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Den tradisjonelle adventskonserten
til Kulturskolen i Rennebu
er én av de vakreste konsertene!
Her er Sigrid Gjermundsdatter Kvam
i aksjon på fiolin.
Les mer på side midtsidene.
Foto: Dagfinn Vold

Vi ønsker alle
ei god jul
og et godt nytt år!
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leder

Jul

For 50 år siden var det flere mennesker i Norge, ja
også flere rennbygger, enn i dag som levde av landbruket. De levde nøkternt og arbeidet hardt. Julehøytiden ga en stopp i mørketiden med forventninger, glede og sosialt samvær. Det var viktig å gjøre
en forskjell fra hverdagen og da skulle en by på det
beste en hadde av god og fet mat og minst sju sorter
småbrød, som på rennbygg betyr småkaker. Jeg hørte
forleden at rekorden i antall småbrød i Meslo-grenda
ett år lød på 23 ulike sorter småbrød. Da var det ikke
godt å være en unge med strenge formaninger hjemmefra om at det ikke var lov til å smake på mer enn
fem sorter.

Jula betyr dessverre ensomhet for mange. Noen velger
det selv, mens andre er ufrivillig alene. Men vi alle har
en nabo som ikke har så mange rundt seg som vi kan
gi litt oppmerksomhet; en hyggelig telefon eller en
liten smak av julebaksten kan bidra til stor glede. Det
følger med en annen ting som også har verdi: Du blir
faktisk glad selv.

Jeg har reflektert over dagens juletradisjoner, og når
de ses i lys av disse så kan de kanskje forklare noe av
vårt selvpålagte stress, særlig oss kvinners stress. Vi
har ubevisst tatt med oss våre mødres holdninger til
jul; det blir ikke jul uten at det er skikkelig bakst i huset og det er nyvasket. Men kanskje vi ikke skal være
redd for å justere tradisjonen litt – til et praktisk nivå;
som passer til dagens familiestørrelse og behov? Det
viktigste er at vi har gode opplevelser sammen.
Jeg vet at jula krever noen forberedelser for at det
skal bli jul, og vi prøver å gjøre det til en hyggelig tid
sammen med de vi har rundt oss. Den mest verdifulle gaven er at vi setter pris på hverandre – og tør å
fortelle det.

Vi har det godt i Norge og må sette pris på det.
Uansett tradisjoner, religion og livssyn er jula ei tid for
omtanke nestekjærlighet og refleksjon.
Med ønske til dere alle
om en riktig God Jul!

Lill Hemmingsen Bøe
- ass. rådmann

Rennebu kommune
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Jeg vil også i år bruke tid på å skrive julekort med en
personlig hilsen, særlig til de jeg ikke har fått brukt så
mye tid sammen med gjennom året. Jeg setter selv pris
på å få håndskrevet julekort, og da innbiller jeg meg at
det samme gjelder for andre.
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Juleverksted på Innset skole
Det tradisjonelle juleverkstedet for
elever, søsken, foreldre og ansatte ble
arrangert den 8. desember på Innset
skole. I år laget vi lefser, lys og julepynt.
Her er noen bilder fra kvelden.

En stolt juletrepynter.

Siste ”finish” på lysene.

Dekorasjon av julehjerter.

Lefser i ulike varianter.
Bilder og tekst: Innset skole
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Ønsker våre kunder

Vi ønsker å bidra
til en verdig gravferd

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå
Soknedal - tlf 72 43 34 14/414 52 610

Vi ønsker å bidra
tlf verdig
72 42
82 00
til en
gravferd

– berkak@smnregnskap.no

Støren og Omegn Åpningstider i jula:
Begravelsesbyrå Mellomjula: 9 - 13
Tlf 72 43 34 14/414
52 610og
Julaften

Nyttårsaften: stengt

Vi ønsker alle våre kunder og forretningsforbindelser

en riktig GOD JUL & GODT NYTT ÅR!

Din lokale
rørlegger
ønsker alle
god Jul og godt nyttår

god jul og godt nytt år!
Takk for samarbeidet i året som har gått

Rennebu

Grus

Torstein 944 87 876 – Vidar 472 53 224
te@rennebu-grus.no

Vi ønsker oss
mye snø og gode forhold
i bakkene og i turløypene!
God jul og
godt nytt år!

tlf 72 42 61 08 - 976 80 819
www.nerskogenskisenter.no

Din lokale maler for tak og vegger

ønsker alle en riktig
god jul og et godt nyttår!

Vi holder stengt
f.o.m 24.12.14 t.o.m 04.01.15

Telefon 72 42 64 64
Industriveien 4, 7391 Rennebu
mandag – fredag 08.00 - 16.00
lørdag 10.00 - 13.00
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Jarno van Malsen
Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com

Åpnet ny vedsentral
Vedsentralen har flyttet inn hos Torslaft på Berkåk, og det fortjente en storstilt åpning.

Rennebu
husflidslag
i nye lokaler
I snart ett og et halvt år har
Rennebu husflidslag hatt sine
aktiviteter i sokkelen til det
tidligere Sanitetshuset som
ligger i Gamle Kongevei.

Snorklipping: Helge Magne Holthe, Tim Hansen, ordfører Ola T. Lånke og Stig Remetun.
Vedsentralen har flytet inn i nye
lokaler hos Torslaft, og ordfører Ola T.
Lånke var på plass for å åpne den nye
vedsentralen. Selve snorklippinga foretok han sammen med Tim Hansen, og
før snora ble klippet erklærte Tim den
nye og fine vedsentralen for åpnet.
Imponert over utstyret
Ordfører Lånke var imponert over
vedsentralen og over det moderne
utstyret de disponerer.
— De som jobber med ved er til glede for mange, og det gir bokstavelig talt
et varmere samfunn, sa ordføreren. Han
hadde også med seg en gavesjekk på kr
2.500 som en symbolsk takk og erkjentlighet for det arbeidet de gjør.

