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Arne Per Bjerkås i 
sterkt møte med 
skolebarn i Kampala.

Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net

Kjøp gavene hos oss – din “lokale bokhandel”
Jub.bok KVO – Jub.bok Rennebu Sanitetsforening – Jub.bok Rennebu Idrettslag – Opplev Forollhogna
– Tradisjonsmat i Rennebu – diktbøker av Kjellrun Kosberg og Eldrid Eithun – årsskrift og hefter
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Telefon: 72 42 81 00
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ordfører Bjørn Rogstad
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Full legedekning i Rennebu
Legekontoret har nå besatt alle legehjemlene, og har dermed
godt tilbud til alle innbyggere.

Gro Helene Røsten fra Oppdal
begynte i legestilling ved legekontoret i
Rennebu i forrige uke. Dermed er alle
legehjemlene på 2,6 stilling besatt, i til-
legg til en turnuslege. Gro Helene
Røsten ble ferdig utdannet lege i 2001,
og har de siste årene arbeidet med
psykiatri ved Østmarka i Trondheim. 

Gro Helenes mann, Hans Erik
Røsten, kom til legekontoret i Rennebu
i februar, og han har formidlet et godt
inntrykk av kontoret. Derfor valgte Gro
Helene å søke stillingen i stedet for å
fortsette pendlingen til Trondheim.
Dessuten synes hun det er interessant
å arbeide som allmenlege, der en får
brukt hele spekteret som lege.

Godt bemannet
— Legekontoret er nå godt

bemannet, og har dermed tilbud til alle

kommunens innbyggere. Ingen trenger
lenger å dra utenom kommunen for å
søke fastlege med de utgiftene det
medfører for kommunen, sier enhets-
leder Marta Withbro. 

Godt faglig miljø
Kontoret er også godt bemannet ut

fra mulig vekst i innbyggertallet i kom-
munen. Med god bemanning kan også
legene ut på kurs og få faglig skolering
og påfyll uten at det går ut over kontor-
ets daglige drift.

Legene setter naturligvis stor pris
på det gode faglige miljøet som er ved
kontoret, og det lover godt for den
fremtidige folkehelsen i Rennebu.

Av Dagfinn Vold

Foreldre og barn-
treff/trim/sangtilbud høsten 09

Foreldre og barntreffet som tidligere har vært i
Sanitetshuset på Berkåk, blir nå flyttet til
Frivilligsentralen på torget.
Trimtilbudet for småbarnsforeldre, som har vært i
helsesenteret, blir heretter en del av foreldre og barn
treffet som skal finne sted hver torsdag på
Frivilligsentralen.
Dette starter opp 05.11.09 klokken 11.00 – 14.00
Velkommen!
Hilsen Frivilligsentralen og Rennebu helsestasjon

Fullt hus på legekontoret: Hans Erik Røsten, (turnuslege) Kari Eline Norvik Nag, 
Peter Melien Trojanowski og Gro Helene Røsten.
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Kommunebudsjettet 2010:

Uten reduksjoner
Budsjettarbeidet for 2010 er i gang for Rennebu kom-

mune, og ordfører Bjørn Rogstad kan fortelle at de statlige
overføringene øker med 5,4% fra forrige år, og med en
beregnet pris og lønnsvekst på 3,1% vil det bli en liten
realvekst. 

— Vi kommer bra ut pga. økt folketall, men også en
økning av personer over 90 år gjør positivt utslag, sier
Rogstad. 

Lave kraftpriser
Derimot er kraftprisene lave for tiden, og 10 øre i sving-

ning på kraftprisen utgjør for Rennebu 6 millioner kroner.
Men rentene er nå lavere enn langtidsbudsjettet, og det
hjelper mot svingningene i kraftkrisen.

— Vi vil budsjettere med lave strømpriser, men likevel
kommer vi godt i mål med budsjettet uten reduksjoner og
kan opprettholde nåværende aktivitet.

Bjørn sier videre at kommunen tenker langsiktig og vurd-
erer å bygge opp et «strømfond» på lik linje med Norges olje-
fond, og at dette bør fungere som en buffer mot svingninger i
strømprisene.

Slakke i investeringene
— Når vi nå bygger ferdig skolen på Berkåk, står det ing-

en store investeringer for tur. Det er derfor viktig å konsentr-
ere seg om drift og innhold fremover, sier Bjørn Rogstad.

Influensavaksinering i Rennebu
Generell informasjon om vaksiner-
ing

Helsedirektoratet og WHO anbe-
faler vaksinasjon som den beste
beskyttelse mot influensa, men fore-
byggende tiltak som god hygiene sær-
lig ved nysing, hosting og ved nærkon-
takt med influensasyke mennesker er
fortsatt viktig.

Ved å følge disse rådene kan du
bidra til å begrense spredning av syk-
dommen.

Vaksinering er frivillig. Vi antar at
vaksineringen kan begynne i slutten av
oktober og første leveransen med
pandemivaksine forventes levert uke
43-44 og vil bli fortløpende utlevert
fram mot jul. 

Vaksineringen mot svineinfluensa
vil i Rennebu foregå i slutten av oktob-
er og begynnelsen av november.

Helsedirektoratet har prioritert
følgende grupper som i første omgang
blir tilbudt pandemivaksinen.

Siden sykdommen kan gi alvorlig
sykdom og død for noen, anbefales alle
i risikogruppene å vaksinere seg når de
får mulighet:
• Gravide i andre og tredje trimester 
• Personer med risiko for alvorlig 

sykdomsforløp i alderen 3-64 år. 
Barn og voksne med følgende til-
stander kan få mer alvorlig sykdom 
som følge av  influensaen:         

• Kroniske luftveissykdommer
• Nedsatt lungekapasitet
• Hjerte-karsykdommer
• Nedsatt forsvar mot infeksjoner

• Diabetes type 1 og type 2
• Kronisk nyresvikt 
• Alvorlig nevrologisk sykdom/skade
• Personer i risikogruppene over 64 år

Helsepersonell som skal ta imot,
undersøke eller behandle pasienter,
personell det kan bli kritisk mangel på,
samt annet helse- og omsorgspersonell
anbefales også å vaksinere seg.
Grunnen er at de er mer utsatt for selv
å bli smittet, å smitte sårbare pasienter
og at det er behov for å opprettholde
behandlingskapasiteten i kommunen.

