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Rådmannens hjørne

Reiselivstilbudene

i Rennebu består i stor grad av mindre bedrifter som
driver i småskala med natur- og kulturbasert reiseliv.
Noen større aktører innen overnatting og aktiviteter har vi,
men ingen virksomheter som kan sies å være ”lokomotiver”. Innen reiseliv hjelper det ikke å kunne tilby gode og
spennende opplevelser hvis en ikke når fram til kundene.
Markedsføring er dyrt og krevende og for små aktører er
det vanskelig å nå gjennom alene.
Det siste året har mange aktører i Rennebu gått sammen
og dannet et nettverk. Dette er svært gledelig og kan forhåpentligvis bidra til videre vekst og utvikling på reiselivsområdet. Vi har mange gode naturgitte forutsetninger, og de
gode tradisjonene innen lokal mat og håndverk er også noe
som kan brukes til å utvikle tilbud innen reiselivet. Jeg har
forstått det slik at deltagerne i nettverket etter hvert også
ønsker å samarbeide om ”pakker” som kan tilbys turister. Dette må være en ”vinn-vinn” hvor en da kanskje kan
bo et sted, få oppleve turer, riding, fiske og lignende hos
en annen tilbyder og kanskje lokal mat og håndverk hos
andre. På denne måten kan vi ha varierte tilbud som treffer
ulike aldersgrupper, kjønn og interesser.
I reiselivssammenheng i Norge er det Vestlandet som er
vinneren, og selv om det er flere grunner til Vestlandets suksess så tror jeg en av grunnene er at de har klart å samarbeide i hele regionen. Hvis de får turistene inn til Vestlandet så
”spres”de videre ut til severdigheter og aktivitetstilbud som

Gjennom det etablerte nettverket kan vi i Rennebu utvikle og styrke lokale tilbud som igjen gjør oss bedre i stand
til å samarbeide med andre reiselivsaktører i regionen.
Nettverket har gjennom Bygdasenteret og Rennebu kommune fått noe bistand og støtte til etablering og drift. Jeg har
stor tro på denne samarbeidsformen hvor aktørene selvsagt
er de sentrale driverne, men hvor bl.a. vi som kommune bør
bidra med støtte og tilrettelegging. Jeg ønsker deltagerne i
nettverket lykke til og håper dette kan bli starten på et løft
for reiselivet i Rennebu.
Birger Hellan
- rådmann
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er små og store, lokalt og sentralt. For turistene er kommunegrensene helt uinteressante, og i Trøndelag tror jeg også
vi i større grad må tenke regionalt. Når vi i Rennebu klarer
å bygge opp interessante tilbud og gjerne som ”pakker” så
må selvsagt disse tilbudene også kunne selges fra nabokommuner som Oppdal eller sågar fra Trondheim. I Trøndelag
har vi utfordringer med å få turister til å komme og stoppe i
samme grad som Vestlandet og Nord-Norge, og skal vi få til
dette må vi samarbeide i hele regionen.

tlf 55 55 33 33
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Demensomsorgen
i Rennebu
Økt fokus både på helse, kosthold og andre faktorer gjør at
vi har fått en høyere gjennomsnittlig levealder blant befolkningen.
Stadig flere opplever å bli godt over
90 år, og dette har ført til at problemstillinger knyttet til demensomsorg har
vært et satsingsområde innen helsesektoren de senere årene.
Behov for kompetanse
I Rennebu har man virkelig tatt tak
i dette, og pr. dato er det 48 personer
i pleie / omsorg som gjennomfører et
fagopplegg knyttet til demensomsorg.
Dag Rostad er leder for demensteamet
i Rennebu, og han er imponert over
innsatsen til de ansatte. – Det er kjempeviktig at det er så mange ansatte i
pleie og omsorg som deltar i studieopplegget, for da er det lettere å iverksette tiltak som alle kan samarbeide
om til beste for brukerne, sier Rostad.
Studiegruppene er tverrfaglig sammensatt, og møtes ca. en gang for måneden
for å ta en felles gjennomgang av fagstoffet. – På landsbasis opererer man
med tall som sier at rundt 80% av beboerne på sykehjem har en eller annen
grad av demens. Dette gjelder også en
stor del av brukerne av hjemmebaserte
tjenester, og disse tallene sier noe om