En stor dag
Åpningen var en stor dag for de som
arbeider ved sentralen.
— Vi har holdt til på Kraftlaget
siden 2008, men da de trengte plassen
selv måtte vi se oss om etter nye lokaler. Heldigvis fikk vi en god avtale med
Torslaft, forteller Jan Ove Haugen, leder
for Vedsentralen. Lokalene er praktiske og de er nært Arbeidssenteret. Nå
blir det vedarbeid hver tirsdag, onsdag og fredag, og de har avtale med
Bygdasenteret om salg av veden. Er
det behov for tilkjøring av ved, kan
Vedsentralen være behjelpelig med det.
Av Dagfinn Vold

Strikking er populært. Ingeborg Halgunset,
Halldis Havdal og Sidsel Bjerkan studerer
«Mormors tøfler».
I det tidligere Sanitetshuset møtes
ca 15 damer hver mandagskveld i vinterhalvåret for å utøve sin hobby, og da
blir det utvekslet mønster og ideer. Det
hender også at en kan få gode råd fra
de andre for det produktet en lager.
— I løpet av vinteren har vi ulike
temaer på møtene. Det kan være gamle
håndarbeidsteknikker som blir frisket
opp. Noen av oss har for eksempel ikke
prøvd å hekle eller sy hardangersøm
tidligere, og da kan det være muligheter til å prøve dette, sier Bodil Enget
Rogstad.
Ull er et aktuelt tema i 2015. Det er
mange teknikker som er knyttet til bruk
av ull, og hva vi ender opp med er ikke
helt klart ennå. Men, for å nevne noen
er; toving, strikking, hekling, hakking
eller gimping aktuelle aktiviteter.
— Har du lyst til å prøve noe nytt, så
møt opp. Den 5. januar er vi igang igjen,
oppfordrer Enget Rogstad.

Første Rennebunytt
i 2015
Torleif Bøe fra Torslaft, Jan Ove Haugen (leder for Vedsentralen) og Helge Magne Holthe.

kommer torsdag 15. januar.
Frist for stoff er
tirsdag 6. januar.
Rennebunytt
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E6 Berkåk

tlf 72 42 71 50
Følg oss på Facebook

Husk å kjøpe
Statoil-koppen
for 2015
Vi ønsker alle kund
er
en riktig god jul og
et
godt nyttår!

Ren bil til jul? – vask bilen hos oss!
Åpningstider:

Julaften
1. juledag
2. juledag
3., 4., 5. og 6. juledag
Nyttårsaften
1. nyttårsdag

7.30–15.00
stengt
9.00–21.00
7.30–22.00
7.30–17.00
10.00–24.00

Åpningstider i

jula

Julaften 8-13
0
Mellomjula 9-2
6
Nyttårsaften 8-1

Ønsker alle våre kunder
en fredelig jul og et godt nyttår!
Berkåk,
tlf 979 94 840

God jul og
godt nyttår!
Vi håper julehøytiden vil gi deg mye god energi!

Våre åpningstider i julen:
Jul- og nyttårsaften
Stengt
5. og 6. juledag
10-14
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Kommunereformen:

Åpent møte for ungdom
Ungdomsrådet i Rennebu inviterer til folkemøte om kommunereformen den 29. desember kl 18.00 i fritidsklubben.

Åpent stormøte om
kommunereformen
Onsdag 7. januar blir det
åpent møte om kommunereformen for hele kommunen.
— Vi har hatt fem lokale møter i
kretsene, og disse møtene har hatt stor
oppslutning og de har vært meget vellykket med gode samtaler, forteller ordfører Ola T. Lånke. Meningen har hele
tiden vært å ha et avsluttende møte på
Berkåk for hele kommunen, og den 7.
januar blir det møte i Samfunnshuset.
Det blir sannsynligvis flere møter senere.

Ungdomsrådet inviterer til møte om kommunereformen
- Daniel Bertelsen, Kristina Aspeggen, Markus Nyberg og Henrik Skjolden.
Thea Emilie Pedersen Havdal var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Ungdomsrådet i Rennebu synes det
er viktig at ungdommen får uttale seg
når det gjelder kommunereformen og
hvilke kommuner Rennebu eventuelt
skal slå seg sammen med. Derfor inviterer de all ungdom i kommunen til et
åpent møte i fritidsklubben Låggin
den 29. desember kl 18.00.
Opptar ungdommen
— Vi vil gjerne høre hva ungdommen har å si om å spleise kommuner
sammen. Det angår ikke bare de voksne. Det er mange som har meninger, og
det snakkes en del om dette på skolebussene og på skolene, sier de som sitter i ungdomsutvalget. De sier at ungdommen har mange spørsmål rundt
kommunesammenslåing, og de er også
bekymret for det som skal skje fremover. Ungdommen er både positive og
negative til sammenslåing.
— Det har kanskje ikke så mye å si
for oss, og det er sikkert til det beste for
kommunene. Men, selv om vi blir slått
sammen med Oppdal, vil det fortsatt
være Rennebu og Oppdal, sier Markus
Nyberg.
— Oppdalsungdommen er stort sett
på Oppdal, og der har de de tilbudene
de trenger. Vi fra Rennebu har ikke så

mange tilbud, og vi er derfor mer vant
til å reise til andre steder. Blir vi slått
sammen med Oppdal vil vi nok bli mer
og mer spleisa med ungdommen fra
Oppdal, sier Daniel Bertelsen.
Møt opp på Låggin
For å få frem meningene og spørsmålene ungdommen stiller seg, inviteres det til åpent møte i fritidsklubben
Låggin på Berkåk. Både ordfører Ola T.
Lånke og rådmann Birger Hellan blir
tilstede på møtet.
Daniel Bertelsen vil innlede og stille
en del spørsmål for å få i gang praten.
Deretter blir det gruppearbeid der de
skal komme frem til positive og negative sider med kommunesammenslåing
og eventuelt hvilke kommuner som er
aktuelle å slå seg sammen med.
Det vil bli servert pizza og brus på
møtet, så her får en god næring til sine
meninger.
Gjelder fremtida
– Dette gjelder fremtida vår, så vi
oppfordrer ungdommen til å møte opp.
Vi har også innvirkning på kommunens
standpunkt i denne saka, sier medlemmene i ungdomsrådet.
Av Dagfinn Vold