Det er viktig å understreke at de
overnevnte risikogrupper ikke har
større risiko enn andre for å bli smittet
av ny influensa A(H1N1), men hvis de
først smittes, har de noe større risiko
for komplikasjoner, som lungebetenn-
else og pustevansker.

Kommunehelsetjenesten i Rennebu
Peter M. Trojanowski 
Marta H. Withbro

Helsedirektoratet og WHO 
anbefaler vaksinasjon som den beste

beskyttelse mot influensa.

1. Vanlig høstinfluensavaksine blir satt på legekontoret:
27.10.09 og 28.10.09 fra kl. 13.00 . Du trenger ikke time, det er bare å møte

opp! Denne vaksinen koster kr. 100,-

Vi anbefaler at risikogruppene tar begge vaksinene, da med 1 ukes mell-
omrom.

2. Svineinfluensavaksine for risikogruppene, 
blir satt på Rennebu helsestasjon: 03.11.09, 04.11.09 og 06.11.09  fra kl.

09.00-14.00. Du trenger ikke time, det er bare å møte opp! Denne vaksinen
koster kr. 75,-

Rennebu kommune er klar for igangsetting avvaksinering.



4 Rennebu Nytt

Lørdag 24.oktoberLørdag 24.oktober
RennebuSpæll Kl 10.15-17.30 Konkurranse med tema: ”Med kjærlig hilsen”
Torgdag Kl 11.00 på Torget i Rennebu: torgboder og kaffesalg. 

Kl 13.00 sang av Rennebu Songkor på Torget

Søndag 25.oktoberSøndag 25.oktober
Bruvandring Kl 15 - historisk bruvandring i Gunnesgrenda. 

Mandag 26. oktoberMandag 26. oktober
Billedkveld Kl 20.00 i Innset kirke. Lysbildefremvisning 

v/Tore Samuelsen: ”Veien til Santiago de Compostela”, 
en måneds vandring i Spania. Enkel servering

Tirsdag 27. oktoberTirsdag 27. oktober
Formiddagstreff Kl 11 i Omsorgsboligene på Berkåk.
Åpen dag Kl 12 - 16: BIRKA er åpent for publikum
Klubb, flesk og duppe fra kl 14.00 i Hallandsstuggu.  Arr.Orgelkomiteen 
Utstilling Kl 15.00 - åpning utstilling av billedfagsgruppa i kulturskolen 

i Kommunehuset med musikk og underholdning fra de 
yngste i kulturskolen. Utstillingen blir åpen resten av uka i 
Kommunehusets åpningstider

”Take-away”konserter med Kulturskolen - alle kan bestille sin egen konsert
Kl 19.00: avslutningskonsert på Berkåk Veikro

Rennebu mannskor kl 19.30 - åpen konsert i Omsorgsboligene på Berkåk
Kaffesalg 

Onsdag 28. oktoberOnsdag 28. oktober
Syng med oss Kl 11.00 i Frivillighetens hus. For alle barn med foreldre 

Salg av lunsj

Torsdag 29. oktoberTorsdag 29. oktober
”Singin´ in the rain” Kl 19.30 premiere på musicalen ”Singin´ in the rain” 

med 10. klasse Rennebu Ungdomsskole i Rennebuhallen

Fredag 30. oktober Fredag 30. oktober 
”Singin´ in the rain” Kl 12.00 musicalen ”Singin´ in the rain” i Rennebuhallen

Kl 19.30 musicalen ”Singin´ in the rain” i Rennebuhallen

Lørdag 31. oktoberLørdag 31. oktober
RennebuSpæll for voksenkorps

Kl 15.00-18.00 korpskonkurranse med tema “Filmmusikk” 
i Rennebuhallen

Søndag 1. novemberSøndag 1. november
”Orgelkveld” Kl 19.30 i Berkåk kirke med Gunnar Bonsaksen, Arne Ree 

og Meldal Songkor

Samarbeids-
partnere for
Kulturvukku

2009:

Økonor Berkåk

- en aktiv medspiller

Rennebu Bygdearrangment as

Det er viktig 
å ha noe 
å leve av

- men 
like viktig 
å ha noe 

å leve for!
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Sparebankgården, Berkåk, 7391 Rennebu

ÅPEN DAG BIRKA 
tirsdag 27. Okt 12-16
Vi vil vise Rennebu hvem vi er, og hva vi 
jobber med. Denne dagen jobber vi praktisk 
for en utvalgt bedrift i Rennebu. 

Vi ønsker at dere skal bli kjent med oss 
og de vi jobber for. Det blir kaffeservering 
og noe å bite i.

Hjertelig velkommen!

www.birka.no

Birkabygget, Berkåk, 7391 Rennebu

Klubb, flesk og duppe
på Hallandstuggu
tirsdag 27. okt kl 14.00. pris kr 150,-

Orgelkveld
Berkåk kirke søndag 1. nov kl 19.30.
Velkommen!

arr: Orgelkomiteen

Redaksjonell omtale 
av arrangementene i Kulturvukku 

finner du i forrige 
Rennebu Nytt!