Demensteamet: Foran - ergoterapeut Elin Ytterli Aalbu, spesialsykepleier Johanne Aalbu.
Bak - helserådgiver Solveig Løkken, fagkoordinator Dag Rostad og avdelingssykepleier
Wenche Teigen. Kommunelege Hans Erik Røsten var ikke tilstede da bildet ble tatt.
hvor viktig det er med kompetanse på
dette feltet, sier Rostad.
Demensteamet
Demensteamet i Rennebu består av
en tverrfaglig ressursgruppe av helsepersonell med spesiell kompetanse og
interesse for demensomsorg. Dette skal
være et lavterskeltilbud til både pasient og pårørende når det er mistanke
om begynnende demens, og i tilfeller
der en demensdiagnose allerede foreligger. Gruppen består av kommunelege Hans Erik Røsten, avdelingssykepleier Wenche Teigen, spesialsykepleier
Johanne Aalbu, ergoterapeut Elin Ytterli
Aalbu og leder Dag Rostad, som er fagkoordinator psykisk helse og demenskoordinator. Helserådgiver Solveig

Løkken fungerer som bindeledd mellom demensteamet og administrasjonen i Rennebu kommune.
Symptomer og tiltak
Gjennom økt satsing på kompetanseheving, skal de ansatte nå bli bedre
i stand til å gjenkjenne symptomer på
demens, og i neste omgang være med å
gjennomføre tiltak som kan hjelpe personer med demens og deres pårørende.
– Det er viktig å presisere at glemskhet
alene ikke er grunnlag for å si at en person er dement, men dersom glemskhet gjør at man har problemer med å
mestre hverdagen kan det være grunn
til en nærmere utredning med tanke på
demens, sier Dag Rostad.
Av Mona Schjølset

Her er vi - så kom igjen!
Vi har lyst til og presentere oss for dere alle i Rennebu. Vi er 3 som er glade
i å skrive. Vi heter Sigrid, Sokrates og Kristoffer. I høst startet vi i ei skrivegruppe i Kulturskolen. Unni er sammen med oss. Vi liker å skrive om stort og
smått. Vi har lyst til å intervjue folk, lage reportasjer om ting som foregår rundt
omkring og skrive egne historier, - både spennende og morsomme!
Kanskje kan vi lage vår egen avis?! Kanskje utgi ei bok? Eller noe helt
annet? Vi er allerede i gang!
MEN… vi har lyst til at flere skal være med på gruppa vår. Har du skrivekløe som oss, så kom igjen!
Kulturskolens skribenter - Sigrid, Sokrates og Kristoffer (SSK)
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Årets
viktigste
bilvask
Støtt Rosa Sløyfe-aksjonen med 50,ved kjøp av en Poleringsvask på Statoil.

vg

inkludert

Statoil BERKÅK
Parallellveien 10
7391 Rennebu
Tlf. 72427150

Gjelder i perioden 8. - 27. oktober 2012
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Ny regnskapsansvarlig
i kommunen
Kine Moen Holiløkk (37) er fra 1. september ansatt som ny
regnskapsansvarlig i Rennebu kommune, etter at Turid Hårstad
nå har gått over i pensjonistenes rekker.
Kine Moen Holiløkk gleder seg til
å ta fatt på nye utfordringer som regnskapsansvarlig.
Omorganisering
Kine hadde tidligere jobben som
regnskapskonsulent, og denne stillingen er nå utlyst. Tilsetting skal skje så
raskt som mulig, og både Kine og resten
av de ansatte på regnskapskontoret gleder seg til å få en ny medarbeider.
– Det er 13 søkere til stillingen, og
vi skal i gang med intervju i disse dager,
forteller Kine. I tillegg er det gjort noen
interne omrokkeringer på arbeidsoppgavene ved regnskapskontoret. Tove
Smørsgård har tatt over alle arbeidsoppgaver som har med skatt å gjøre, og
i påvente av at ny regnskapskonsulent
skal komme på plass, har Trude Nygård
en del av arbeidsoppgavene som ligger
til denne stillingen.
Mange års erfaring
Selv om det vil bli mye nytt å sette
seg inn i som regnskapsansvarlig, har
Kine vært borti en del av arbeidsoppgavene tidligere.
– Jeg har jo faktisk jobbet på regnskapskontoret her i 10 år, så litt har jeg
da fått med meg, smiler Kine. Hun er
ikke av den sorten som liker å fremheve
seg selv og egne kvalifikasjoner, men
når det kommer til resten av medar-

Prøveprosjekt
med nye gatelys
Kvikne-Rennebu
Kraftlag
og
Rennebu kommune har inngått et
samarbeid når det gjelder gatebelysning, og 36 nye LED-lys er nå montert
i Mjuklia. De nye Led-lampene gir god
belysning, og effekten er 43W på full
styrke. Fordelen med disse lampene er
imidlertid at det er nattsenking, og da
reduseres effekten til 10-15W. – Ifølge
beregninger som kraftlaget har gjort,
vil dette gi en reduksjon på opp mot
65% i strømforbruket, og det vil igjen gi
positive utslag både for miljøet, og ikke
minst i forhold til økonomi, sier teknisk
sjef Arne Meland.