Dette stormøtet blir lagt opp på en
annen måte enn de lokale møtene. Det
blir innledning om kommunereformen
ved direktør Alf-Petter Tenfjord hos
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
— Vi har invitert ordførerne i tre
nabokommuner til å være med i et
panel, og de som kommer er ordfører
Erling Lenvik (Midtre Gauldal), ordfører Ola Røtvei (Oppdal) og varaordfører Helge Ringli (Meldal). Ordfører Are
Hilstad i Meldal var opptatt, så varaordfører Ringli møter i stedet, forteller
Lånke. Sammen med ordfører Lånke vil
ordførerne svare på spørsmål og kommentere innlegg fra salen, og samtidig
utveksle meninger om kommunereformen seg i mellom.
— Opplegget for møtet er kommunereformen generelt, og ikke direkte
hvilken ”retning” vi skal velge her i
Rennebu – selv om det sikkert blir bragt
på bane det også, sier Lånke.
Lånke håper det blir folksomt på
møtet, og han håper også at det kan
komme interesserte fra våre nabokommuner.
Av Dagfinn Vold

Rennebunytt
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Linda Drugli Hervik - vår nye helsesøster
Linda Drugli Hervik er fra 1. september ansatt i 80% stilling som helsesøster i Rennebu kommune. Hun er opprinnelig fra Storås, men nå bosatt i Meldal med mann og to jenter på henholdsvis
7 og 11 år.
både fast oppfølging av elever på ulike
alderstrinn, og ellers samtaler og tettere
oppfølging for dem som trenger det.
- Jeg syns også denne delen av jobben er veldig givende, og som helsesøster opplever jeg ofte at ungene får et
litt annet forhold til meg enn de har til
lærere og foreldre. Helsesøster blir jo en
mer nøytral part hvis det for eksempel
dreier seg om konflikter som skal løses
opp i, for vi skal verken sette karakterer eller oppdra ungene. Vi er der rett og
slett som en støttespiller både unger og
foreldre kan prate med hvis de trenger
det, sier Linda.

Linda Drugli Hervik er ny helsesøster i Rennebu.
Linda har jobbet som sykepleier
siden 2004, og avsluttet i 2011 sin tilleggsutdanning som helsesøster. De
siste årene har hun jobbet som helsesøster både i Meldal og Snillfjord kommune.
Givende å jobbe forebyggende
En av de viktigste grunnene til at
Linda valgte å ta videreutdanning som
helsesøster, er muligheten til å jobbe
med forebyggende arbeid blant barn og
unge.
- Som helsesøster følger du barna
fra de er nyfødt og langt oppover ungdomsårene, og det er noe jeg syns er
veldig spennende. Da får man muligheten til å forebygge mange problemer, og
sammen med andre faginstanser sette
inn ekstra ressurser der det trengs, sier
Linda.
Praksisen i norske kommuner er jo
en veldig tett oppfølging av ungene fra

de er nyfødt og opp til de er omtrent
to og et halvt år. I denne perioden er
ungene sammen med sine foreldre til
jevnlig kontroll og samtaler på helsestasjonen, noe de fleste nybakte foreldre
opplever som både trygt og lærerikt.
- I denne perioden er det også viktig at vi som helsesøstre legger et godt
grunnlag for samarbeid med familien
når barna blir eldre, slik at terskelen blir
lav for å ta kontakt med oss dersom det
er noe man lurer på eller er bekymret
for, sier Linda.
Fast dag på skolen
I Rennebu er det også en godt innarbeidet rutine med skolehelsesøster.
Linda har nå fått ansvaret for oppfølging av elever på 1. – 8. trinn, mens en
av de andre helsesøstrene har hovedansvar for de to eldste klassetrinnene på
ungdomsskolen.
I arbeidet på skolen har helsesøster

Åpningstider
for kommunehuset i jula
24.12.
29.12.
30.12.
31.12.
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kl 08.00 - 12.00
kl 10.00 - 14.00
kl 10.00 - 14.00
kl 08.00 . 12.00

Mye å sette seg inn i
Siden hun startet i jobben 1. september har det naturlig nok også gått
med en god del tid til å sette seg inn i
rutiner og lokale forhold.
- Det jobbes heldigvis bra tverrfaglig her, og det tror jeg er viktig for å gi
et best mulig tilbud. Samtidig blir det
selvfølgelig mye nytt å sette seg inn i
når man er ny i jobben, men det kommer vel etter hvert, sier Linda.
Så langt har hun bare godt å si om
sine nye arbeidskolleger, og hun trives
godt både på helsestasjonen og på skolen. Både Martha H. Withbro og Bjørg
Kjøllesdal har lang fartstid som helsesøstre her i kommunen, og har mange
nyttige tips til sin nyansatte kollega.
- Jeg har også lyst å nevne til slutt
hvor viktig jeg syns det er at helsesøstertilbudet skal være et lavterskeltilbud.
Det betyr at ingen må være redd for å
ta kontakt med oss hvis de har spørsmål eller bekymringer omkring barn
og unge, for vi ser ikke på noen utfordringer som små eller bagatellmessige,
avslutter den nyansatte helsesøsteren.
Av Mona Schjølset