Rennebuhallen, lørdag 24. oktober 2009
1. Oppdal Juniorkorps kl 10.45-11.05
2. Meldal Skolekorps kl 10.10-11.30
3. Soknedal Skolekorps / Rennebu Skolekorps kl 11.40-12.00
4. Botngård Skolemusikk kl 12.05-12.25
Pause
5. Vikhammer og Saksvik Skolekorps kl 12.50-13.10
6. Utleira Skolekorps kl 13.15-13.35
7. Åsvang og Eberg Skolekorps / Brundalen og kl 13.45-14.05

Charlottenlund Skolekorps
8. Buvik Skolekorps kl 14.10-14.30
9. Haraldreina og Kvislabakken Skolekorps kl 14.35-14.55
Pause
10. Halsen Skolekorps kl 15.25-15.45
11. Viggja og Børsa Skolekorps kl 15.50-16.10
12. Klæbu Skolekorps kl 16.15-16.35
13. Reithaug Skolemusikkorps / Frostad Skolemusikk kl 16.45-17.05
14. Budal skolekorps kl 17.10-17.30

Årets tema: Med kjærlig hilsen

Inngang: Voksne kr 150/Barn t.o.m 16 år gratis

Arrangør:



6 Rennebu Nytt

Arnt Ree, 
Ass banksjef 

Morten Ljøkjel, 
Kunderådgiver BM

Tore Gjerstad, 
Kunderådgiver BM 

Randi Fagerli Vold,
Kunderådgiver BM/PM 

Helene Totland Aae
Kunderådgiver, 
forsikring/plassering

Randi Fagerli Vold er ved
Rennebu Næringshage hver onsdag
- ta kontakt på tlf 72 49 80 00

Sparing  – Lån  –  Forsikring  –  Regningsbetaling
for næring og privat

Vi opplever stor pågang fra kunder i Rennebu

– ta kontakt du også
for en rådgiversamtale

Distriktene er ikke ett sted. 
Det er mange steder og på hvert eneste ett
blir det lagt planer for fremtiden, 
for hjem og for næring.  
Vi vet dette, for den lokale sparebanken er
som oftest med for å sette planene ut i livet.
Og nå står vi bedre rustet enn noen gang.

Gjennom en rekke tjenester, som 
lån/kreditt, leasing, betalingsløsninger,
forsikring og tjenestepensjon,
kan vi dekke alle de behov du som driver
næring måtte ha.

Tlf 72 49 80 00  – www.meldal-sparebank.no

Ta kontakt med oss for en næringsprat 

– det er liv laga!
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Engasjement på folkemøtene
Om antall frammøtte på folkemøtene gjenspeiler interessen for
Rennebuskolen eller om det er for grendesamfunnet skal være
usagt.

I allefall var det minimal deltakelse
på Berkåk den 29. sept, men oppmøtet
i grendene var desto større. På det siste
møtet av fire, som fant sted på Voll den
8. oktober, hørte styringsgruppa på 28
innbyggeres meninger og ønsker for
skolen.

Styringsgruppas leder, Knut
Hårstad, innledet møtene og skoleråd-
giver Torbjørn Nordland, presenterte
nå-status for alle skolene. 

10. kl kan vise til gode resultater
etter at politikerne har satset målbe-
visst over flere år på skolen. Likeså vis-
er elevundersøkelsene at elevene trives
på skolen. Dette er en forutsetning for
at de skal lære.

Det ble orientert om flere utfordr-
inger for de neste 5 år:
• Elevtallet i barneskolen synker med 

20% (1/5) 
• Vanskelig å rekruttere ønsket 

kompetanse 
• Sårbart med små miljøer, sosialt og 

faglig 
• Høye driftsutgifter; vedlikehold og 

energi
• Økt fokus på læringsresultat

Ulike signaler ble gitt til styringsgruppa
– her er noen tilfeldige valgte:
• Vi er engstelige for at skolen skulle 

forsvinne – og at grenda da vil gå i 
oppløsning 

• Skolen er viktigere for grenda enn 
for elevene

• Rennebu 3000 (et prosjekt for å øke 
innbyggertallet til 3000) bør tilsi at vi 
trenger flere elevplasser  

• Vi trenger dyktighet i skolen, og må 
sørge for å rekruttere kompetente 
lærere 

• Rennbyggen må stå sammen med et 
positivt omdømme slik at folk 
ønsker å flytte hit

• Hva med oppvekstsenter?

Skriftlige innspill ble ønsket innen
16. oktober

Styringsgruppa, som representerer
alle interessene i skolen, vil de neste
ukene arbeide med å komme fram til et
eller flere forslag på bakgrunn av inn-
spillene.

Forslagene skal legges fram på et
nytt felles folkemøte i slutten av
november. Møtet vil bli annonsert i
neste Rennebu Nytt. 

Sak skal legges fram for det polit-
iske Hovedutvalget for helse, omsorg
og oppvekst og for Kommunestyret før
det legges ut på offentlig høring. 

Du kan lese om de enkelte skolene
på 

http://www.rennebu.kommune.no/
nor/et-godt-sted-aa-
vaere!/Skole/Status-Rennebuskolen

Kommunalsjef HOO, 15.10.09

”Take-away konsert” med Kulturskolen
I forbindelse med årets utgave av Kulturvukku lanserer Kulturskolen i Rennebu en ny form for konsertopplev-

else, der folk kan ta med konserten hjem. Konseptet har fått navnet ”Take-away konsert.”  Her kan publikum  selv
bestille live musikk og få den servert på arbeidsplassen, hjemme, eller hvor de måtte ønske det.

Kulturskolen oppfordrer alle bedrifter, lag, foreninger, institusjoner, private osv. i Rennebu til å bestille seg en
"ta med hjem"-konsert med elever fra kulturskolen.”Take-away” kan bestilles ved å sende e-post, brev eller ved å
ringe Kulturskolen i Rennebu. Prisen får bestiller selv bestemme! Noen vil  kanskje belønne musikantene med boll-
er og brus, andre vil kanskje gi noe til kulturskolen. Benytt anledningen til å få en unik konsertopplevelse der du
måtte ønske  det tirsdag den 27. oktober.

Kulturskolens Take-away telefon: 72 42 81 00 (be om Kulturskolens konsert take-away)
Kulturskolens Take away e-post: arnstein.solem@rennebu.kommune.no
Ps! Take-away bestillingen stenger fredag 23. oktober.

Rydder bort 25 år

Arve E. Withbro rydder for tiden i papirer
etter 25 år som rådmann i Rennebu.