Åpent hus på
Frivilligsentralen

Markering av Verdensdagen for psykisk helse onsdag 10., torsdag 11. og
fredag 12. oktober.
Salg av kaffe og noe å bite i. Åpent
mellom kl.10.00 og 15.00. Bildeutstilling
av elever ved Voll skole med tema vennskap. Alle er hjertelig velkommen innom.

Kine Moen er ansatt som regnskapsansvarlig i Rennebu kommune.
beiderne på regnskapskontoret er hun
raus med godordene.
– Det er en rutinert og flink gjeng
som arbeider her. Arbeidsmiljøet er
helt supert, og det er en av de viktigste
grunnene til at jeg valgte å takke ja til
stillingen, avslutter den nye regnskapssjefen i Rennebu kommune.
Av Mona Schjølset

Allsang på grensen

– et stunt for å få fokus på vår
psykiske helse

Arrangementskomitéen
for
Verdensdagen for psykisk helse i
Rennebu og Meldal inviterer til glad
allsang på grensen onsdag 10. oktober
kl.18.00. Grensen vil si Ramlo – grensen
mellom Rennebu og Meldal. Rennebu
songkor og Meldal songkor deltar.
Servering av varm drikke, ta med
sangstemmen og kom.

Torbjørn Egner 100 år
1. – 4. klasse ved Voll skole markerer at det er 100-årsjubileum for Torbjørn Egner i år. Helt siden skolestart i høst har de øvd
og forberedt seg til to teaterforestillinger der de vil vise fram både
Karius og Baktus, røverne i Kardemomme by, dyrene i Afrika og
mange andre kjente figurer fra Egners verden. Pianoelever og elever
fra lyd og lys-gruppa i Kulturskolen er med for å gjøre forestillingen
ekstra bra.
Torsdag 4. oktober inviterer Voll skole til to forestillinger i gymsalen på skolen. Den første går kl 13.00 og den siste kl 16.30.
Det koster kr 50,- for voksne å komme inn. VELKOMMEN!
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Nye eiere
på OppSpinn
Mandag 24. september startet
OppSpinn høstsesongen i nyoppussede
lokaler og med nye eiere. Yngve Teigen,
som startet OppSpinn, har nå flyttet
sørover, og Oddveig og Kjetil Værnes
tok i høst over ansvaret for virksomheten. – Vi har jo vært involvert i dette
prosjektet helt fra starten, så den eneste
forskjellen blir at vi nå også står som
eiere her, sier Oddveig og Kjetil.
Effektiv og sosial trening
Ifølge ekteparet Værnes er spinning
en treningsform som er både effektiv
og skånsom. – Det er jo skånsomt på
den måten at belastningen på f. eks.
knær blir forholdsvis liten, og det er
jo lite skader i forhold til annen idrett,
smiler Oddveig. Spinning har jo også
den fordelen at en er uavhengig av
vær og vind, og alle som har prøvd det
vil vel kunne skrive under på at det er
forholdsvis effektivt som kondisjonstrening. – Spinning er også en sosial
treningsform, for selv om deltagerne
holder ulikt tempo er det jo ingen som
sykler fra hverandre, sier Kjetil.
Variert tilbud
Hver dag fra mandag til fredag er
det aktivitet i lokalene, og tilbudet er
variert så de fleste vil kunne finne noe
som passer. Gjennom uka står både
Spinn 1 og 2, Spinn 45, ulike intervalløkter og TeenSpinn på programmet. Det kan også være aktuelt å tilby
treningsopplegg for bedrifter, så det
er bare å ta kontakt med Kjetil eller
Oddveig hvis man ønsker nærmere
informasjon om dette. – Vi har fått med
oss gode instruktører også i år. Flere av
dem har vært med i mange sesonger,