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

Kommunereformen:

Et møte preget av taktikk
Nylig møttes de fire ordførerne i Rennebu, Oppdal, Midtre
Gauldal og Holtålen, og møtet
bar preg av at ingen ville spille ut alle kortene sine med en
gang.
— Det har ikke noe å si hvor kommuneadministrasjonen blir lagt for oss,
bare vi får utvikle Oppdal videre som
handelssentrum, sa Ola Røtvei. Han
mente at lokaliseringsdebatter har ødelagt prosesser med kommunesammenslåing tidligere. Det var også Ola Røtvei
som ønsket velkommen til pressa, og
som styrte ordet under pressebrifen.
Etter spørsmål fra Rennebunytt om det
var tilfeldig eller tegn på posisjonering,
ble det kastet noen blikk blant ordførerne før Røtvei sa at de andre ordførerne
ønsket det slik.
Dialogfase med kartlegging
Ordførerne understreket at møtet
var en del av kartleggingen av nabokommunene for å komme frem til hvilken retning de til slutt skal velge når
avgørelsen om retning skal tas over
nytår. De har dermed blitt enige om å få
frem faktagrunnlag for de fire kommunene innen blant annet kommunenes
økonomiske situasjon og hvor de bruker pengene, næringsutvikling, tjenestetilbud og befolkningsutvikling.
Alle spriker til flere retninger
Ordfører Erling Lenvik i Midtre
Gauldal hadde tatt initiativ til møtet, og
han syntes møtet hadde en god tone,
og at de fire ville prate mer sammen.
— Men, det er mange x-er og y-er
i kommunereformen, og vi vet heller
ikke hva de andre kommunene mener,
sa Lenvik. Og det ble vi i Rennebunytt
ikke noe særlig klokere på etter møtet
heller.
Ordfører Ola Røtvei sa at Oppdal
arbeider med to hovedretninger - vestover mot Sunndal og nordover mot
Rennebu og videre. Røtvei understreket
at de vil kjøre utredninger mot begge
alternativene, selv om fylkeskommunen i Møre og Romsdal har oppfordret

Ordførerne i Rennebu, Oppdal, Midtre Gauldal og Holtålen møttes til sonderinger på
Berkåk, men spørsmålet er om videre samarbeid mellom alle kommunene blir parkert.
kommunene i fylket om å forsere arbeidet med kommunereformen med tanke
på sammenslåing allerede i 2016.
Erling Lenvik i Midtre Gauldal sa at
de har tre naturlige nabokommuner Rennebu, Holtålen og Melhus. De har
så langt ingen konklusjon, men at de
snart vil legge frem retning for kommunestyret.
Ordfører Jan Håvard Refsethås i
Holtålen var kanskje den ordføreren
som var mest konkret. Holtålen har så
langt mye samarbeid med Røros, men
ser det likevel som mest aktuelt å se
nordover mot Midtre Gauldal med tanke på kommunesammenslåing.
E6-aksen mest aktuell
Rennebu er den kommunen som
har kommet lengst når det gjelder folkemøter og inkludere folket i prosessen.
Ordfører Ola T. Lånke var den eneste av
de fire som i sin orientering til pressa
sa at det også er et alternativ å fortsette å stå alene. Ellers fremholdt han at
E6-aksen er et svært aktuelt alternativ,
og at dette møtet var med på å understreke at Oppdal og Midtre Gauldal og heller ikke Holtålen er så fremmed
når det gjelder sammenslåing.
— Det er viktig at det er i begge

retninger langs E6-aksen, og det virker som at det er en gjensidig vilje til
å gå videre på en slik utredning. Men,
hvis E6-aksen skjærer seg, er fortsatt
Orkdalsretningen aktuell, selv om det
ikke er samme gjensidig vilje der, sa
Lånke.
Mer robuste sammen?
Ordførerne var enige om at de alle
hadde utfordringer, kanskje spesielt
innen helse og omsorg. Men, spørsmålet er om de vil bli mer robust sammen,
slik det hevdes fra regjeringshold. Det
er ikke gitt at selv om to kommuner slår
seg sammen så vil det bli en gevinst.
Kanskje fører det bare til større sentralisering? Men, med større kommuner vil
det nok bli enklere å trekke til seg nødvendig kompetanse.
Se 50 år frem i tid
— Det er viktig å se hva som lønner
seg langt frem i tid, og setter vi oss ned
og venter kan vi bli påtvunget løsninger
vi ikke ønsker, sa Ola T. Lånke - som
heller ikke var fremmed for at det kan
bli aktuelt med en folkeavstemming til
slutt.
Av Dagfinn Vold

Rennebunytt
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Stemningsfull adventskonsert
Den årlige adventskonserten til
Kulturskolen i Innset kirke er én av
de mest stemningsfulle konsertene
gjennom året. Årets konsert ble ikke
noe unntak, og den viste at det gror
godt med nye talenter i Kulturskolen.
1: Sander Pedersen Havdal, Sondre Kvam, Matias
Øverland Kjeka, John Helge Bellingmo og Ola Kvam
fremførte ”Auld long syne”.
2: Ida Jerpstad fremførte ”Vær ikke redd for mørket” på
piano.
3: Jonas Værnes med horn fremførte ”Bjelleklang”.
4: Alisa Ioana Grindvoll, Jenny Sæther Stavnesli og
Ine Nordbø sang ”Snømannen Kalle”.
5: Ida Skamfer med fele og ”Et barn er født i
Betlehem”.