Det er mye papirer inne på kontoret
som den pensjonerte rådmannen dis-
ponerer for å rydde i 25 år med papir.
Den ene makuleringsmaskina er kjørt
så hardt at den ikke lenger er samar-
beidsvillig. 

— Jeg ser at jeg var flinkere til å ta
notater før, og mye av de tidligere
notatene er kraftnotater, bl.a. i forbind-
else med rettsaker, forteller Arve. Han
kan fortelle at han har vært med på det
meste her i Rennebu, og når han nå går
gjennom haugene med notater har han
ingen dårlige assosiasjoner. 

Mange av notatene kjøres gjennom
makuleringsmaskina, og dermed
kommer ingen sensitive opplysninger
på avveie.

Selv om Arve er nordtrønder, har
han blitt Rennebu-patriot og veldig
glad i bygda. — Jeg må innrømme at
jeg nesten får tårer i øynene når jeg
hører Renenbu-navnet blir lest opp på
idrettsarrangement, sier Arve - som
gleder seg til å bli ferdig med ryddinga.
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Demokrati i klasserommet
7. klasse ved Berkåk skole
dannet egne politiske partier
og hadde partilederdebatt.

Utgangspunktet for opplegget til
klassa var årets stortingsvalg og vårt
demokratiske og politiske system.
Lærer Janne Hinsverk kunne fortelle at
idéen var å gjøre det mer interessant og
bevisstgjørende for elevene med at de
fikk prøve seg sjøl. 

Fire politiske parti
Elevene dannet fire politiske parti

og utarbeidet valgprogram for partiene.
Partiene fikk navnene Rennebu kom-
muneparti (RKP), Idrettspartiet (IP),
Sykkelpartiet (SP) og Sikkerhetspartiet
(SiP). 

Som avslutning på prosjektet
arrangerte klassa partilederdebatt med
vår varaordfører Tora Husan som
utspørrer.

Fokus på miljø
Alle fire partiene var opptatt av

miljø og forurensning. RKP hadde bl.a.
på sitt program at det var dumt at sam-
virkelaget på Stamnan ble lagt ned.
Foruten at arbeidsplasser kom bort, ble
det en miljøødeleggende effekt med at
det ble lengre å kjøre for å handle. 

SiP mente vi trengte flere miljøbiler
som går på strøm eller andre nye ener-
gikilder. Der f.eks. batteri ikke strekker
til, kan en enten ta tog eller buss, eller
sykle på kortere avstander.

Sp mente også det var viktig å
sykle, og som en gevinst fikk en bedre
helse og dermed billigere drift av syke-
husene. 

Lokalsykehus
Når det gjelder sykehus, så hadde

IP på sitt program at en burde opprette
små sykehus utover distriktene. Kort
vei til rask behandling er viktig - en
kan begrense skadene med behandling
med en gang.

Nei til sosial dumping
SP hadde på sitt program at de ville

ha mindre sosial dumping. De mente
det er viktig at utlendinger som komm-
er hit får samme lønn for samme arbeid
som vi andre. Generelt mente de at
fattige familier må få mer penger.

SP hadde også på sitt program at de
ønsket lengre pappapermisjon.

Flere overvåkningskamera
SiP ønsker flere kamera på offentlig

steder. Det vil føre til at det blir vanske-
ligere å stjele, og en vil forhindre hær-
verk og rusmisbruk. Kameraene må bli

overvåket av politiet. Partiet var enig
med utspørrer Tora i at Rennebu
egnetlgi er en trygg plass, men at alt
kan bli bedre.

Ønsker NM på ski
IP ønsker at det skal bli flere idretts-

muligheter i kommunen, og desuten
ønsker de at Rennebu skal bli arrangør
av NM på ski.

Utspørrer Tora kommenterte at
ingen av partiene hadde punkt som
gikk på landbruket eller skogbruket i
kommunen.

Avsluttet med valg
Debatten avsluttet med valg, og der

var det IP som fikk flest stemmer (6).
Deretter kom RKP (4), SP (4) og SiP
(2). 

Av Dagfinn Vold

Partilederdebatt: Utspørrer Tora Husan, Eivind Dragset (SiP), Ingrid Nyhaug (SP),
Ingeborg Østerås (IP) og Terje Løfshus (RKP). 

”Vi gror vel snart ned...”
For ca to år siden fikk jeg en mail hvor det sto: ”når en kjører gjennom Rennebu er det som å kjøre i en grønn tunnel, en

ser jo ingen ting.” Dessverre hadde vedkommende altfor rett.
I den senere tid har mange gode krefter prøvd å ta tak i dette, og det har skjedd mye rydding langs jernbanen, E6 og Rv3.

Likedan har vi begynt arbeidet med å få frem Buvatnet, og vise omverdenen hvor fint og trivelig det er der, i tillegg til de akt-
iviteter som kan utøves.

Ellers er det nå planer om å rydde litt i Hoelsbakkan, for igjen å få frem det flotte bildet av dalen når en kommer ned fra
Nerskogen. Elva skulle vi også vist frem i litt større grad, og mellom veien og Orkla har en merket seg strekninger som bør
ryddes. Alle disse tiltakene gir jo et visst håp om at vi igjen skal få åpnet deler av landskapet, slik at vi virkelig kan få se hvor
vakkert det er. Så en liten oppfordring til slutt. Når dere skal ”ha dokk te ved” kan en ikke da samtidig tenke: hvor gir det
størst effekt for landskapsåpning? Selv om det da kanskje ikke blir den mest effektive hugst for mengde ved i forhold til tids-
forbruk, blir det vel litt ”to fluer i en smekk”.

Lykke til Bjørn Rogstad-ordfører
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Åpnet kraftverk i Uganda
Rune Olaissen og Arne Per
Bjerkås sitter i styret i
TrønderEnergi, og fikk være
med på åpningen av det nye
kraftverket i Uganda.

TrønderEnergi har bygd et vann-
kraftverk i Bugoye i Uganda, og det er
det første kraftverket i Afrika som er
fullført av en norsk utbygger.

