderer vaffel og kaffe på Hege og Erling Rånes.
Foto: Maria D. Grindvoll

MMaannggffoollddåårreett  ii  22000088
I Norge blir mangfold satt på kartet gjennom ulike arrangement neste år. Også

her i Rennebu har vi et mangfold av mennesker fra ulike land og kulturer, og
Frivillighetssentralen har fått oppfordring om å sette dette på kartet her i bygda.

Rennebyggen har fått sambygdinger fra alle våre nordiske land, Færøyene,
Nederland, Kamerun, Polen, Romania, Russland, Fillipinene, Thailand, India og
sikkert mange flere. I tillegg er vi så heldige å ha samisk bosetning, som også
representerer en annerledes og viktig kultur. Så hva kan vi gjøre her i bygda for å
få vist fram dette mangfoldet? Alle disse flotte menneskene er med og gir oss inn-
blikk og forhåpentligvis forståelse for en annen kultur, som er fremmed så lenge vi
ikke gir oss selv og andre muligheten til å bli kjent med den?

Har du som innflytter i Rennebu med bakgrunn fra et annet land og en annen
kultur lyst til å bli med og markere mangfoldåret? Da inviteres du til idedugnad på
Frivillighetssentralen torsdag 22. november kl 19.00. Det blir et åpent møte og DU
er hjertelig velkommen til en uformell og uforpliktende sammenkomst.

Morten Slupphaug fra Retura forteller om
resirkulering av søppel. 

Foto: Maria D. Grindvoll.

Nerskogen barnehage har valgt å
sette fokus på landbruket, nærmere
bestemt innsamling og resirkulering av
landbruksplast i forbindelse med miljø-
året i Rennebu. Bakgrunnen for at vi
valgte dette er at vi har tatt utgangs-
punkt i observasjoner av barnas lek
som gjenspeiler at de kjører traktor,
presser rundball, henter og forer dyra
med rundball. Dessuten er landbruket
ei viktig næring på Nerskogen og det
er en synlig del av barnas nærmiljø. Vi
ser at det blir mer og mer avfall i land-
bruket som igjen fører til mer forurens-
ning. Derfor er det viktig å vise at god
avfallshåndtering og økt resirkulering
vil føre til økt ressursutnyttelse.
Avfallshåndteringen i landbruket synes
vi fortjener oppmerksomhet.

Vi ønsker å bevisstgjøre barna på
hvordan de skal ta vare på miljøet og
prøve å skape gode holdninger til mil-
jøarbeid. 

- Ellen Moe -
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Rennebu kommune
Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu
E-post: post@rennebu.kommune.no
Telefon: 72 42 81 00
Telefax: 72 42 81 01
Åpningstid: 08.00-15.30

ordfører Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget

bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Tar vare på unge foreldre
RReennnneebbuu  kkoommmmuu--
nnee  iinnvviitteerreerr  aallllee
uunnggee  oogg  ffeerrsskkee
ffoorreellddrreeppaarr  ppåå
kkuurrss  ffoorr  åå  pplleeiiee
ppaarrffoorrhhoollddeett..

- Det er Barne- og
likestillingsdeparte-
mentet som ønsker at
alle nybakte foreldre
skal få tilbud om kurs,
forteller helsesøster
Marta Withbro. Kurset
heter Godt samliv, og
det setter fokus på
hvordan ferske foreldre
kan pleie parforholdet. 

BBeehhoollddee  ddeenn  ppoossiittiivvee
ttoonneenn

- De aller fleste har det stort sett
greitt, men det er likevel viktig å sette
fokus på det positive og strategier for å
beholde den positive utviklingen i par-
forholdet, sier Marta. - Det er viktig å
ikke glemme parforholdet i en travel
hverdag, uten at en skal ha dårlig sam-
vittighet. Har en det bra som par, så
har barna det også bra. Ved å møte
andre foreldre i samme situasjon kan
en få tips og lære av hverandre.

TTrriivveelliigg  rraammmmee
Kurset vil gå over to kvelder, og det

blir holdt i Mjuklia. - Dette skal være et
kurs som skal ta vare på parforholdet,
derfor må vi også ha en trivelig ramme
i uformelle omgivelser. Derfor serverer

vi også god mat - det blir på en måte
som å gå ut på date. 

GGoodd  eerrffaarriinngg
Kurset har allerede blitt holdt i flere

kommuner, og mange har gjennomført
det med positive erfaringer. En god
ramme med god mat og tid sammen
som par, er viktige ingredienser i kur-
set.