1

6: Miriam Vognild spilte ”Julekveldsvise” på trekkspill.
7: ”Nå tennes tusen julelys” ble spilt av Runa Marte
Skjolden, Ingelin Storli Aune og Ragnhild Storli Aune.
8: Ellinor Gunnes avsluttet konserten med å synge
”The christmas song”.
9: LODI med Markus Nyberg, Petter Olsen, Terje
Løfshus og Anders Olsen fremførte sin egen låt
”Cowboyhjerte”.
10: ”La den gå” ble fremført av Five Kids, som
består av June Gunnes, Matias Øverland Kjeka,
Sigrid Øverland Kjeka, Sigrid Uv og Hans Kristian
Rokkones.

4
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Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

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

Juleblomster og gaver
Vi bringer blomster for deg!
Åpningstider før jul:
lørd 20. kl 10-16
mand 22. og tirsd 23. kl 10-18
julaften kl 10-13 – mellomjula kl 10-14

– pleier dine føtter
på Løkken, ved Rennebu helsesenter eller
på Nerskogen/Fjellheim
Trenger du behandling
ring for timeavtale

41 45 75 93
Behandling av negler,
beskjæring av hard hud,
vortebehandling,
behandling av soppnegler

S
fotkrem alg av
som ik er og sokker
ke
Ametrin strammer,
esokke
r

Julegavetips
Berkåk - tlf 72 42 74 45

Åpningstider: man-fre 10-17 – lør 10-14

gavekort på fotpleiebehandling!

Vi ønsker alle kundene våre en
riktig god jul og et godt nytt år!

A13_0355/12.2014

Våre åpningstider i julen
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Oppdal:
Mandag 29/12:
Tirsdag 30/12:
Nyttårsaften 31/12:

09.00 – 15.00
09.00 – 15.00
09.00 – 12.00

Berkåk:
Tirsdag 30/12:

09.00 – 15.00

Kom gjerne innom, eller ring oss
på 72 40 49 90.
Ved skade, ring 03100

NY TURBOK:

56 turer i Trollheimen

Få fjellområder er omspunnet av mer mystikk og har større tiltrekningskraft på fjellvandrere enn Trollheimen.

Kulturskolen
”I full blomst”
Kulturskolen gir også i år ut
både kalender og CD til jul.

Anna Marie Drivstuen og Maren Flå
Sundset solgte kalenderen og cd´n under
adventskonserten til kulturskolen.

I Trollheimen kan du vandre på rødmerkede stier mellom eventyrhytter og
bestige sagnomsuste fjelltopper med
utsikt så langt øyet rekker. For noen er
roen og stillheten i fjellet det viktigste,
andre søker utfordringer, spenning og
opplevelser for livet. Trollheimen rommer alt dette og mer til.
— I denne boka presenterer vi
noen av turmulighetene som finnes i
Trollheimen. Vi har lagt vekt på å ha
med et variert utvalg av turer; fra lette
turer som passer for alle, til lange og
krevende turer som forutsetter kunnskaper og god fysisk form. Også dagsturmuligheter fra turisthyttene er viet
plass. Boka er rikt illustrert med bilder
og kart, forteller Asgeir Våg - redaktør
for boka.
Interessant redaksjonelt stoff
I tillegg til tips og inspirasjon til
nye turopplevelser inneholder boka
mye nyttig informasjon som vil berike
turene. Her kan du blant annet lese om
bjørnejakt i Folldalen i gamle dager, om
reindrifta i Trollheimen, om arkeologiske funn som dukker opp når breisen
smelter og om Trollheimens rike planteliv. Du vil også finne en oversikt over
alle turisthyttene i Trollheimen.
Dugnadsarbeid
— Boka er et resultat av en stor dug-

”I full blomst” er tittelen på
Kulturskolens nye CD, som nå er ferdigprodusert og lagt ut for salg på
Servicetorget på Kommunehuset. Ifølge
rektor Sverre Stenløkk har CD’en blitt
et flott produkt, som gir mange fine
smakebiter på det elevene har jobbet
med denne høsten.
I tillegg til CD har kulturskolen laget
en kalender, som også er lagt ut for salg
på Servicetorget. Denne er det elevene
på visuelle kunstfag som står bak.
- Dette er flotte julegavetips til dem
som har alt, og likedan hvis man vil gi
noen en ekstra trivelig oppmerksomhet
til jul, sier Stenløkk.

Ringvirkninger av
Rennebumartnan
Asgeir Våg har vært redaktør for den nye
turboka til Trondhjems Turistforening.

nadsinnsats der hele 46 personer har
delt sine favoritturer og erfaringer med
oss og bidratt med tekst og bilder på frivillig basis, forteller Våg.
På UT.no
Våg forteller at alle turene vil bli lagt
ut på turportalen UT.no, slik at de er
tilgjengelig på smartmobiler også ute i
terrenget.
Av Dagfinn Vold

Under siste Rennebumartna var
utstiller Cathrine Hærem i Ledaal
Teppeveri på befaring i Løkken kirke og
Meldal kirke for å gi pris på nye kirketekstiler.
— Vi prøver å komme på befaring
når vi har forespørsler, da tar vi mål og
ser på mulige løsninger. Vi fikk jobben
med nye kirkeløpere i begge kirkene en fin ringvirkning av martnan, forteller
Hærem.
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Året som gikk ...
JANUAR

Rennebu IL skigruppa feiret TÆL-prisen for Rennebu og
Oppdal.

Kvikne-Rennebu Kraftlag SA
r
legger ned Euronics-butikken ette
kkbuti
på
flere år med underskudd
drifta.
Elisabeth Tamnes fra Brekken
startet i jobben som leder ved
Rennebu sykehjem.

JULI

RILs jenter 16 ble nummer 2 i
B-sluttspillet i Norway Cup.
Fra 2015 innfører Rennebu
kommune
eiendomsskatt, og i
sommer har
16 ungdommer arbeidet
med registrering som grunnlag for
skatten.
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FEBRUAR

Jonas Hårstad ble numm
er 2 i
Junior-NM i skiskyting.
Mamma Mia! Folk strøm
met til
Rennebuhallen for å oppleve den første musikalen
med voksne
aktører satt
opp i Rennebu. Det ble
en opplevelse som sent glemm
es!