Det var Statkraft som startet pro-
sjektet, men TrønderEnergi fikk tilbud
om å ta over. Jon Einar Værnes, som er
ansvarlig for all utenlandssatsing i
TrønderEnergi, var sentral i arbeidet
med planleggingen av kraftverket og
avgjørende for at de lyktes. Det nye
kraftverket står for 7% av vannkraft-
produksjonen i Uganda. 

Presidenten åpnet
Den offisielle åpningen av kraft-

verket ble foretatt av president
Museveni. Han takket Norge og
TrønderEnergi for byggingen av kraft-
verket og poengterte at selv om kraft-
verket ikke er blandt de største, så vil
det likevel forsyne Uganda med
etterlengtet og fornybar og ren energi.

Boliger og helsestasjon
— Det ble bygd en kanal på 9 km til

kraftverket, og i den forbindelse måtte
34 husstander få bygd nye boliger. Det
ble også bygd en helsestasjon med bla.
fødestue, og laget ny vannforsyning til
landsbyen, forteller Rune og Arne Per.

Store kontraster
Rune og Arne Per kan fortelle om

store kontraster i forhold til vårt liv her
i Norge. 35% av befolkningen i Nord-
Uganda lever under fattigdomsgrensa,
og hele 50% er under 15 år på grunn av
at mange av de eldre er døde av aids.

TrønderEnergi ble også utfordret til
å gi et bidrag til et barnehjem og skole i
hovedstaden Kampala. Der går 150
foreldreløse barn med foreldre døde av
aids, og TrønderEnergi har bevilget kr
25.000 i fem år. Nord-Trøndelag E-
verk kunne ikke være dårligere og
bevilget det samme. 

— Disse beløpene åpner naturligvis

for uante muligheter, og det var en
sterk opplevelse å være med på over-
rekkelsen av disse midlene, sa de to -
som fikk oppleve at klasserommene
hadde jordgulv og var ganske dårlige.
Men elevene var blide og tillitsfulle.

Av Dagfinn Vold

Energidirektør Leidulv Gagnat og styremedlemmene Rune Olaissen og Arne Per Bjerkås.
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Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Vann og energibrønner
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

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

Etablert 1989

Hver torsdag har vi en gjest i 
studio hvor det blir prat og musikk 

Gjest nå i kveld, 

22. okt kl 19,

vår nye
rådmann,
Birger Hellan

Torsdagskvelden på

Radiobingo
hver torsdag kl 20. 

Jackpot på inntil kr 36000,- 

Bingoblokker får du kjøpt hos:
-          ICA Berkåk
-          Berkåk Veikro
-          Rennebu Nedre Handel
-          Coop Marked Å
-          Coop Marked Innset

Du finner oss på en av følgende frekvenser
- FM 102,8      104,5      105,3
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Rennebu historielag 60 år
Historielaget i Rennebu vart stifta 2. juledag i 1948, men det er 1949 som er

rekna som stiftingsåret. Arnfinn Engen, leiar i laget, inviterer til jubileumsfest i
Berkåk samfunnshus 8. november. Da blir det underhaldning fra både Oppdal,
Meldal og Rennebu, og arrangementet er ope for alle utan påmelding. 

Rennebu historielag har vore aktivt i alle år, og det største løftet laget har gjort
er å kjøpe Haugen i 1953 - opna som Rennebu bygdetun i 1965. Dette er eit av dei
mest komplette museumsanlegga i Trøndelag.

Årsskriftet «Innunder blåe himmelrand» har utan eit opphald på 70-talet vore
gitt ut kontinuerlig, og har sia 1999 kome ut i samarbeid med Innset historielag. 

— I dagens samfunn blir det meir og meir aktuelt å ha ein stad å høre til, og
historielaget har i alle år gjort eit god arbeid med å formidle historia vår, sier
Arnfinn.

Bedre kontroll
Den nye kontrollstasjonen sør
for Berkåk ble nylig tatt i
bruk, og den første kontrollen
over fire dager hadde et ned-
slående resultat.

Det er Statens Vegvesens utekon-
troll som eier og driver Berkåk trafikk-
stasjon som ligger ved Pynten. 

Etter at stasjonen ble åpnet og tatt i
bruk for vel 14 dager siden, kjørte
region Midt kontroll med 17 kon-
trollører kontinuerlig i fire døgn for å
kontrollere tungtrafikk. 

— Det har lenge vært et savn for
oss at vi ikke har hatt skikkelig kon-
trollstasjon for sørgående trafikk sør for
Trondheim, sier kontrollansvarlig
Steinar Vist. Pynten har en meget stra-
tegisk plassering som fanger trafikk fra
både E6 fra Trondheim og Rv700 fra
Orkdalen - og før Ulsberg. Dermed er
det ingen omkjøringsmuligheter, og
nærmest all tungtrafikk mellom nord
og sør passerer Pynten.

Stasjonen har alt av moderne
utstyr, og kontrollørene har dermed
lett tilgang til bilenes tidligere kontroll-
er. Det er også kamera som fanger opp
trafikken før den kommer frem til sta-
sjonen. 

Oppstillingsplassen ved stasjonen
er stor, og det er også meningen at sjå-
fører kan stoppe for å ta døgnhvile på
plassen.

Nedslående resultat
Den fire døgn lange kontrollen

vinket inn nærmest alt som passerte på
vei sørover. Tilsammen ble 616 kjøre-

tøy kontrollert (bil og tilhenger er to
kjøretøy), med 368 førere. 20% av
kjøretøyene fikk skriftlig mangellapp,
mens hele 7,5% fikk kjøreforbud. 

— Det meste av kjøreforbudene
gikk på mangel på sikring av last og
brudd på hviletidsbestemmelser. Én
sjåfør hadde hele 20 tonn usikret last
på hengeren, og en annen hadde kjørt i
18 timer i strekk. En tysk sjåfør fikk kr
16.000 i bot og inndragning av fører-
kortet i 4 måneder, forteller Vist. 