Kurset har fire hovedtema fordelt
på to kvelder - forandring, kommuni-
kasjon, konflikt/konflikthåndtering og
glede og glød.

- Enkelte menn kan være litt skep-
tisk i forkant, det har vist seg at alle har
gode erfaringer etterpå, forteller Marta.
Det de lærer på kurset er ment å fun-
gere som redskap i hverdagen, og

utfordringer i parforholdet er noe alle
kommer borti.

TTiillbbyyrr  bbaarrnneeppaassss
Det er helsestasjonen som arrange-

rer kurset, og det er gratis for deltager-
ne. Silje og Gudmund Edland er inn-
leid som kursholdere. 

For de som har vansker med å få
barnepass for å komme i vei på kurset,
kan helsestasjonen være behjelpelig. 

- De fleste kan nok fikse småbarns-
tilværelsen uten kurs, men jeg tror det
kan være greit å prioritere tid til et slikt
kurs, oppfordrer Marta Withbro.

Fullstendig kunngjøring om kurset
finner du et annet sted i bladet.

Kursholder Gudmund Edland og helsesøster Marta Withbro på besøk hos 
Evy-Ann Ulfsnes med lille Sigurd på fanget og Ingebrigt Drivstuen. 

Evy-Ann og Ingebrigt har allerede bestemt seg for å delta på kurset, som de synes virker interessant.

EEnnddeelliigg  --  ddeenn  nnyyee  RReennnneebbuukkaattaallooggeenn  eerr  ffeerrddiigg
DDeenn  nnyyee  tteelleeffoonnkkaattaallooggeenn  ffoorr  RReennnneebbuu  hhaarr  llaatttt  vveennttee  ppåå  sseegg,,  mmeenn  nnåå  eerr  ddeenn
eennddeelliigg  kkoommmmeett  ffrraa  ttrryykkkkeerriieett  oogg  kkllaarr  ffoorr  ssaallgg..  

Rennebu Nytt får opplyst fra utgiverne, Rennebu Røde
Kors Besøkstjeneste og Rennebu Lions, at de i nærmeste
fremtid vil selge katalogen på dørene. Den nye katalogen har
gjennomgått grundig korrektur av utgiverne. De kan natur-
ligvis aldri garantere at alt er riktig, da det stadig skjer
endringer i folks bosituasjon. Den nye katalogen har fått en
brukervennlig spiralinnbinding.

De som kjøpte utgaven som ble trukket tilbake tidligere i
år, får den nye katalogen gratis mot å levere inn den “gamle”. 

Utgiverne opplyser videre at etter en runde med salg på dørene, vil katalogen
legges ut for salg på butikker rundt om i kommunen. 



Årets forestilling var krevende med
mange aktører på scenen, og mange
sceneskift. Forestillingen hadde et fint
driv hele tiden, men kanskje ble den i
lengste laget. Det er en utfordring selv
for proffer å gjennomføre en så lang
forestilling. Noe å tenke på til neste år?

Det er læring på mange plan å
arbeide frem en forestilling som dette,

og det var tydelig å se at
alle følte ansvar for sine
oppgaver. Når forestilling-
en attpåtil omhandler et
viktig tema som tydeligvis
aldri blir uaktuelt og med
en viktig moral - er det
bare å ta av seg hatten. 

Bærre lekkert!

Romansen med 
baronessen Elsa Schraeder

(Ingrid H. Hagen) ble litt 
slitsom for kapteinen.

Historien ender lykkelig med
at Maria (Christina Stokke)
og kaptein von Trapp (Trymm
A Smørsgård) får hverandre. 
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Sound
of 

Music

““TTaalleenntt--
ffaabbrriikkkkeenn””

vveedd  RReennnneebbuu
uunnggddoommsssskkoollee
ffoorrnneekktteett  sseegg

iikkkkee  
--  bbæærrrree  
lleekkkkeerrtt!!

Det er imponerende hva Ann
Kristin Haugerud og Rune Skjolden
klarer å få til med avgangsklassen ved
ungdomsskolen hvert år. Elever står
frem år etter år på en slik måte at en
ikke skulle tro at de har gjort annet enn
å stå på en scene. - Bærre lekkert, som
fungerende rektor Ole Atle Onsøien sa
etter første forestilling.

Øverst: Abbedisssen (Malin Sørløkk) leder
an foran de andre nonnene.