AUGUST

Nok en vellykket Rennebumartan, og årets tema var
Ja, vi elsker... inspirert fra
Grunnlovsjubileet.
Skolerådgiver Nina Rise Oddan
ble nylig Norgesmester på 500
meter banesykling, og det i konkurranse med langt yngre jenter.
Kjerkbrua på Voll ble åpnet etter
restaureringa.

MARS

Ny Prix-butikk ble åpnet på
Berkåk.
Sveinung
Kosberg i
Rennebu Sag og
Trekultur får god
respons på sin brentkledning.
Johanne Berg Bakk klipte snora
og foretok åpningen av den nyetablerte RennebuSmia på Berkåk.

SEPTEMBER

Skipresident Erik Røste åpnet
den nye rulleskiløypa til RIL.
Årets Nerskogskonsert med
Morten Harket ble en suksess.
Terrengen AS fikk nye eiere.
Grindal Ysteri åpnet gårdsutsalg.
Mjuken Skotthyllklubb ble
Norgesmestere i lag, og Ole Aspeggen individuell Norgesmester.

Det er mye som skjer i løpet av et år i Rennebu. Det er vanskelig å oppsummere alt
på bare to sider, men her er et lite utvalg hentet fra Rennebunytt ...

APRIL

Alexandru Gros Grind
voll gikk
videre til landsfinalen i
UKM.
Gammelskolen Gym
på Voll ble
åpnet.
1. - 4. trinn ved
Berkåk skole
arrangerte
grunnlovsfest.
Ni personer fra Renneb
u fullførte
avløserkurs.

OKTOBER

n av
usikalversjo
10. trinns m
en kjemesløse” ble
”Den stund
pesuksess.
ld Rise
en og Hara
Arve Tellefs isk konsert i Berkåk
tast
holdt en fan
kirke.
d Stene
ulbrandsta
Ragnhild K
rdfører.
t til ny varao
(SP) ble valg
e gård ble
et” på Grøtt
”Elg på tun
åpnet.

MAI

t bispevisitas i
7. -11. mai var de
op Tor Singsaas
Rennebu, og bisk
t og variert prohadde et tettpakke
gram.
Nettstedet
Rennebu.
com ble lansert.
unnlovsjubileet
Den 17. mai ble gr
de på dagen og
behørig markert bå
om kvelden.

NOVEMBER

Kraftlaget nyåpnet sine lokaler og
presenterte sin nye grafiske profil.
Kommunesammenslåing er satt
på kartet, og Rennebu kommune
starter folkemøter for å høre innbyggernes meninger.
Mari Ytterhus blir kåret til årets
klubbleder av Håndballforum for
Midt-Norge.

JUNI

Rennebu får nytt turka
rt, der hele
kommunen er på ett ka
rtark.
Martin Ek
Brattset deltok i junior-EM i
Teakwon-do i
Hviterussland.
Muntlig norskeksam
en for fremmedspråklige voksne
ble for første gang gjennomført i
Rennebu.

DESEMBER

Astrid Smeplass slippe
r sin
musikkvideo i forbinde
lse med
låten 2AM.
Allexandru ble i konk
urranse med
300 søkere tatt ut til å væ
re med i
Norges første boyband
- i regi av
TV2 og Eccentric Music
.

GOD JUL!
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Ingeniør 100% fast

Vi søker etter ingeniør som er godkjent matrikkelfører og kan utføre oppmålingsoppgaver. Vi bruker
GisLine som forvaltningsverktøy for vedlikehold av
vårt kartgrunnlag. Andre forvaltningsoppgaver etter
plan- og bygningsloven vil også bli tillagt stillingen.
Stillingen er for tiden underlagt leder teknisk enhet.
Søker må ha førerkort.
Hovedarbeidsområder:
• Kartforretninger og oppmåling etter Matrikkelloven
• Forvaltning etter plan- og bygningsloven og
forurensingsloven
• Veiledning av publikum
Ønskede kvalifikasjoner:
• Høyskole/ universitet evnt. annen relevant
utdanning kan vurderes
• Relevant praksis og kjennskap til offentlig sektor
• Gode kunnskaper om plan- og bygningsloven og
forurensingsloven
• Positiv serviceinnstilling og god kommunikasjonsevne

Åpningstider
for julehelgen
Julaften: 9 – 13
1. juledag: Stengt
2. juledag: 10-16
3. juledag – 6. juledag: 8 – 20
Nyttårsaften: 9 – 13
1. nyttårsdag: 8 – 22

Vi ønsker våre
kunder og forbindelser
en fredfull jul og et godt nytt år!

Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Vi tilbyr:
• Varierte arbeidsoppgaver samt kompetanseheving
• Behjelpelig med å skaffe bolig
• Lønn etter avtale
• God pensjons- og forsikringsordning
For nærmere opplysninger, kontakt
leder teknisk enhet Arne Meland
tlf 72 42 81 51 mob 915 66 317 eller
ass. rådmann Lill H. Bøe  tlf 72 42 81 13
mob 456 19 590.
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk søknadsskjema på www.rennebu.kommune.
no under ”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” –
”Selvbetjening” innen 31. desember 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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Tomteutgraving
Massetransport
Maskinflytting
Spør oss om hjelp til grunnarbeid, vann og avløp,
sprenging, veibygging, minikraftverk,
opparbeidelse av gårdsplasser

tlf. 913 93 480/ 455 13 870
ramstadmaskin@hotmail.com

Heiskort til
barn og ungdom
Rennebu kommunes julegave til barn i Rennebu er gratis
heiskort på Nerskogen Skisenter.
De siste tre årene
har barn og ungdom i Rennebu fått
gratis heiskort ved
Nerskogen Skisenter
etter en avtale mellom skisenteret og
Rennebu kommune.