Vist var overrasket over det nedslå-
ende resultatet, og han lover at det vil
bli flere kontroller ved Pynten fremov-
er. Høsten er en farlig årstid, og det vil
bli mye fokus på dekk på kommende
kontroller. Nytt av året er 3 mm
mønsterdybde på lastebildekk, før var
det 1 mm.

Av Dagfinn Vold

Kontrollansvarlig Steinar Vist (t.v.) fikk
inn en polsk sjåfør med havarert dekk og
luftfjæring og manglende sikring av last.

Resultatet ble kr 5.000 i bot og 
uten førerkort i 3 måneder.

Utlysning skiløypekjører
Rennebu kommune kjører opp et visst
antall skiløyper hver vinter. En av våre
faste oppkjørere har nå sagt fra seg
oppkjøringa. Det gjelder skiløypa:
Litjhauktjønna – Ramssjøen.
Betingelsene er at løypene kjøres opp
hver lørdag og søndag fra første helg i
februar samt hver dag i vinter- og
påskeferien. Det gis et fast beløp i
betaling for oppkjøringa. Interesserte
kan ta kontakt med kulturkontoret.

Astri Snildal - Enhetsleder kultur og fritid
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Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

SMÅGODT
i løs vekt kr 690

pr hg

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

Det er viktig at ditt barn er 
synlig i trafikken!

De siste årene har vi delt ut over 500 refleksvester 
til 1. og 2. klassinger i Rennebu og Oppdal. 

Vi i Gjensidige ønsker å bidra til 
å gjøre ditt barn synlig i trafikken!
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 i 
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kk
enEnebolig m/delvis sokkelleil, Kjerkveien 6 (10).

P-ROM/BTA/BRA: 150/192/172 kvm
Byggeår:

Bolig: 69/70
Garasje: 78

Sokkelleil innredet: 81

Trenger rehabilitering

Tomt: 1100 kvm, eiet

Visning: lørdag 24.10 kl 13 – 14
Mob 958 42 138

Enebolig til salgs
på  Berkåk 

Ingrid fra Ålesund
vant teppe
Ingrid Solli-Sæther fra Ålesund vant design-
konkurransen til Ledaal teppeveveri under
årets martna. 

Ingrid var med besteforeldrene sine på hytta på Oppdal,
og de foreslo en tur til Berkåk for å besøke martnan. Der ble
Ingrid fanget av teppekonkurransen til Ledaal, og hun
leverte to forslag på design av tepper. Spenningen var stor
martnassøndagen om hun ville få telefon fra Rennebu-
martnan, og jubelen stod derfor i taket da Kenneth Teigen
ringte og varslet om at hun hadde vunnet.

Teppet ble vevd ferdig til høstferien, for da skulle det bli
ny tur til Oppdal. Ingrid kom med både bror, foreldre og fire
besteforeldre til Berkåk for å motta premien - sitt egetde-
signede teppe til en verdig av nærmere kr 6.000. Kenneth
Teigen og Anne Kristine Stavne hadde laget en skikkelig
festlig ramme om overrekkelsen, og foruten teppe fikk Ingrid
også overrakt en signert plakat av Aleksander Rybak. Ingrid
kunne avsløre at hun traff Rybak under Melodi Grand Prix i
Ålesund, og at han fortalte til henne at sangen han sang også
handlet om ei med navnet Ingrid.

Hele familien fikk også kort med gratis inngang på neste
års martna, og på Ingrids kort stod det VIP-gjest og teppede-
signer.

Av Dagfinn Vold

Kenneth Teigen med teppevinner Ingrid Solli-Sæther. 
Hun hadde designet to tepper, og var derfor spent på hvilket et

som hadde vunnet. Plassen på jenterommet stod klar.

(tilbudet gjelder uke 44 og 45)



Bruk-og-kast mentaliteten har
kommet ganske langt når det
gjelder mange ting. Her er
tips for å få hvitevarer til å
vare lengre.

I en travel hverdag glemmer en ofte
å ta vare på utstyret. Ann Kristin
Haugerud ved Euronics Berkåk anbe-
faler å ta vare på vaskemaskinen både
for å få renere klær og for at maskinen
skal vare lengre. Et par ganger i året er
det bar å kjøre en tom maskin på 900.
Du kan enten vaske normalt med
hvitevaskemiddel eller kjøpe et spesielt
rensemiddel for vaskemaskiner. Det
kan også lønne seg å bruke avkalkings-
middel både på oppvaskmaskin og
vaskemaskin. 

Komfyrer med keramisk topp
trenger rengjøring med skrape.
Innbrent søl på toppen reduserer
effektiviteten og gjør at komfyren ikke
varer så lenge.
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Forbrukert     psetSamles til LAN-party 

Rennebu Ungdomsråd (RUR) skal
neste helg arrangere LAN-party på
Berkåk. Da de startet planleggingen så
de for seg nærmere 20 deltagere. 

— Eneste markedsføringen har
vært en web-side de har laget, og 24
timer etter at siden ble lagt ut var det
42 påmeldte fra Rennebu og omkring,
forteller de tre som står bak - Ola
Haldor Voll, Henning Løvmo og Asle
Kosbergløkk.

Rennebu kommune og RUR har
forfinansiert server og annet utstyr de
trenger. Blilyst har gitt økonomisk
støtte, og det skal også søkes støtte fra
andre instanser.

Partyet starter opp fredag kl 17 og
vil vare til søndag kl 16.00. Selv om det

er avsatt et klasserom i skolen til
soving, vil det gå døgnet rundt med
spilling, film, konkurranser og sosiale
aktiviteter. 

Arrangementet har egen web-side
(www.olahaldor.net/rurlan), og den
inneholder bl.a. regler for helga. RUR-
LAN tar avstand fra en hver form for
rusmidler, og bruk av rusmidler skal
ikke forekomme under opphold i lok-
alene. Ellers følger de Kardemomme-
loven - man skal ikke plage andre,man
skal være grei og snill,og for øvrig kan
man gjøre hva man vil.