Over: Maria (Christina Stokke) klarer å
bryte med kapteinens disiplin og gir hans
syv barn friere tøyler slik at de kan være
som barn flest.
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Fullmånen lyste over Skru'n denne
oktoberkvelden - et flott syn, og en
spesiell måne som var historisk nær vår
egen klode akkurat denne månefasen.

Turen opp var trolsk, månelyset
gjorde at tre og tuver kasta lange skyg-
ger og satte fantasien i sving.. Trøsta
måtte være at praten gikk såpass liv-
lig at det neppe var noen overheng-
ende fare for å få se hverken skogs-
troll eller skogsdyr.

Det var over tredve som var med
på tur, og vel framme på sætra gikk
det etterhvert opp for oss at dette
med å ta med matpakke var unød-
vendig. Vafler med grøt, lefser,
kringle og kaker var bragt i hus - før
de besøkende kom må vite, så var
det noen som gikk sultne fra sætra

denne kvelden, var det deres egen
skyld. Det var ikke fysisk aktivitet for
en spenstig og slank kropp en følte å
ha deltatt på, da måtte en i såfall traska
en ekstra runde om Gunnesgrenda for
og fått nødvendig effekt - men kjem-
petrivelig var det - som alltid.

Måneskinnstur på Herremsætra Lunnan og Jessen
i godt slag

"Alldeles
suverent" og
"kjøle trive-
le" var noen
av kommen-
tarene som
falt etter at
de to rustne

herrer hadde holdt publikum i ånde
med ord og toner på Voll skole.
Gymsalen var fullsatt av et publikum
som virkelig viste at de satte pris både
på repertoar og på artister.

Revyviser av Alv Schiefloe, viser av
Birger Jørstad, Evert Taube og Otto
Nilsen var noe av det som stod på pro-
grammet denne torsdagskvelden,
ispedd gode historier. Lunnan impo-
nerte til og med på lur, et av de eldste
instrumentene i Norge. Da Jessen
avslutningsvis stemte i med "Det va
katta" var det riktig så en kunne tenkt
seg flere ekstranummer.

Det er godt det finnes sånne likan-
des artister som greier å skape ei slik
god stund en vanlig hverdagskveld,
riktig balsam for sjelen og trim for
magemusklene. Det frister til gjenta-
kelse.

- Maj Britt S Hess -

Erik Kvam ble mesteren
Rennebu Bygdeungdomslag arrangerte Mestermøte under Kulturvukku. Der møttes

Tora Husan, Arve Withbro, Stian Knutsen, Ann Kristin Haugerud, Maj Britt Svorkdal
Hess og Erik Kvam til dyst i øvelser som fotball, balansere potet i skje, lukeparkering,
spikring og hjernetrim med plassering av bøtter. 

Øvelsene ble løst på forskjellig måter, men dagens mest imponerende var nok Erik
Kvam som slo inn fire 4 toms spikere på 8 sekunder. Riktignok slo han inn to og to -
men likevel. Ellers ble det vist forskjellige ferdigheter i lukeparkering, som avslørte at for
enkelte er ikke dette noen hverdagsøvelse.

Tora Husan var skeptisk på forhånd, da hun mente at øvelsene favoriserte mannfol-
ka. Men hun gjorde en hederlig innsats og kom til slutt på en tredjeplass, bak ungfolene
Erik Kvam på første og Stian Knutsen på andre. Et artig tiltak av Rennebu
Bygdeungdomslag som hadde fortjent flere publikummere, - men været var ikke særlig
publikumsvennlig.

Gudveig Drugudal og Ragnhild Meslo
inntar kveldsmaten på Herremssetra.

Alle måneskinnsvandrerne samlet ute ved Herremssetra.
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Meldal Sparebank inviterer til
bank-kveld på Sandbrekka 
mandag 12. november kl 20.00

• Orientering om banken
og våre produkter

• Presentasjon av ansatte
• Underholdning
• Servering

Alle interesserte ønskes hjertelig velkommen!

Av hensyn til serveringen vil vi gjerne ha 
påmelding til:
tlf  72 49 80 00 eller 
e-post: post@meldal-sparebank.no 
innen 9.november

Inter Revisjon Orkanger AS
Adresse: Røhme Gård, 7300 Orkanger   

tlf 72 48 15 00
Adresse Rennebu: 

Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu
tlf 72 40 23 39

E-post: orkanger@interrevisjon.no
www.interrevisjon.no

• Revisjon

• Skatte og avgiftsrådgivning

• Bedriftsrådgivning

Har du problemer
på eller utenfor veien,

kommer vi gjerne
og hjelper deg!
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Hjemmebaserte tjenester
Hjemmehjelp-SKO 6190

Det er ledig 50% fast stilling som
hjemmehjelp innen hjemmebasert
pleie og omsorg.
Stillingen innebærer fortrinnsvis
arbeid på hverdager, men det kan på
sikt bli aktuelt med noe helgaarbeid. 