Åpenhet omkring
psykisk helse pKåveSaldsmat
Rindalsbonden Oddvar Pedersli har
de senere årene fått mye ros for sin
åpenhet omkring vanskelige tema som
psykisk helse, depresjon, selvmordstanker og ensomhet. Etter selv å ha fått føle
dette på kroppen har han valgt å fokusere positivt på åpenhet, slik at andre i
samme situasjon skal få tips og råd til
hvordan de skal håndtere problemene.
Godt voksen melkebonde
Pedersli har drevet som melkeprodusent i godt og vel 30 år, og har hele
tiden trivdes godt i bondeyrket. Han
medgir imidlertid at det til tider kan
være et ensomt yrke, noe som gjør at
psykiske problemer ikke nødvendigvis
blir like synlige som på en arbeidsplass
der man jobber tett med andre kolleger.
– Det blir mange timer bare i eget selskap, og hvis de tunge tankene får feste
seg, er det ikke alltid så lett å finne ut
av det på egen hånd, sier Pedersli. Selv
har han valgt å fortelle åpent om egne
problemer, og bruker både alvor og galgenhumor for å nå fram til publikum.
Positiv respons
Etterhvert har det heldigvis blitt noe
mer åpenhet omkring temaet psykisk
helse, men ifølge Pedersli er det nok
fortsatt slik at de fleste bønder foretrekker å snakke med naboen om økonomi
og tilskuddsordninger, framfor å drøfte
sin mentale helse. – Det har jeg full forståelse for, det er et vanskelig og ømtåog det er vi veldig glade for. Vi har også
fått med Marthe Løfshus som hat Teenspinn, sier Kjetil.

ndbrekka

ONSDAG 10. okt fra
kl.19.30
Bonde Oddvar Pede
rsli
holder foredrag med
tema
psykisk helse.
Humorinnslag fra Bu
dal’n
Tid til trivelig prat.
Vel møtt!
Arr: Bondelaget, Bo
nde og
småbrukerlaget, By
gdekvinnelaget, Landbruksenhete
n, Frivilligsentralen og Psyk
iatritjenesten
/ Rennebu
lig tema, men desto viktigere er det å
sette fokus på det, sier Pedersli. Han
har fått veldig god respons på sine foredrag rundt omkring på Nordmøre og i
Trøndelag, og på Sandbrekka den 10.
oktober vil den trivelige melkebonden
fortelle sin egen historie, og komme
med nyttige råd og tips til hvordan man
kan håndtere og leve med psykiske
problemer. – Hvordan skal du gripe det
an hvis du har bekymringer for en nabo
som ikke har det bra, hvor kan du søke
hjelp, og hvilke faresignaler bør man
lytte til og se etter både hos seg selv og
andre. Dette er noe av det jeg vil komme inn på, og som regel har tilhørerne
mange gode innspill slik at vi får en god
dialog omkring dette viktige temaet,
sier Pedersli.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: privat

Høstnummer med
tema kultur
Neste Rennebunytt kommer
torsdag 18. oktober, og i og med at
Kulturvukku starter lørdag 20. oktober vil vi ha mye fokus på kultur i dette
nummeret. Høstnummeret går også ut
til alle som har hytte i Rennebu og på
Kvikne - et opplag på tilsammen 4.300.
Så derfor - har du tips til kulturstoff eller annet stoff, er det bare å ta
kontakt! Frist er mandag 8. oktober.
Tlf 72 42 76 66
dagfinn@mediaprofil.no
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Lærer om rovdyrene
Tirsdag 27. august var vi ved Innset skole til Sæterfjellet i
Oppdal. Målet med turen var å tilegne oss mer kunnskap om
vårt minste truede rovdyr, som er fjellreven (polarreven).

Temaet ble innledet fredagen i
forveien av Heidi Ytse fra Statens
naturoppsyn. Heidi ga oss mye kunnskap om fjellreven på skolen før vi
mandag dro til Sæterfjellet og avlsstasjonen for fjellrev. Der fikk vi se valper
som var klare for utsetting.
En av elevene fra mellomtrinnet
skildrer fjellreven og turen slik:
Fjellreven er ganske lik rødreven
men rødreven er mye større og dreper
fjellreven lett. Fjellreven kan bli 30 cm
høy og ca 1 meter lang. Den kan bli 2,5
kg tung og 4-5 år gammel. Fjellreven
kan få 18 valper, men det mest vanlige
er 7-14 valper.
Heidi Ytse jobber i Statens
Naturoppsyn, hun fortalte oss mye
om fjellreven. Hun kom fredag den 24.
august. Mandag den 27. august tok vi
bussen til Oppdal oppover skiferbruddet opp til Sæterfjellet der Heidi ventet
på oss.
Der så vi mange fjellrever. De var
plassert i store innhengninger og vi tok
mange bilder. Så tuslet vi oppover et lite
stykke til vi fant en fin plass å sitte. Vi
brente bål og grilla pølser.
Heidi fortalte oss om hvordan fjellreven fant seg kjæreste, det var ulikt
som oss mennesker.
Fjellrevene hadde merker i ørene.
Det betyr at de som er fjelloppsyn kan
se hvor den kommer fra. For å finne
ut om de lever fester de på mikrochip
rundt halsen på fjellreven.