Arrangørene tar sikte på å arrang-
ere nye LAN-party senere, og da
kanskje med ennå flere deltagere.

Av Dagfinn Vold

Nye muligheter med UKM 2010
Det er tid for å tenke på neste UKM. I år har vi bestemt at mønstringen skal arrangeres

den 2. helga i februar. Fra den 1. november skal det være mulig for alle som ønsker det å
melde seg på. Gå inn på www.ukm.no og klikk deg fram til fylke og kommune. Hvis det er
litt vanskelig, så ta kontakt med Arnstein eller Astri på kulturkontoret.

Årets mønstring blir litt annerledes enn tidligere. Vi har nemlig bestemt å herme etter
Midtre Gauldal med å ha en Barnas kulturmønstring før selve lokalmønstringa. I år vil det
bli et tett samarbeid mellom ungdomsrådet, kulturskolen og kulturkontoret

Vi minner om at dere kan delta med det meste av kulturuttrykk på mønstringa. Alene
eller sammen med flere. Vi planlegger å komme med flere drypp med informasjon om UKM
utover høsten. Det vil også bli informert om lokalmønstringa på kommunens hjemmeside
og på UKM-sida. Så er det bare å brette opp er armene. Det er ingen tid og miste.

- Kulturkontoret i Rennebu

Ola Haldor Voll, Henning Løvmo og Asle Kosbergløkk 
er på vegne av Rennebu Ungdomsråd arrangører for LAN-partyet.
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K U N N G J Ø R I N G E R

BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Få orden
i huset

A. R. HELGEMO as
– er en allsidig rørleggerbedrift som hjelper deg med:

– Nybygg, restaurering, service. Hytter og boliger

– Totalrenovasjon av bad, kjøkken og øvrige våtrom

– Salg, montasje og service, -varmeanlegg

– Hyttetorg-forhandler

Tlf 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no

2512 Kvikne - Tlf 952 88 834/913 23 319

Oppbevaringskasse
Click`n Fit, 45 l kr 89,-
Click`n Fit, 60 l kr 99,-

Flettet
kurvsett
3-pk. Grå el. brun

kr 99,-

Skogdag
Lørdag 7. november kl 11.00
i Gapahuken ved veien opp til Hæverfallet

Tema:
- Leveringsbetingelser & kapperegler
- Ungskogpleie
- Presentasjon av ny skogbruksleder og avskjed med 

den gamle
- Presentasjon av lokal pådriver
- Diskusjon om bruk av tilskudd for neste år
- SERVERING
Alle skogeiere og ellers interesserte er velkommen!

Skogeierlaget – Skogoppsynet

Vinnere av Euronics Berkåks 
konkurranse i RNs høstnummer

Total lengde på de i butikken er 737cm
1. Hogne Frydenlund – 737 cm
2. Mette Enoksen - 735,5 cm
3. Randi Olise Hoel - 735 cm
3. Per Stian Aune - 735 cm
Premiene hentes ved Euronics Berkåk

Bruktbilsalg
Merke Årsmod/regå r Motor Farge KM Salgspris
Ford Mondeo 2004 2,0Td Svart 97000 169000
Toyota Hi Ace 4x4 2008 D-4D Hvit 7000 225000
Toyota Hi Ace 4x4 2007 D-4D Sølv 65000 195000
Mitsubishi   L 200 2001 2,5 TDI Blå /Sølv 160000 125000
VW Passat 4 motion 2005 1,9 Tdi Svart 82000 235000
Ford Mondeo stv 2001 2,0 aut Sølv 170000 129000
Nissan navara 2005 2,5 TDI Sølv 56000 189000
Toyota Hi Lux D-4D 2004 D-4D Hvit 120000 155000
Toyota Hi Ace 4x4 2001 D-4D     Hvit 170000 90000
Toyota Hiace 2002 D-4D 4x4 Sølv 299000 95000
Volvo XC 70 2003 2,5 Td Sølv 195000 269000
Valmet 6400 å lø 6401998 4x4 Rød 5000 t 235000
Grand Cherokee 1999 TD Blå 219000 115000
Citroen Berlingo 1998 1,9 D Blå 132000 37000
Jeep Cherokee 1998 Td Grønn 199000 87000
Rexston 270 2007 270 aut Svart 42000 305000
MB C 220 cdi stv 2001 2,2 Grønn 149000 139000
VW golf stv 1998 1,9tdi Burgunder 279000 63000
MB 290 stv 1998 290 d Svart 315000 79000
Suzuki Grand vitara 2001 2,0 Tdi Blå /Sølv 111000 150000
Suzuki X L 7 2006 2,0 TD Svart 45000 175000
VW caravelle Syncro 1997 2,4 D Hvit 255000 69000
MB E 220 cdi stv 2001 2,2 Sølv 178000 159000
Toyota Corolla 2007 D-4D Burgunder 75000 189000
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Takkefest
Arbeidsviljen og Solrenning 4H ønsker denne kvelden å få
takke alle frivillige som hjalp oss på fylkesleiren i sommer.
Begge klubbene vil bidra med underholdning. Det vil bli
kaffe/saft og noe å bite i.

Sett av fredag 13. nov kl 20.00
så treffes vi på Sandbrekka til en 
trivelig kveld.

Hilsen Arbeidviljen 4H og Solrenning 4H

Dataopplæring, nettbank mm
Mandag 2. november kl 11, på Frivilligsentralen Berkåk.
Salg av kaffe og vaffel.

Arr. Rennebu frivilligsentral, pensjonistforeninga og D.I.S

Rennebu Historielag feirer 60-årsjubileum 
i samfunnshuset Berkåk søndag 8. november kl 19.30.
Musikk med “Hælve tå kvart”.
Visesang “Tore og Tore” fra *Oppdal. Skuespillet “kom-
munesammenslåeng”.
Servering av rømmegrøt og spekemat. Kaffe.
Inngang kr 100. Alle er velkommen.