Ønsket kompetanse: omsorgsarbeider, 
men også andre oppfordres til å søke.

Stillingen forutsetter bruk av egen bil, 
som godtgjøres iht. regulativ.

Avlønning etter gjeldende avtale.
Tiltredelse etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen
kan fåes ved henvendelse til: 
Gry Mari Røe, tlf  72 40 25 05.

Søknad sendes: Rennebu kommune,
Rådmannen, Berkåk, 7391 Rennebu. 
Innen 22.11.07

Omsorgsleilighet Berkåk
Det er ledig omsorgsleilighet 
på Berkåk
Leiligheten er på ca. 50 m2

+ tilhørende bod
Husleie er på kr. 3.795,-
pr. måned + strøm.

Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknads-
skjema fåes ved henvendelse til 
Hjemmebaserte tjenester,
infotorg 72 40 25 05 eller 72 40 25 30

Søknad sendes: Rennebu kommune,
Hjemmebaserte tjenester, 
7391 Rennebu
Søknadsfrist: 22.11.07

Ledig stilling ved 
Kulturskolen i Rennebu
30% pianolærer vikariat fra 01.01.08 -
31.12.08
Se: www.rennebu.kommune.no, 
under stilling ledig.
For nærmere opplysninger: kontakt
rektor for Kulturskolen i Rennebu,
Ingolf Dragset 
tlf 72 42 81 68 / 934 41 788.
Søknadsfrist 23. november 2007.   

Rådmannen

Naturdag ved Buvatnet
II  ffoorrbbiinnddeellssee  mmeedd  KKuullttuurr--
vvuukkkkuu  bbllee  ddeett  aarrrraannggeerrtt
nnaattuurrrrddaagg  vveedd  BBuuvvaattnneett.. DDeett
ssaammlleett  ssttoorree  oogg  ssmmåå  --  bbååddee  ttiill
nnaattuurrssttii,, iinnffoorrmmaassjjoonn  oomm
IIsshhuusseett,, ggrriilllliinngg  oogg  ttrriivveellgg  pprraatt
oovveerr  kkaaffffeekkooppppeenn..

Her ker spørsmål, svar og vinnere
av naturstien.
1. Hva heter vår minste fugl?  

Fuglekonge
2. Hvor mange hjort ble felt under 

ordinær jakt i Rennebu i 2006?  88 
3. Hvor mange drikkekartonger 

bruker vi i året i Norge? 
750 millioner

4. Hva veier et ekorn? 0,25 – 0,5 kilo
5. Hvilket treslag brukes i ispinner? 

Bøk
6. Hvilken gruppe dyr skifter farge om 

vinteren? Hare, snømus og røyskatt
7. Fossekallen er Norges nasjonalfugl. 

Hva lever den av? 
Insekter og smådyr

8. Hva blir einerbær brukt til? 
Medisin og krydder

9. Hva kan du ta med deg hjem fra 
skogen uten å spørre grunneieren? 
Bær og sopp 

10. Hvor mye husholdningsavfall 
kastet vi pr.person i 2006? 417 kilo 

11. Hvor mange fjellrevhvalper ble født 
på avlsstasjonen for fjellrev på 
Dovrefjell i sommer? 19 stykker

12. Rennebu har takket ja til å være en 
Grønn Energikommune, der målet 
er å bli en mer klimavennlig 
kommune. Hvilke kommuner skal 

Rennebu jobbe i nettverk med? 
Trondheim, Sunndal og Tingvoll

Det var 25 personer som deltok på
naturstien.

VViinnnneerree  aavv  ggaavveekkoorrtt  ii  ssppoorrttssbbuuttiikkkk::
1. premie på kr 1000,- til Tora Husan
2. premie på kr 750,- til Hans Georg 

Hess
3. premie på kr 500,- til Ole Grendal

Blant alle som deltok ble det trekt ut
tre som fikk gavekort på kr.500,-.

De heldige vinnere ble: Indre
Halseth, Oddveig Uv Værnes og Randi
Sundset.

Trekningen ble foretatt av Evy Ann
Ulfsnes og Bjørn Rogstad.