Nytt kloakknett i Kosberggrenda
Mange av oppsitterne bortover Kosberggrenda får
nå mulighet til å koble seg
på hovedkloakknettet, når
Rennebu kommune om kort
tid ferdigstiller 650 meter nytt
kloakknett her.

Det er kjempegøy å lære om fjellreven, det synes i alle fall jeg.
Vi i 1.-4. klasse hadde tekstskaping
etter turen. Dette kan vi fortelle:
Den var fin og bor på fjellet, sa
Ingeborg.
Det var koselig å se på fjellreven, sa
Kristine.
Den er søt. Den spiser lemen, mus, død
rein, og rype sa Hermine.
Den har fin pels. Fjellreven har bare en
kjæreste hele livet. Og får unger sammen,
sa Konrad.
De er hvite om vinteren. De er gråe og
hvite om sommeren. Fjellreven er 30 cm
høy, 100 cm lang og 2,5 kg tung, sa Mali.
Fjellreven settes inn i innhegning og får
valper. De kan få opp til 18 valper, sa Sara.
Valpene blir sluppet fri i naturen når de
har blitt store, sa Hermine.
Fjellreven er redd menneskene og
vi måtte være stille da vi var oppe på
Sæterfjellet, sa Mali.
Fjellreven så vi i kikkert og den var
hvit og grå, og det var en brun der også, sa
Kristine.
Den har runde ører, sa Mali.
Vi kikka i kikkert for å se Fjellreven
bedre, og en var nærme oss, sa Sara.
Vi gikk fra bussen bort til innhegningene, sa Konrad. Heidi Ytse fra SNO var
med oss.
Vi spiste mat et stykke lengre borte, ved
en stor haug. Vi tente bål. Innhegningen
var 50m x 50m stor, sa Hermine.

Det er oppsitterne selv som har søkt
kommunen om utbyggingen, og noen
har signalisert at de vil koble seg til det
nye nettet allerede i høst. Ifølge teknisk
sjef Arne Meland vil denne utbyggingen bli positiv på flere måter.
– Det er jo naturligvis positivt for
de oppsitterne det gjelder, og likedan
vil eierne i Mjuken Hyttegrend kunne
koble seg på etter hvert som det blir
aktuelt. Det vil også ha positiv betydning for miljøet at all kloakken blir ført
direkte til det kommunale renseanlegget, sier Meland.

Har du arrangement
i Kulturvukku?
Kulturvukku starter lørdag 20.
oktober og foregår i uke 43. De som
har planlagt arrangement denne
uken kan melde fra til Maj Britt på
Frivilligsentralen, så blir det med på felles plakat og markedsføring.

Elever ved Innset skole

Rennebunytt
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Ny nettside?
Vi kan gjøre jobben for deg
- store og små sider,
alt fra design til ferdig på nettet!

Halv pris

Ta kontakt
- så får vi høre om dine planer!

på utgående sortiment fra Mille Moi.
Her kan du gjøre et kjempekupp!
Mange nye høstvarer er på plass.
Kom innom og ta en titt!

www.mediaprofil.no

tlf 72 42 76 66

Gode tilbud på

førsteklasses tørr og god bjørkved
i hendige 40-liters sekker.
Kvantumsrabatt og utkjøring!

Graving – Planering – Transport
Levering av grus og pukk
Betongarbeid – Avløpsanlegg

Minner om vårt telefon nr

480 48 100

DIN LOKALE
RØRLEGGER
Sommeren er over

og spinningsesongen er i gang!
Høstens timeplan ser slik ut!

Butikk: 72 42 64 64
Vakttelefon: 464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu
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Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

18.30-19.30
17.30-18.15
18.30-19.30
20.00-21.00
19.00-20.00
16.00-17.15

Spinn 1 med Kenneth
Spinn 45 med Liv
Spinn 2 med Solfrid
Spinn 1 med Ingvild
Teenspinn med Marthe
Intervall med Kjetil

Påmelding til timene er som før – telefon 938 48 849
www.oppspinn.net

Enhet for kultur og fritid:

Astri Snildal

I vår presentasjon av kommunale arbeidsplasser har vi kommet
fram til Kulturkontoret, eller enhet for Kultur og fritid som det
ble døpt om til for noen år siden.
konserter og aktiviteter på skolene, forteller Snildal.