Styret

Sangstund
av og med barna på Frivilligsentralen i Kulturvukku
onsdag 28. oktober kl 11.00.
Salg av brødmat til lunsj – gratis inngang.
Små og store er hjertelig velkommen til en 
trivelig formiddag.

Arr. Friv. sentralen

Årsmøte i Rennebu Skytterlag
Torsdag 19. nov. -09 kl 19.00 i skytterhuset, 
Gammelstødalen. Vanlige årsmøte saker. 
Se rennebuskytterlag.com for oppdatering og sakliste. 
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, sendes 
rennebu@skytterlag.no eller Bjørn Inge Haugset 
innen 5. nov -09.

Rennebu Avløserlag 
sitt kontor er stengt  27.-29.10 og 2.- 6.11. 
Timelister må være på kontoret innen fredag 30.10 
for å bli med på neste lønn. 
Senere frister er: 30.11 og 17.12. 
Hilsen Avløserlaget 
Tlf  72 42 77 22  – rennebu.avloserlag@n-lt.no 

Tusen takk til Kvinnegruppa i Rennebu som tok oss
med på biltur til Soknedal den 17. sept. Det var fint vær og
en kjempefin tur for oss.

Takkehilsen fra beboerne i Boavdelinga.

Bibelhelg 23.-25. oktober
Hoelsmo Bedhus   Taler  Asbjørn Kvalbein
Bibeltimer Fredag  kl 19.30

Lørdag  kl 13.00 og 15.00
Søndag kl 15.00

Div. sangkrefter deltar         
Velkommen!  Arr: Misjonssambandet

”Rennbyggin” i Trondheim
har gleden av å invitere til høstfest:
lørdag 7. november 2009 kl 19.00
Sted: Kantina til Coop Norge, Østre Rosten 108.
Koldtbord.
ERIK´S spiller til dans.
Åresalg.
Inngang: kr 250,-
Påmeldingsfrist: søndag 1. november 2009.
Påmelding til: Eli Hukkelås, tlf. 72 55 40 81 / 901 20 898
eller mail: elihukkelaas@live.no
Hvis det blir nok interesse, vil det bli satt opp buss fra
Berkåk. Ta evt. kontakt med
Anne-Grete Granli, tlf. 976 23 861.
Vi ønsker velkommen til høstfest!

I forbindelse med LHL sitt  
20 års jubileum
takker vi følgende for ?sponsorstøtten: 
Kvikne Rennebu Kraftlag, Kraftverkene i Orkla, Berkåk
Veikro og Gjestegård, Tine, Coop Prix og ICA

LHL Rennebu 
Styret

SANITETSBASAR
Fredag 2dre oktober var det tid for arbeidslaga ”nørdst” i
bygd`n å ha Sanitetsbasar i Fredheim (Myrhaug bedehus før
i tida). Og basar vart det. Ein hiva basar! Mykkjy folk og
masse ungar som sto i kø framom tombolatønna. Slikt blir
det støy(og gøy) av. Leven som var ein flyplass verdig!
Artig. Og slikt blir det pengar til Saniteten av.
Dei fleste veit at Saniteten er rause når det kjem søknad
med spørsmål om stønad til saker som vedkjem fellesskap-
et. (Nøye vurdert av Styret før godkjenning).
Dei siste åra har det vore ein tendens at inntektene ikkje
har halde tritt med utgiftene. Ein måte for å halde jamvekta
på er å vera mindre raus, men det er etter  Sanitetens ved-
tekter å gje stønad der det trengs.
Derfor er det viktig med basar.
Det er den viktigaste inntekta som saniteten har. Så når det
blir basar i nærmiljøet ditt: vær aktiv og møt opp.

Helsing Tverdal/ Grindal arbeidslag
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Dette skjer i Rennebu!

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt 
Rennebu Turistkontor, 

tlf 72 42 77 05 turistkontoret@rennebu.net

På tide å rense?
Hos oss finner du renseprodukter 
som gjør jobben enklere

Cera-Fix: Rengjøringsmiddel for keramiske topper – riper ikke

Rengjøringsmiddel for oppvaskmaskiner og vaskemaskiner

Skjermrens du kan bruke på vanlig TV, flatskjerm og dataskjerm.

Kom innom med verdikupongen du finner på side 12 i Euronics –bladet 
du fikk onsdag 14. okt. Da får du gratis vaskehåndbok og vaskepose.

23-25.10   Bibelhelg Hoelsmo
24. oktober – 1. november Kulturvukku i Rennebu

Se egen annonse for oversikt over programmet
27.10 Formiddagstreff Berkåk 11.00
27.10 Basar Voll kvinnefor. Misjonshuset 19.30
29.10 Formiddagstreff Voll 11.00
30.10 Pubkveld Furuly 20-01

Grendalaget Godt Mot
Rennebu Songkor har øvelse onsdager kl 19.30-22.00
Rennebu Skolekorps har øvelse torsdager kl 18.00-20.00
Rennebu Musikkorps har øvelse onsdager kl 19.30-22.00
Rennebu Mannskor har øvelse tirsdager kl 19.30-22.00
Step i Rennebuhallen torsdager kl 19.30
LHL Helsestudio åpent hver onsdag kl 15.00-17.00
Frisk-trim i Rennebuhallen onsdager kl 10.00-11.00
Rennebu Husflidslag, Vonheim mandager 18.00-21.00

Samlet inn penger til Care

Tradisjonen tro arrangerte elevene ved barneskolen på
Berkåk aksjonsdag. Inntektene går til TV-aksjonen, og i år
kom det inn hele kr 20.462,50 til CARE.

Aksjonsdagen er blitt et årlig arrangement som både
elever, lærere, foreldre og andre ser frem til. Med under-
holdning, loddsalg og kaffesalg er det hvert år en garantert
suksess. Bedrifter er velvillige sponsorer til gevinster, men
elevene selv sørger for de fleste gevinstene.

Elever fra
5. klasse
ved Berkåk
skole.