Omsorgsleilighet Berkåk
Det er ledig omsorgsleilighet i "nye" Løkkjbakkveien.
Leiligheten er på ca. 50 m2 + tilhørende bod
Husleie er på kr. 4.442,- pr. måned.
Garasje kan evt. leies.

Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes ved henvendelse til 
Hjemmebaserte tjenester,
infotorg 72 40 25 05 eller 72 40 25 30

Søknad sendes: Rennebu kommune, Hjemmebaserte tjenester, 
7391 Rennebu
Søknadsfrist: 22.11.07

Vegard Værnes 
venter på pølse ved bålpanna.



8 Rennebu Nytt

 
 

Husk farsdagen på søndag!
Selv om far har alt han trenger, 

setter han helt sikkert pris på en liten 
oppmerksomhet likevel.

* Ulvang sokker * Superundertøy
* Skihansker * Fleecehansker

Viktig informasjon til våre
kunder

Åpningstider
mandag - tirsdag 9-15
torsdag - fredag 9-15

telefontid onsdag 9-15
tlf kontor 72 42 75 50/fax 72 42 71 51

eksperten@c2i.net

RØR-EKSPERTEN A/S
Berkåk, 7391 Rennebu  tlf. 72 42 75 50

DDEEKKKKSSEERRVVIICCEE
v/ Øyvind Kjeka, GUNNESGRENDA

tlf 411 90 680 – e-post kjeka@start.no

TTeennkk  vviinntteerrddeekkkk  nnåå!!

Pigg/piggfrittPigg/piggfritt
Prøv nye
Good Year
extreme!
Suverene
vinteregenskaper

Ufør i ung alder
- dobbel ulykke

Oppdal 72 40 49 90  Berkåk 72 42 82 50
E-post: oppdal-rennebu@gjensidige.no

Dine fremtidsutsikter
- et liv på sparebluss og
- mye som forblir uopplevd

Kjøp forsikring
for større trygghet

www.gjensidigenor.no Oppdal 72 40 49 90
Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner 

Edvin Eide: 950 34 056
Seierdalen 7398 Rennebu 
edvin.eide@oppdal.com

Farsdagsgave hos Byggmakker!

Berkåk BlomsterBerkåk Blomster
Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 72 42 72 87

FFaarrssddaagg
Mye fint i planter, buketter og grupper

Vi formidler blomster dit du vil
- til hvem du vil!

Velkommen til en trivelig farsdagshandel!

Hammer verktøykasse 26” knallpris kr 149,-
HH softshelljakke m/hette kr 598,--
HH superundertøy pr. del kr 199,-
Snickers vinterjakke kr 580,-
Partner snøfres 11 HK kr 14500,-

B Y G G M A K K E R

BeO Byggevare AS - Berkåk 72 42 54 40 - Oppdal  72 40 02 20

Velkommen innom til en trivelig handel!
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Birka til Lofoten
Ane Nordvik Hasselberg og Marit

Ødegaard Hagen fra Birka drar 5.-
9.november til Lofoten for å gjøre seg
bedre kjent med det som rører seg i
den lokale kunst- og håndverksnæ-
ringa. Dette er et skritt på veien til å
samle håndverks-Norge i nettportalen
www.birka.no. 

Gleder seg: Ane og Marit fra Birka 
gleder seg til å ta turen til Lofoten.

Så langt er rundt 220 utøvere fra
hele landet registrert på Birkas nettsi-
de. Her kan som kjent næringsdri-
vende kunstnere og håndverkere regis-
trere seg gratis, og blir dermed synlige i
Birkas håndverksportal, med bilder,
kontakt- og produktinformasjon.
Majoriteten av disse er imidlertid fra
Midt-Norge og Østlandet. Birka synes
derfor det er på tide å gjøre seg bedre
kjent med det som rører seg i hånd-
verksnæringa i andre deler av landet,
og begynner med en tur til Lofoten. De
mener Lofoten er et spennende områ-
de med tanke på kunst og håndverk,
her er det mye som foregår på et lite
område, så her har vi forhåpninger om
at det er mye vi kan løfte fram. 

Birkas medarbeidere ønsker nå å
komme i kontakt med lokale håndver-
kere og kunstnere i Lofoten, fortelle
om Birkas arbeid, og tilslutte seg de
som er i målgruppa. 

Firrijulstemning…
Hei……æ du tå dæm som tru at Rennebu songkor består se tå en gjeng halvgamle sullika å tupphøno så stemme det

ganske godt ! Dæm passa iallfall perfekt te å gestalt’ både julenissemor, musebestemor og ho tante Anna som kjem å ska
rundvas når songkoret bed inn te konsert i adventsti’n.