Astri Snildal har hatt sitt daglige virke
innen kultur i snart tretti år, og det er en
jobb hun har trivdes godt med.
Utvidet kulturbegrep
Det er mange ansvarsområder som
sorterer under enhet for kultur og fritid,
og det er også mange ansatte som på en
eller annen måte har tilknytning til etaten. Kulturskole, bibliotek, fritidsklubb,
Rennebuhallen, kommunale idrettsanlegg m.m. Noen av disse fungerer som
selvstendige underavdelinger med egne
ansatte, mens andre sorterer direkte
under enhetslederen. - Kulturetaten er
en mangfoldig avdeling, og jeg kommer i kontakt med mange forskjellige
mennesker, og får mange typer arbeidsoppgaver, sier Astri Snildal. Selv om de
ulke avdelingene har både egne ansatte
og selvstendig drift, sorterer alle under
samme budsjett, og det er derfor viktig
for enhetslederen å ha god dialog med
andre som jobber innenfor samme sektor.
Kulturvern
Et viktig område innenfor kulturetaten, er saker tilknyttet kulturvern.
– Innunder dette kommer f.eks. saker
knyttet til pilegrimsleden og søknader om tilskudd til ulike kulturverntiltak, forteller Snildal. Den Kulturelle
Skolesekken er også en del av enhetslederen sine arbeidsområder. – Vi er en
gruppe som jobber med den kulturelle
skolesekken, og her gjennomføres blant
annet museumsdag for skoleklasser,
bakedag på Sandbrekka og forskjellige

Sekretærfunksjoner
Jobben som enhetsleder medfører
også naturlig nok en god del papirarbeid, som f. eks. behandling av søknader fra lag og foreninger. – Jeg har
ansvaret for saksbehandling av saker
som skal til HOO, og må også være tilstede på disse møtene når sakene skal
behandles, sier Snildal. Søknader om
tilskudd til forskjellige arrangement
og aktiviteter, samt søknader om spillemidler er noe som går gjennom kulturetaten. – Mange bygg og anlegg i
kommunen har fått tilskudd gjennom
spillemidlene, og det er en viktig del av
jobben min å hjelpe lag og foreninger
med slike søknader, sier Snildal.
Givende å arbeide med ungdommer
Fritidsklubben og ungdomsrådet er også to områder som hører til
Snildals arbeidsoppgaver, og det er
noe hun setter pris på. – Jeg liker veldig godt å arbeide med ungdommer, og
både Ungdommens Kulturmønstring,
Ungdomsrådet og Fritidsklubben er
givende og interessant å jobbe med,
sier Astri. I tillegg til sekretærfunksjonen i ungdomsrådet har hun også samme funksjon for eldrerådet, så på den
måten får vel kultursjefen mange nyttige innspill som er med å gjøre kulturbegrepet spennende og innholdsrikt for
alle aldersgrupper. Ifølge Astri Snildal
har hun hele tiden trivdes godt på kommunehuset, og har bare positive ord
om sine arbeidskolleger her. Den neste
store begivenheten på kulturfronten
her i Rennebu, blir Kulturvukku, som
arrangeres den siste uka i oktober. – De
største arrangementene er allerede på
plass, men jeg vil gjerne benytte anledningen til å oppfordre folk i alle deler
av bygda til å komme med innspill til
aktiviteter og arrangement, slik at uka
fylles opp med kultur i alle varianter,
avslutter enhetsleder for kultur og fritid
i Rennebu, Astri Snildal.
Av Mona Schjølset

- Ulovlig å
oppholde seg
på toglinja
Nesten-ulykke ved Orkla
bru blir meldt til Havarikommisjonen.