— Dette er et fint tiltak med tanke
på folkehelse både for skoleelevene,
søsken og familien. Det er ”in” å styrke
kropp og sjel og være ute i frisk luft, sier
ordfører Ola T. Lånke.
Lånke er glad for at kommunen ser
seg råd til å bidra med et slikt tilbud

Formannskapet vedtok i
møte 2. desember å forlenge
avtalen med Nasjonalparken
Næringshage med ett år, fram
til 31.12.2015.
Avtalen innebærer at Rennebu
kommune
kjøper
tjenester
fra
Næringshagen for å ivareta førstelinjetjenesten og rådgivning mot næringsdrivende og gründere.

Formannskapet
har også for kommende
skisesong
bevilget kr 100.000 til
Nerskogen Skisenter
for å kunne tilby gratis
heiskort. På samme
måte som tidligere vil
egne kort blir delt ut
før jul.
Første sesongen
2011/2012 var det ca
220 som benyttet seg
av tilbudet, og året
etter var det omtrent
samme antall. Forrige
vinter var det lite snø,
og dermed gikk bruken ned til ca 110 som benyttet seg av
gratis heiskort.

Forlengelse av
samarbeidsavtale med
Nasjonalparken
Næringshage

Rennebu Næringsforening har i forbindelse med saksframlegget sendt brev
til Rennebu kommune, med anmodning om å utrede samarbeidet. I brevet
henstilles det også til Rennebu kommune at de bør se nærmere på muligheten for å ansette en egen næringsrådgiver her i kommunen.

som kommer både enkeltpersoner og
skisenteret til gode.
— Det er investert en del i skisenteret, og derfor er det fint at det blir brukt
både av fastboende og hyttefolk. Det
er et viktig fellesgode, sier Lånke, som
også forteller at andre bygder har tatt
etter initiativet, og at Rennebu dermed
har vært en foregangskommune.
Av Dagfinn Vold

Ifølge rådmann Birger Hellan syntes
formannskapet det var litt tidlig å foreta en slik evaluering, og det ble derfor
vedtatt å forlenge samarbeidsavtalen
med ett år.
- På den måten får samarbeidet litt
mer fotfeste, og man får et bedre grunnlag for å evaluere samarbeidet. I løpet
av 2015 vil også arbeidet med kommunereformen være kommet litt lenger, og
vi har antakeligvis fått litt mer klarhet i
hvilke samarbeidsveier som er naturlig
for oss, også innenfor næringsarbeidet,
sier Hellan.

HelseTIPSET
Stopp! Nå i disse dager nærmest løper føttene hurtigere enn tankene klarer å henge med. Sett ned posene med varer og
tøm ut vaskevannet. Sett en god stol på badet, ta med deg ti telys, fyrstikker, et ukeblad (kan sløyfes), en stor kopp varm te,
tapp i fotbadet med en olje eller et fotsalt. Slukk lyset, sett en lapp på døra om at badet er opptatt i 50 min.
Ikke glem å låse døra!
God Jul!
hilsen fotterapeut Astrid Dollis
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Biblioteket

Vi holder stengt i mellomjula.
Siste åpningsdag før jul er mandag 22.12. kl 16-19.
Vi åpner igjen mandag 5.1. kl 16-19.
Biblioteket har mange fine
julebøker og filmer for små og store.
Vi ønsker alle en riktig god jul!

Informasjons- og dialogmøte om

saksbehandlingsrutiner på plan,
byggesak og oppmåling
Kommunestyresalen, 7. januar kl 12.30

For å gi brukere av tjenestene informasjon og
gjennom dialog utveksle erfaringer som gjensidig
kan øke forståelsen mellom søker og saksbehandler.
12.30    Kaffe
13.00 Velkommen og innledning,
v/ordfører og rådmann
Informasjon om rutiner og saksgang
14.15 Synspunkt og dialog fra brukere
15.00 Oppsummering og avslutning
Ordfører og rådmann

Åpent møte
om kommunereformen
onsdag 7. januar 2015 kl. 19.30
i Samfunnshuset, Berkåk.

• Velkommen v/ ordfører Ola T. Lånke
• Innledning om kommunereformen
v/ direktør Alf-Petter Tenfjord, Fylkesmannen
i Sør-Trøndelag

Bredbåndsutbygging i
Rennebu kommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Rennebu kommune
har sammen med Telenor inngått et samarbeid som
skal sikre et nytt og fremtidsrettet bredbåndstilbud til
utvalgte områder i Rennebu kommune. I første fase
skal store deler av områdene Flågrenda, Stamnan, Voll
og Ås bygges ut. Telenor ble valgt som utbygger etter
en anbudsrunde som ble gjennomført høsten 2014.
Ny teknologi gir raskere bredbånd
Gjennom bruk av ny teknologi vil Telenor bygge fiber
nærmere husstandene og gjenbruke eksisterende
kobbernett den siste biten inn til husene.
Dette vil for de fleste bety mulighet for bredbåndshastigheter mellom 30 – 50 Mbit/sek, noe som vil gi
svært gode bredbåndsopplevelser. Bedrifter som ønsker
det, kan få innlagt fiber.
Du vil bli kontaktet
Utbyggingen av bredbåndsnettet starter tidlig i 2015 og
forventes å være ferdig innen utgangen av året.
Den enkelte husstand eller bedrift trenger ikke å foreta
seg noe. Telenor vil gi fortløpende informasjon om
utbyggingen og beskjed om når det nye bredbåndstilbudet kan bestilles.
Er det noe du lurer på?
Det inviteres til åpent informasjonsmøte den
20. januar i kommunestyresalen på Berkåk kl 18, der
Sør-Trøndelag fylkeskommune, Rennebu kommune og
Telenor vil informere nærmere om utbyggingen.
Med vennlig hilsen
Sør-Trønedalag
Fylkeskommune

• Paneldebatt med           
ordfører Erling Lenvik, Midtre Gauldal
ordfører Ola Røtvei, Oppdal
varaordfører Helge Ringli, Meldal
ordfører Ola T. Lånke, Rennebu
Spørsmål og innspill fra møtedeltagere!