Nissa i flere’ kategoria kan en bærre plokk frå øverste hylle! Snømenn, rødnasa rensdyr og ei mamma som kysse nissen æ
helt natule i Rennebu songkor !!

Overbesvisandes lesping p.g.a manglande framtann  og Musevisa i rapversjon æ så truverdig at det æ itj nå tvil om talen-
tet ! I det hele tatt bli det otrule mange fine songa som du ferbett med jul’n.

No ska det innrømmas at det æ innhyra nå fabelaktige juniora som søng som guda og æ livaktige små mus. Forestillinga
bli iallfall itj nå klenar tå sa ongom……..

Når det attåt forekjem både samstemt og vakker song  tå solista, duetta, grupper og hele koret så ferstår’u no at 
Søndag 18. november æ det lurt kryss tå kveld’n fer en alle tiders firrijulskonsert i Berkåk samfunnshus.

TRESPRÅK
månedens håndverker i Birka
HHvveerr  mmåånneedd  kkåårreerr  BBiirrkkaa,,
nnaassjjoonnaalltt  sseenntteerr  ffoorr  kkuunnsstt  oogg
hhåånnddvveerrkk,, eenn  ””mmåånneeddeennss
hhåånnddvveerrkkeerr””.. II  ookkttoobbeerr  eerr  ddeett
TTRREESSPPRRÅÅKK  vveedd  TToorrggrriimm
EEssppoolliinn  JJoohhnnssoonn  ffrraa  DDoovvrree
ssoomm  eerr  vvaallggtt..

Torgrim Espolin Johnson er en tre-
skjærer som ser på håndverket som et
språk, derav firmanavnet Trespråk.
Han hadde lenge hatt en drøm om å
finne et håndverk han kunne uttrykke
seg gjennom, da han i en alder av 32 år
falt for treskjæringen. Dette er fem år
siden, og Torgrim har nå svennebrev i
treskjæring fra Hjerleid på Dovre, og
egen bedrift, TRESPRÅK, med verk-
sted i lokalene til håndverksskolen.
Johnson er også engasjert i momspro-
blematikken. - Jeg mener at området
brukskunst ligger nede som nærings-
veg i dag fordi det er momspliktig, sier
han.  

Speil med dekor, skulpturer (som
moskusen Arnold på bildet), portretter,

utsmykning, møbler, trelås og mangle-
tre er noe av det han lager. Speil med
dekor er det som i størst grad peker seg
ut som en spesialitet for Torgrim, som i
hovedsak jobber med bestillinger.

- Jeg liker å utvikle ideer i samar-
beid med kunden. Det blir ofte flere
runder med skisser før kunden er helt
fornøyd, og jeg liker den prosessen. Jeg
ser det som en språklig prosess, der
målet er at kunden skal få uttrykke det
han eller hun ønsker, forteller han.

MMåånneeddeennss  hhåånnddvveerrkkeerr  ii  vviinndduussuuttssttiilllliinngg  ppåå  BBeerrkkååkk
Kåringen av månedens håndverker er et tiltak for å presentere og markedsføre

enkeltkunstnere/ håndverkere som er registrert i Birkas nettportal. I tillegg til at
håndverkere velges ut fra geografi og håndverkskategorier, velger Birka også utø-
vere som de mener er gode representanter for faget, og som står for kvalitet og est-
etikk. Månedens håndverker får grundig omtale i en artikkel på nettsiden til Birka,
og pressemelding som går ut til relevante medier. Et nytt tiltak for månedens
håndverker er egen utstilling ved Birkas kontor på Berkåk. I vinduet på bankbygget
som vender ut mot torget på Berkåk, vises nå produkter av og informasjon om
månedens håndverker. 
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Rennebu kommune
Ledige stilllinger 
v/Rennebu alders- og sykehjem
50% stilling vikariat 
hjelpepleier/omsorgsarbeider. 
Turnus med arbeid hver tredje helg. 
Ledig fra d.d og til 31.12.08.

62,5% stilling vikariat sykepleier.
Turnus med arbeid hver tredje helg.
Ledig fra 01.01.08 - 31.12.08

Med forbehold om godkjenning i budsjett.
100% stilling fast sykepleier. 
Turnus med arbeid hver tredje helg.

Vi søker etter personer som:
- er samarbeidsvillig
- kan arbeide selvstendig
- er positiv til endringer og at nye ideer og tiltak     
kan gjenomføres.