Både NSB og Jernbaneverket ser
alvorlig på at to personer ble nær
påkjørt av toget da de oppholdt seg ved
Orkla bru mandag kveld.
- Hendelsen blir rutinemessig meldt
til Havarikommisjonen, sier kommunikasjonsrådgiver Erik Lødding i NSB til
adressa.no.
- Drev med fotografering
Toget måtte bruke nødbremsen da
konduktøren oppdaget personene på
toglinja ved 21.15-tiden mandag i forrige uke.
En passasjer som var på toget har
fortalt til adressa.no at de to personene
skal ha vært på toglinjen mens de drev
med nattfotografering.
- Vi merket at toget bråbremset og
ble stående. Etter hvert sa de at det var
to personer som var oppe på ei bru, sa
en annen passasjer mandag kveld.
Vurderer politianmeldelse
Det er banesjef i Jernbaneverket
som vil ta stilling til om saken skal politianmeldes.
- Stort sett anmeldes episoder der
folk har oppholdt seg på toglinja. Det
er ulovlig, sier informasjonssjef Dag
Svinsås i Jernbaneverket.
Svinsås sier han ikke kjenner til
akkurat hva som skjedde, men at
Jernbaneverket følger opp episoden.
(kilde: Adresseavisen)
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Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

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

Kosbergveien, 7391 Rennebu
mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com

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

Gjensidige Oppdal-Rennebu Brannkasse
- nærhet og trygghet siden 1842

Vi ønsker å bidra
til en verdig gravferd

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå

Mette Smeplass

kunderådgiver landbruk

treffer du på vårt
kontor på Berkåk
tirsdag-fredag eller
på tlf 72 42 82 50

treffer du på vårt
kontor på Berkåk
hver tirsdag eller på
tlf 72 40 49 90

Åpningstid Berkåk tirsdag-fredag 9-15
Berkåk 72 42 82 50
Oppdal 72 40 49 90
www.GORB.no

Soknedal - tlf 72 43 34 14/414 52 610

Snart kommer

DET LIGGER MYE
HARDT ARBEID BAK
GODE RESULTATER

vinteren

Vi ønsker å bidra
til en verdig gravferd

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå

BDO er et revisjons- og rådgivningsselskap
med over 900 ansatte over hele landet.

Vi har GODE TILBUD
på vinterdekk!

For mer informasjon, kontakt oss på:
tlf. 72 48 15 00, orkanger@bdo.no, eller kom
innom oss i Orkdalsveien 89, Orkanger.

Tlf 72 43 34 14/414 52 610

Utvendig lakkbehandling som
beskytter mot salt

Bodil S. Holden

kunderådgiver privat

Les mer på:
www.bdo.no

Erica

BDO_Orkanger_profil_120x75.indd 1

kr 1500,-

01.03.2012 08:56:11

3 stk kr 98,-

Tid for høstløken!

DEKKSERVICE
Øyvind Kjeka, GUNNESGRENDA
tlf 411 90 680 – e-post: kjeka@start.no
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man-fre
lør

10-17
10-14

Berkåk - tlf 72 42 74 45

KUNNGJØRINGER
Årsmøte i
Rennebu Bondelag

Småbarnstreff

ved Frivillighuset høsten 2012

Åpent treff hver torsdag fra kl 11.00 -13.00,
enkelte torsdager vil treffet være med tema,
se program nedenfor.
Foreldrene ordner seg selv med felles trilletur først
og lunsj etterpå, de torsdagene som ikke er lagt opp
med program.
Kommunefysioterapeut Kari Tronsgård, tilbyr veiledning og trim med ulike aktiviteter for både gravide og småbarnsforeldre.
Sogneprest Anette Vognild og organist Kjersti Kvam,
tilbyr babysang.
Helsesøster Bjørg Kjøllesdal, tilbyr tips om laging av
barnemat.
Programmet høsten 2012 med tema, er som følger:
				
Torsdag 4. oktober kl. 12.00 - 13.00
- Trim, samtale om motorisk utvikling v/ Kari
Torsdag 18. oktober kl. 12.00 - 13.00.
- Trim, øvelser mage og rygg v/ Kari
Torsdag 25. oktober kl. 12.00 - 13.00
- Babysang. Oppmøte første gang i kirka
kl. 12.00 -13.00 v/ Anette og Kjersti.
Torsdag 1. november kl. 12.00 - 13.00
- Babymassasje v/ Kari
Torsdag 15. november kl. 12.00 - 13.00
- Tips om laging av barnemat v/ Bjørg
Torsdag 22. november kl. 12.00 - 13.00
- Babysang på Frivillighuset v/ Anette og Kjersti
Torsdag 29. november kl. 12.00 - 13.00
- Trim, veiledning i trimrom v/ Kari
Torsdag 6. desember kl. 12.00 - 13.00
- Babysang/ Frivillighuset v/ Anette og Kjersti
Torsdag 13. desember kl. 12.00 - 13.00
- Trim, øvelser mage og rygg v/ Kari
Hilsen fysioterapien, menigheten,
Frivilligsentralen og helsestasjon.