Gruppebehandling i basseng
ved Oppdal Kulturhus

Oppstart: 12. januar 2015
Nye deltagere trenger henvisning fra lege.
Ved spørsmål kontakt kommunefysioterapeut
Kari Tronsgård: 913 81 511
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Rennebu helsesenter vil rette en stor takk
til Lions Rennebu for nok en gang å ha gitt oss et
nydelig juletre, til glede for både store og små!

KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

God jul og godt nytt år
ønskes slekt og venner!

En hjertelig takk for pengegaven som ble gitt til
Sykehjemmet i Rennebu i forbindelse med begravelsene til
Ingvar Skjerve og Karen Buum.
Leder
Elisabeth Tamnes

Fra Arne Jære

Skytterlagsfest

i Skytterhuset Gammelstødalen
Rennebu Skytterlag innbyr til
medlemsfest 31. januar 2015 kl 19.00

Premieutdeling og dans.
Koldtbord, skjenkebevilling. Kuvertpris kr 200,-.
Bindende påmelding på rennebuskytterlag.com,
på liste i innendørsbanen eller til rennebu@skytterlag.no
innen 20. januar.
Medlemsskap kan tegnes ved påmelding.
Gamle og nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Husrom

Postleiligheta i Ekretun (Jokerbutikken Voll) på ca 50 m2,
er ledig fra ca 1. februar 2015.
Leia er i dag kr 2500 pluss strøm pr måned.
Ta kontakt med Einar Husan,
tehusan@getmail.no, tlf 986 24 713

Fagforbundet avd 545 Rennebu avholder årsmøte
torsdag 22.01.2015 kl 19.00 på Hallandstuggu.
Saker som ønskes behandlet meldes til styret
innen 08.01.2015
Medlemmer som ønsker årsmelding for 2014 tilsendt
kan sende mail til kari.aftreth@rennebu.kommune eller
kontakte kontoret.					- Styret

Bok til jul

Ny barnebok utgitt av Sør-Trøndelag bygdekvinnelag.
Rim og regler, sanger og vers, leker mm, kr 300.
Boka selges på Joker Voll, Frivilligsentralen og i
ostebutikken på Grindal. Du kan også få kjøpt boka hos
Olaug Reitås tlf 72 42 61 27 eller
Mette Nordbø tlf 72 42 61 10

Landbruksvikar søkes

Nyttige julegaver?

motorsager, skogs- og verneutstyr,
snøfresere m.m.

God Jul & Godt Nyttår!

Distriktets
kontorleverandør
Ønsker alle ei god jul
og et godt nytt år!
Tlf 907 20 667 – morten@kontorplan.no
Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

100 % stilling som landbruksvikar er
ledig i Rennebu. Arbeidet er allsidig
og foregår i hovedsak på melkeproduksjons- og sauebruk i kommunen.
Vi ønsker oss en person med interesse for landbruk og som
har erfaring i husdyrstell, og gjerne landbruksutdanning.
Du må være ansvarsbevisst, fleksibel og ha evne til god
kommunikasjon. Førerkort og egen bil til disposisjon er en
forutsetning. Må beherske norsk språk. Egen stillingsinstruks
gjelder for stillinga, gode betingelser.
Kjøring i jobben blir regna inn i arbeidstida. Lønn etter
avtale.
For spørsmål kontakt Rennebu Landbrukstjenester,
tlf 72 42 77 22.
Søknad sendes Rennebu Landbrukstjenester,
Myrveien 1, 7391 Rennebu eller på
e-post til: rennebu.landbrukstjenester@n-lt.no
innen 15.01.2015.
Kun kvalifiserte søkere vil bli behandlet og besvart.
Velkommen til

HelligTreKongerFest i Mjuklia
tirsdag 6. januar kl 19.30
Rennebu Musikklag
Anne Lise og Jostein forteller og viser bilder
fra høsten i Uganda
Bevertning
Juletregang
Gratis inngang
Gave til NMS
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RETURADRESSE:

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 15. januar - frist for stoff 6. januar -

Rennebu Nytt

God jul og godt nytt år ønskes
alle leserne av Rennebunytt!

Fra Mona, Lillian, Mari og Dagfinn

Dette skjer i Rennebu!
19.12 Julekonsert
Rennebu kirke
arr. Rennebu Songkor
19.12 Quiz
Bygdapøbben
26.12 2. juledagsfest
Samfunnshuset
Musikk: Bøgdabråk
27.12 Juletrefest
Åshuset
arr: Gisnås og Havdal Grendalag, rode 2
27.12 Julenøtter (quiz)
Bygdapøbben
27.12 Juletrefest
Misjonshuset
28.12 Romjulsrenn
Grendesbakkan, Grindal
29.12	Trubadur på Bygdapøbben
29.12 Barnejuletrefest
Hoelsmoen
04.01 Juletrefest
Fredheim, Grindal
06.01 Hellig tre Konger julefest
Mjuklia

19.30
21-02

12.00
21-02
19.30
13.00
21-02
11.00
13.00
19.30

Håndball: se rennebu-il.no for
treningstider og terminlister
Gjeterhundtrening hver torsdag kl 19.00
Partallsuker på Stamnan - Oddetallsuker på Innset
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
Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

Gratis innrykk i kalenderen, send epost til mari@mediaprofil.no

God jul og godt nytt år
ønskes våre kunder og forbindelser

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

20 Rennebunytt

