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2016 ble et rekordår for
tømmerdriften i Rennebu.
Les mer på side 3.
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Mot bedre flyt
Turbulens er godt kjent innen flygning. Tilstanden
oppleves gjerne som noe ekkelt og ustyrbart. Løsningen i
lufta er å se etter roligere luft, slik at man slipper ustabiliteten og kan komme i god flyt.
I Rennebu har vi det siste året vært gjennom tunge saker
som har satt mange følelser i sving. Saker som har skapt
engasjement og noe turbulente forhold i bygda vår. Jeg
er imidlertid sikker på at vi skal finne tilbake til den gode
flyten igjen.
Kommunereform og regionreform ser ikke ut til å slippe.
Nå har reformen igjen hatt fokus og flere kommuner er
foreslått sammenslått mot deres vilje. Rennebu hadde en
bred og involverende prosess, og vi har fattet vedtak jeg
syns vi skal respektere. Respekt må en også forvente av
alle parter i denne prosessen.
Det er utfordrende når vi opplever tapte inntekter, færre
innbyggere og et samfunn som stadig er i endring. Dette
har ført til at vi har måttet ta grep. Å miste sin nærskole er
tøft, og er utvilsomt en av de tyngste vedtakene man kan

gjøre i en kommune. Rennebu har inntil det siste har hatt
en sunn og god økonomi. På grunn av blant annet gode
kraft-inntekter har vi kunnet ha en desentralisert skolestruktur. Når skolen forsvinner fra grenda har jeg stor forståelse for reaksjonene som oppstår. Jeg håper imidlertid
at vi, uansett bosted, kan se på Rennebu som en helhet.
Det er satt i gang et omfattende arbeid i forhold til å
samle elevene på en skole. Jeg har stor tro på at den
innsatsen som nå blir lagt ned vil skape en meget god
skole i Rennebu, og vi skal ikke være fornøyd før vi
har fått utnyttet de positive egenskapene alle skolene i
Rennebuskolen har. Det å samle kompetanse, barn og
kulturer sammen i en Rennebuskole vil ruste oss fremtiden, og Rennebu skal fortsatt være et godt sted å være!

Ola Øie
- ordfører

Rennebu kommune

Rennebunytt

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

Utgiver
Redaktør
Red.utvalg

ordfører Ola Øie
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
ola.oie@rennebu.kommune.no
NAV – tlf 55 55 33 33
Åpent man, tirs, ons og fre kl 10 - 15
Byggesak/planrådgiver
man kl 8-11.30 – tirs-fre kl 12-15.30
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Kommunale møter
09.03.
10.03.
14.03.
23.03.

HOO
MTL
Formannskapet
Kommunestyret

09.00
09.00
09.00
18.00

Saklister og møtereferat finner du på
www.rennebu.kommune.no - Politikk

Rennebu kommune og Mediaprofil as
Dagfinn Vold
rådmann Birger Hellan (ansv.red.)
ordfører Ola Øie, Janne Havdal
Nordbø og Evy-Ann Ulfsnes
Adresse
Rennebunytt, c/o Mediaprofil as,
Berkåk, 7391 Rennebu
Telefon
72 42 76 66
E-post
Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil.no/
mona@mediaprofil.no
Annonser: mari@mediaprofil.no
Web
www.rennebunytt.no og
www.rennebu.kommune.no
Abonnement Gratis alle husstander i Rennebu, Soknedal,
Jerpstad, Kvikne og Fagerhaug.
Opplag
3.500 stk

Hogstrekord i 2016:

3 mil med tømmer
I Rennebu ble det i 2016 ny hogstrekord med 45.000 m3
avviklet volum for salg. I tillegg kommer virke til eget bruk.