Stillingene kan ikke deles.
Ansettelse og lønn iht. avtaleverk.

For nærmere opplysninger, 
kontakt Enhetsleder IPO på tlf 72 40 25 12.

Bruk eget søknadsskjema som finnes under ledig
stiling www.rennebu.kommune.no.
Søknadsskjema kan og fåes v/ henvendelse til
Servicetorget, Rennebu kommune.

Søknaden sendes Rennebu kommune
v/Rådmannen, Berkåk, 7391 Rennebu

Søknadsfrist 15. november 2007

Valg av lekdommere 
- forslag til kandidater

Kommunestyret skal velge:
- medlemmer til utvalg av lagrettemedlemmer og
meddommere i lagmannsrettssaker 
– 2 kvinner og 2 menn
- medlemmer til utvalg av meddommere i 
tingrettssaker – 3 kvinner og 3 menn.

Utvalgene av lekdommere skal ha en allsidig
sammensetning, slik at de best mulig represente-
rer alle deler av befolkningen.  Den som velges
skal være personlig egnet til oppgaven.  
Det stilles krav til vandel.

Forslag til lekdommere kan sendes 
Rennebu kommune innen mandag 19. nov.

Rådmannen

Vedtatte planer
Endring av reguleringsplan for Postmyran 
industriområde
Kommunestyret godkjente i møte 25.10.07 
endring av reguleringsplan for Postmyran 
industriområde, datert 19.06.07 i medhold av 
plan- og bygningslovens § 27-2.
Planen gjelder omregulering av terminalområde.

80/1 reguleringsplan Røåsen
Kommunestyret godkjente i møte 25.10.07 
reguleringsplan for Røåsen gnr.80 bnr.1, 
datert 03.07.07, i medhold av plan- og bygnings-
lovens § 27-2.
Planen omfatter 5 nye hyttetomter, 
samt 1 eksisterende hytte.

Viser til fullstendig vedtak på kommunens 
hjemmeside www.rennebu.kommune.no.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra 
kunngjøringsdato.

Krav om erstatning for tap i forbindelse med 
reguleringsplanen framsettes for Rennebu 
kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.

Rådmannen

Kurs for unge og ferske foreldrepar
Sett av 2 kvelder til å pleie parforholdet
(les artikkel side 3 i bladet).
Kurskveldene blir:
torsdag 15. og onsdag 21. november, kl 19-22.
Kurset heter Godt samliv og er et tilbud
til alle kommuner i Norge.

I Rennebu er kursene lagt til Mjuklia.
Det blir:
• Relevante temaer for begge kjønn.
• God mat & drikke
• Hyggelige omgivelser
• Tid sammen som par

Kurskveldene er gratis.
Har dere vansker med å få barnepass
kan helsestasjonen være behjelpelige.
Påmelding senest 12. november til:
Rennebu Helsestasjon: 72 40 25 35/ 
72 40 25 36/ 72 40 25 04

Kursholdere: Silje og
Gudmund Edland
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Soknedal Innkjøpslag BA
– butikken for alle

”FIRRIJULS-OPPE”
Det inviteres til ”Firrijulsoppe” på Voll Skole

8. desember kl 11-15.
Det vil bli salg av bakst fra Bygdekvinnelaget, 

juletrær, gaver og pynt!
Vi selger riskrem og kaffe.

Har du noe du har lyst til å selge? 
Ta kontakt med Voll Grendalag, 41 46 18 16

Velkommen til en koselig stund på Voll!

Mangfoldåret 2008
Åpen idèdugnad torsdag 22. november kl 19.00 

på Frivillighetssentralen

Har du som innflytter i Rennebu med bakgrunn 
fra et annet land og en annen kultur lyst til å bli med og

markere mangfoldåret? 
Hjertelig velkommen til en uformell og 

uforpliktende sammenkomst!

- Rennebu Frivillighetssentral -

K U N N G J Ø R I N G E R K U N N G J Ø R I N G E R
Årsmøte i RAPs kvinnegruppe

tirsdag 4.12. 2007
kl 19.00 hos Inga Wennberg

Sakliste:
Åpning - Konstituering - Årsmelding
Regnskap - innkomne forslag - Valg

Forslag sendes til Solveig Træthaug innen 25.11.07.
- Styret -

Berkåk Damekor
ble vedtatt nedlagt på ekstraordinert årsmøte 11.09.07.
Det settes av et beløp på konto til eventuelt oppstart av 
et nytt damekor i Rennebu Kommune innen 01.10.10.