Rennebu legekontor

Vblir stengt fra kl 12.00 den 12. oktober grunnet
omlegging til betalingsautomat.
Ved akutt sykdom ring legevakt tlf 72 48 01 00 eller
113.
Nærmere informasjon kommer i neste Rennebunytt.

Medlemmene innkallast til årsmøte på
Hallandstuggu 22. oktober kl 20.00.
Årsmøtesaker i samsvar med Lover for Norges Bondelag.
Innkomne saker som ein ønskjer handsama skal vera leiar
Marianne Dolpen (986 03 738) i hende seinast 8 dagar før
årsmøtet. Lars Uv (908 50 468) er leiar i valnemnda.
Etter årsmøtet blir det ein diskusjon om evt. samanslåing
med andre bondelag, i og med at det dei siste åra har vore
vanskeleg å finne folk til styret. Servering.
Vel møtt!
Styret
Styret i Rennebu AP ønsker velkommen til

medlemsmøte med nominasjon til
stortingsvalget 2013.
Møt opp i Ambulansebygget
tirsdag 9. oktober kl 19!

Årsmøte i Rennebu Skytterlag
Fredag 1. november kl 19.00 i
Skytterhuset, Gammelstødalen.

Vanlige årsmøtesaker ihht skytterboka kap 1 § 5-6.
Se www.rennebuskytterlag.com for sakliste.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, sendes
rennebu@skytterlag.no eller
Bjørn Inge Haugset innen 18 oktober 2012.

Skyteskole

Interesserte inviteres til skyteskole i regi av
Rennebu skytterlag.
Påmelding til Lars Halland tlf 72 42 59 23,
innen 12. oktober.
Foreldre oppfordres til å bli med.
Velkommern.
Rennebu skytterlag

Søppeldunk-hus

med plass til to dunker til salgs
på Berkåk
Tlf 902 08 874

BIBLIOTEKET

Vi har stengt mandag 8. oktober.

Åpent som vanlig onsdag og torsdag i
høstferien, den 10. og 11. oktober.
Velkommen innom!
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Dette skjer i Rennebu!
04.10 Mottak av klær
Refshus skole
04.10	Torsdagsmøte
Hoelsmoen
med Bjørn Roger Karlsen
06.10	Pub på Nerskogen
Furuly
08.10	Blåveisen Kor og Hobby Innset bedehus
09.10 Formiddagstreff
Omsorgsboligen
21.10 Frokostmøte
Hoelsmoen
22.10 Rennebu Soulchildren
Mjuklia
22.10	Blåveisen Kor og Hobby Innset bedehus
22.10 Årsmøte
Hallandstuggu
Rennebu Bondelag

16-18
20.00
21.00
17.30
11.00
10.00
17.30
17.30
20.00

Frisktrim i Rennebuhallen onsdager kl 10.45-11.45
Motorklubb hver onsdag kl 18-22

Håndball: Følg håndballen på www.rennebu-il.no
Fotballkamper/treninger, se rennebu-il.no
Yoga hver tirsdag på Voll skole kl 20.00
Spinning: se timeplan på www.oppspinn.net
Gjeterhundtrening
hver tirsdag hos Magne Hyttebakk kl 18
og hver torsdag oppi Tjønndolpa kl 18
Småbarnstreff i Frivillighuset hver torsdag kl 11.00 - 13.00
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12
Trenger du skyss eller følge på et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

Gratis innrykk i kalenderen

– kontakt Rennebunytt på tlf 72 42 76 66 eller send epost til mari@mediaprofil.no

Berkåk
søker

Stasjonsmedarbeider
100% stilling

for tiltredelse snarest. I stillingen inngår dag-kveld
og hver tredje lørdag kl 8 -14.
Du som søker har godt humør, stor arbeidskapasitet, er selvstendig og pålitelig.

Stasjonsmedarbeider
30% stilling
for tiltredelse snarest. Fortrinnsvis helg.

Søknadsfrist snarest.

Spørsmål om stillingene rettes til
Stein Knutsen mob 958 66 161
eller korsen@online.no
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Oljefri radiator

399

2 trinn 1000W/1500W og termostat

Keramisk vifteovn

299

Infravarmer

599

Termostat og overhopphetingsbeskyttelse
4 trinn: 0/vifte/1000w/2000W

CO2- og tennsikring. 3 trinns reg.
Max effekt 4200W

Interiørdager
– se våre tilbud på
www.byggmakker.no/berkaak
Gjelder til 6. oktober.

BERKÅK
Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