Volumet med hogst i Rennebu i fjor
tilsvarer ca 1.000 tømmervogntog, noe
som vil si 5 biler hver dag fordelt på 200
arbeidsdager. Tar en utgangspunkt i at
hver tømmerbil er 26 meter lang, vil det
bli en rekke på hele 3 mil med tømmervogntog.
— Førstehåndsverdien for hogsten
er ca kr 330,- pr m3, noe som utgjør en
samlet verdi på 14 - 15 millioner kroner.
I følge fylkesmannn skal en gange førstehåndsverdien med 12 for å få verdien
av alle ferdige produkt, og det vil si en
samfunnsverdi på 180 millioner kroner av
hogsten som ble utført i Rennebu i 2016,
forteller Ståle Solem, fagansvarlig skog
og miljø i Rennebu kommune.
Nye skogbruksplaner
Rennebu fikk nye skogbruksplaner
i fjor, og de viste at det er en stor andel
av gammelskog. Planene viste også hvor
godt skogen har vokst siden forrige plan
for 20-25 år siden. Dette gir grunnlag for
å planlegge mer effektiv drift, og tømmergrunnlaget tilsier at en kan ta ut et bra
volum hvert år fremover.
Utbedre flaskehalser
— For å få mest mulig effektiv drift
er det viktig med opprusting av skogsveiene. Dårlige skogsveier er ofte flaskehalser. Gårdbrukerne i Rennebu er flinke til
å søke om støtte til utbedring av veier, og
for 2016 tok gårdbrukerne her en vesentlig andel av potten til Sør-Trøndelag for
bygging av skogsveier. Mye av gjenstående gammelskog står langt fra bilvei.

Innsats for ny skog
Ståle forteller at det trengs en
vesentlig innsats for å få opp ny skog.
Fylkesmannen vil gi økte midler til blant
annet planting og ungskogpleie, så det er
viktig at skogeierne kommer i gang med
planlegging.
— Vi vil derfor ha fokus på foryngelsen av skogen i 2017, og vil ha en dialog
for å få opp ny skog til kommende generasjoner, forteller Ståle. Et ledd i dette
arbeidet er at de vil ut å se på alle felt som
ble hogd i 2014 for å se status på planter
og hvordan det står til med feltene. Ståle
har erfart at skogeierne setter stor pris på
disse besøkene, og de får en tilbakemelding om tilstanden og hva som bør følges
opp.
I 2016 var det utført flere kulturtiltak
i skogen enn noen gang før. Det er også
eksempler på at hogstområder er gjort om
til beiter, eller omdisponert til dyrking.
Lokale entreprenører
Rennebu er heldig stilt som har flere lokale entreprenører. Jostein Aas er
vesentlig med sine skogsmaskiner, men
i tillegg er det godt med tømmerbiler og
maskiner for markberedning.
— Planting og ungskogpleie må gjøres manuelt, og her er det ønske om økt
innsats fremover. Her er det midler å få,
forteller Ståle.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Landbrukskontoret

De unges
Kulturkveld
I kveld arrangeres UKM
og BKM i vår nye storstue,
Kultursalen i Rennebuhallen.
Da fristen gikk ut var det
kommet inn i overkant av 60
påmeldte innslag i flere ulike
kategorier.

- Det er gledelig at vi har så mange
påmeldte, og det blir innslag innen både
dans, sang, musikk, media og billedkunst,
forteller kulturleder Astri Snildal.
Torsdagskveld
Mens UKM og BKM tidligere har
vært arrangert på helg, har man i år valgt
å legge det til en torsdagskveld. Ifølge
Snildal har også andre kommuner valgt
en slik løsning, og for arrangørene her i
Rennebu synes dette som en god ide.
- Det er jo mye som skjer i helgene,
og derfor ville vi prøve å kjøre arrangementet på en vanlig hverdagskveld. Så får
vi ta en evaluering på det i etterkant, sier
Snildal.
I motsetning til tidligere er det også
slik at de to arrangementene i år kjøres
sammen, noe som forhåpentligvis blir en
positiv opplevelse for alle.
- Det var Kulturskolen som tok initiativ til at vi skulle gjøre det på denne måte,
da blir det mer publikum og fin variasjon
både i alder og type innslag. Jeg kan i
alle fall love mange høydepunkt gjennom forestillingen, og vil absolutt anbefale folk å ta turen til Kultursalen i kveld,
avslutter Astri Snildal på vegne av arrangørene.
Av Mona Schjølset
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Totalleverandør innen