Fra denne konto trekkes løpende utgifter.
Overskytende midler fordeles mellom Rennebu Songkor,

Rennebu Helsesenter og Oppdal Helsesenter 
med hhv 2/5, 2/5 og 1/5 ved årets slutt 2007.

De ble bestemt at 
nåværende styre blir sittende inntil 01.10.10, 

forutsatt at et nytt damekor ikke starter innen nevnte dato. 
Pengene på kontoen går da til Rennebu Helsesenter.

Styret i Berkåk Damekor
Bjørg B. Sundset, (leder)  Johanne Eggan (kasserer)

Eva Illøkken (sekretær)

Dette skjer i Rennebu!
13.11 Treningsskyting  Innendørsbanen 17.00
13.11 Formiddagstreff  Omsorgsboligene 11.00
14.11 Formiddagstreff  Menighetshuset 11.00
17.11 Basar Menighetshuset 12.00
17.11 Julebord G.dansklubben Samfunnshuset

Musikk Trio Bravo 
18.11 Førjulsmix m/ Rennebu Songkor 18.00

Samfunnshuset
20.11 Treningsskyting Innendørsbanen 17.00
27.11 Formiddagstreff Omsorgsboligene 11.00
27.11 Treningsskyting Innendørsbanen 17.00
29.11 Formiddagstreff Voll 11.00
30.11 Kveldsmat Myrhaug Bedehus 19.30
30.11 Midnattskonsert Innset kirke 22.00

m/ Heidi Skjerve, Daniel Formo, Petter Vågan
30.11 Julemesse Hoelsmoen
30.11 Julebasar Rennebu Skolekorps 18.00

Rennebuhallen

Rennebu Musikkorps tirsd. kl 19.30-22.00 i samfunnssalen
Rennebu Skolekorps torsd. kl 18.00 i samfunnssalen
Rennebu Songkor  onsd.  kl 20.00–22.00 Voll skole
Rennebu Mannskor tirsd. kl 20-22 på Berkåk skole
Berkåk Bridgeklubb tirsd. kl 18.30 på Torgkroa
Frisk-trim onsdager kl 10.00 i Rennebuhallen
Piker 45 håndball søndager kl 19.30-21-00 

Håndball:  Mand:G12: 17.00-18.30 - J14: 18.30-20.00 
J16: 20.00-21.30

Onsd: J10/Barn 10: 17.00-18.15 - J12: 18.15-19.45
J14: 19.45-21.15 - J16: 20.45-22.00

Trenger du skyss eller følge på et arrangement/aktivitet.
Ring oss på Frivillighetssentralen tlf 72 42 62 64

Gratis innrykk i kalenderen!
Kontakt Rennebu Turistkontor - tlf 72 42 77 05

turistkontoret@rennbu.net

Vi har driftsmidler til 
alle husdyr, også hest!

Julegavetips: “Bruder” leker

7288 Soknedal - tlf 72 43 60 70



RREETTUURRAADDRREESSSSEE::
Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt - neste nummer  22. nov - frist for stoff 14. nov - Rennebu Nytt

Med Rennebu Nytt når du 2.700 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!

Berkåk,
tlf 72 42 72 10
åpent 9 - 22 (20)

FFAASSTTEE  GGUULLEE  PPRRIISSEERR

TTaakkkk  oogg  PPRRIIXX

ffoorr  GGuullee  pprriisseerr

LLeess   kkuunnddeeaavvii sseenn  ppåå  wwwwww..ccoooopp..nnoo

Svinekoteletter Coop x-stra fryst pr. kg 5990

Pinnekjøtt Skjeggerød fryst pr. kg 7890

Mandler coop 500 gr pr. pk 2290

Melange 1 kg pr.pk 1990

Lutefisk Enghav 1 kg fryst 2490

VILTAFTEN 17. november
- levende musikk

Bordbestilling tlf 62 48 55 50

Husk farsdag 11. november
Ta med far til Kvikne
for et bedre måltid

Besøk våre hjemmesider: www.kviknefjellhotell.no
Be om tilbud på telefon 62 48 55 50

1/2 pris på høstløker
NB! 

Nyheter fra 

Møllerens 4 pkn

Hvetemel

2990

Fine Asalea 7799,,--  
Fine Guzemania 113399,,--

Fredslilje 2299,,--

Til farsdagen!
Mye fint i buketter og planter.

Rebustorget, Berkåk - Tlf 72 42 74 45