Varsel om
oppstart av planarbeid
Rv. 3 Nåverdalsb rua–Gul l ikstad

vegvesen.n o

Gullikstad

Innset

elektroinstallasjon
• Installasjon i bolig, hytte,
landbruk og næringsbygg
• Elkontroll bolig
• Tele og datanett
• Alarm og brannvarsling

Telefon: Jens 996 42 897
John Håkon 481 15 515
E-post: post@rennebuelektro.no

Korsan

Nåverdalen

Statens vegvesen skal i samarbeid med Rennebu kommune i gang med å lage en
reguleringsplan for det nevnte prosjektet, og ber om innspill til arbeidet.
Formålet med planarbeidet er å skaffe et formelt grunnlag for utbedring av vegstrekningen til 9 m vegbredde med midtmarkering.
Reguleringsplanen bygger på kommunedelplan rv3 Hedmark grense- Ulsberg, som
ble vedtatt i Rennebu kommunestyre 19.06.2014. Planarbeidet utløser ikke krav om
konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, og Rennebu kommune
har ikke stilt krav om eget planprogram etter plan og bygningslovens § 4-1. Planområdet for reguleringsplanen vil bli nærmere bestemt og avgrenset i løpet av planarbeidet.
Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 7 april 2017.
Send det skriftlig til firmapost-midt@vegvesen.no
Har du spørsmål, kan du også kontakte Magnhild Rømyhr på telefon 73582753/
90076924 og e-post magnhild.romyhr@vegvesen.no. Informasjon om prosjektet
finnes også på kommunens og vegvesenets sine nettsider www.rennebu.kommune.
no / www.vegvesen.no. Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven
§ 12-8. Planen blir utarbeidet i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3.
Statens vegvesen og Rennebu kommune vil arrangere et åpent informasjonsmøte
i forbindelse med planoppstart. Møtet vil finne sted i Samfunnshuset på Innset
onsdag 15 mars kl. 19.00-21.00.

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN
BERKÅK BIL

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7398 Rennebu
mob 948 56 836
Ny epost: malervanmalsen@hotmail.com

A-R Helgemo AS har
butikk sentralt på Berkåk
og utfører blant annet:
Varmepumpemontering • Sanitæranlegg
Avløpsanlegg • Flis- og vedfyringsanlegg

AC-Service

Hjulstillingskontroll
Har
du kontroll på
Service alle bilmerker
Flush og skifte av all automatgearolje
registerreima
di?
Dekk og avbalanseringsmaskin
Hydralikkslangeverksted

Periodisk
til 7.500 kg
Bytt
før kjøretøykontroll
du får ekstraopp
kostnader

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted
Lakkverksted
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

Våre erfarne rørleggere hjelper deg med alt av
rørleggertjenester, service og vedlikehold.
Finn ditt verksted:
automester.no • tlf. 800 40 555

Å benytte Bademiljø gjør det tryggere for deg.

A-R Helgemo AS
INDUSTRIVEIEN 4, 7391 RENNEBU. TELEFON: 72 42 64 64

BERKÅK
BILSKADE
BERKÅK BIL
BERKÅK
BILSKADE
BERKÅK
BIL12
Postmyrveien 12
Postmyrveien
Postmyrveien 12
7391
RENNEBU
7391
RENNEBU
977
78 963
TlfTlf
977
78 963
berkaakbilskade@outlook.com
berkaakbilskade@outlook.com
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Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
7391 RENNEBU
42 75 90
Tlf 72 Tlf
42 72
75 90
berbil@getmail.no
berbil@loqal.no

Vakttelefon 46 44 92 72

Underskrev kontrakt
om helsesenteret
Nylig ble det undertegnet kontrakt med det rådgivende
ingeniørfirmaet Rambøll Norge AS, som sammen med
Arkitektkontoret Kvadrat AS skal utarbeide forprosjekt med
skisser og detaljprosjektering for Rennebu helsesenter.
I arbeidene inngår det delvis riving av gammelt bygg og
oppføring av nytt helsesenter.
- Vi trenger et nytt helsesenter som in- Vi trenger et nytt moderne helsesenter som innfrir dagens
krav til standard og tekniske løsninger. Dagens
helsesenter ble bygd for
ca 40 år siden, og mye har
endret seg siden den gang,
sier assisterende rådmann,
Lill Hemmingsen Bøe.
Mulighetsstudie
Ifølge Hemmingsen
Bøe er det blant annet
behov for nye pasientrom man nå skal få
nye skisser på. Krav om enerom som er
tilrettelagt for velferdsteknologi med riktig teknisk standard er sentralt punkt.
- Dagens pasientrom er for lave under
taket og gir ikke nok høyde til tilstrekkelig
ventilasjon. At det blir høyere under taket
gjør også montering av teknisk utstyr
enklere, forklarer Hemmingsen Bøe.
Det ble i fjor undersøkt hvilken teknisk standard bygget hadde og i tillegg
ble det gjennomført en mulighetsstudie.
Erfarne rådgivere vurderte de tekniske
løsninger som var brukt i bygget opp mot
dagens krav. Likedan ble dagens planløsninger holdt opp mot fremtidens behov.
Utfra dette ble det skrevet en rapport
med anbefalinger om videre bruk. Det
er på bakgrunn av disse anbefalingene at
Rennebu kommune nå har gått ut og bedt
om rådgiverhjelp til å prosjektere fremtidens helsesenter. Rambøll Norge AS
sammen med Arkitektkontoret Kvadrat
AS vant anbudskonkurransen om å utarbeide forprosjektet på bakgrunn av flere
gitt konkurransekritereier. Rådgiverne vil
sammen med den valgte plan- og byggekomiteen utarbeide skisseforslag som skal
legge til rette for trivsel for pasientene og
blant annet sikre at de ulike fagfolkene
kan samarbeide på en best mulig måte.

Erik Hagerup fra Rambøll Norge AS
takker ass. rådmann Lill Hemmingsen
Bøe for kontrakten.

Prosjektramme
Ifølge Hemmingsen Bøe må det nå
jobbes forholdsvis raskt med skissearbeidet med utgangspunkt i de beskrevne
behovene, slik at skissene kan presenteres
i formannskap og kommunestyre allerede
i juni i år. I neste omgang skal det lages
en detaljbeskrivelse som skal brukes for å
innhente priser, og målet er at kommunestyret skal kunne ha avklart hvilken totalkostnad prosjektet får slik at de kan vedta
rammen for utbyggingen i budsjettmøtet i
desember.
- Det blir et spennende og komplekst
prosjekt, der vi vil ta inn velferdsteknologi som et hjelpemiddel for å øke tryggheten. Dette vil bli den største investeringen vi noen gang har gjort i Rennebu
kommune. Vi skal bygge for framtida, og
da har vi et perspektiv på minst 20-30 år
framover, avslutter Hemmingsen Bøe.

Jakten på
dømmekraft
13. - 17. mars arrangeres det
”Etikkuke” i kommunen, og dette innebærer blant annet refleksjon over bestemte tema for ansatte i helsesektoren. I tillegg inviteres det til pårørendekafé med
tema ”Hva er verdighet for deg og dine”,
og foredrag med Marie Aakre.
- Etikk har vært et satsningsområde
for ansatte i helsesektoren i flere år, og vi
synes det er veldig viktig å sette fokus på
dette temaet, sier Liv Kristoffersen, som
er medlem av Etikkgruppa i Rennebu
kommune.
Foregangskvinne
Marie Aakre er sykepleier og høgskolelærer, med leder og veilederutdanning.
Hun har over 30 års erfaring fra offentlig
helsevesen, og har blitt karakterisert som
en foregangskvinne innen etiske spørsmål i omsorgssektoren. Aakre har blant
annet jobbet 18 år som oversykepleier ved
kreftavdelingen på St. Olavs hospital, og
var sentral i etableringen av landets første
kompetansesenter for lindrende behandling. Hun var medlem i verdikommisjonens styringsgruppe fra 1998-2001, og
har mottatt en rekke priser og utmerkelser
for sitt arbeid. I 2007 ble hun slått til ridder av 1. klasse av st. Olavs orden for sin
innsats innen pasient- og kreftomsorg.
- Vi som har jobbet i helsesektoren
noen år har hørt mye om henne, og det
skal bli veldig spennende å høre hennes
refleksjoner over temaet ”Jakten på dømmekraft”, sier Liv Kristoffersen.
Av Mona Schjølset

Stjernedryss
Har du lyst til å bli med å
spille i skolekorpset?
Vi ønsker oss flere å
spille sammen med.
Kom og prøv instrument og ta en prat
med medlemmene 24. mars kl 18
i den nye Kultursalen.
Skolekorpset holder konsert og
medlemmene skal få
åremålsmedaljer og stjerner.
Hjertelig velkommen!

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Rennebunytt

5

Status for skolestrukturen
Kommunestyret har vedtatt at alle elevene i
Rennebu skal samles på én felles barne- og
- For de enkelte klassetrinn er det stort
sett bestemt hvem som skal være kontaktlærere, hvordan opplæringsteamene
skal være, og fordelingen av faglærere.
Informasjon om dette sendes nå ut til alle
foreldre, forteller rådmann Birger Hellan.
De ansatte ved skolen vil bruke tid
på detaljert planlegging fremover, og på
planleggingsdagen 15. mars vil teamene se nærmere på opplæringstilbudet og
det pedagogiske innholdet for de enkelte
trinn.
Lokaler
Et sentralt tema i planleggingen har
vært lokaliteter, og her er det nå utarbeidet
to alternativ. Det ene er basert på dagens
arealer, og det andre skisserer en løsning
der bibliotekets lokaler benyttes i tillegg.

ungdomsskole på Berkåk allerede kommende
skoleår. Planleggingen er nå i full gang.

- Det har i flere år vært et ønske at
biblioteket skulle vært mer synlig og tilgjengelig, og nå har vi muligheten til
å flytte biblioteket til ledige lokaler i
Birkabygget på Torget. Dette fremmes nå
som et forslag, og skal behandles i HOO
den 9. mars og i kommunestyret den 23.
mars, forteller Hellan, som påpeker at
dette vil bety over 200 m2 ekstra areal til
skolen, og selvsagt gunstigere løsninger.

I skoleledelsen vil det også bli noen
endringer, og her er det flere stillinger
som skal bekles.
- Nåværende rektor, Kari Haukdal,
varslet tidlig i prosessen at hun ønsker å
gå av med pensjon i 2018, så denne stillingen er allerede utlyst eksternt. De øvrige lederstillingene vil i nær framtid bli
utlyst internt, forteller Hellan.
Av Mona Schjølset

Bli bedre kjent
For de nye elevgruppene vil det videre framover bli lagt opp til en del felles
arrangement, slik at de kan møtes og
bli bedre kjent. Etter at kommunestyret
har tatt stilling til spørsmålet om lokaler
vil foreldre bli invitert til orientering og
omvisning.

Maskindag 22. mars kl. 10-15
på Sundset Gård, Rennebuskogen.
Visning av snøfresere, vinsj, dumperhenger,
traktorskjær med mer, muligheter for prøvekjøring!

Nyhet!

Representanter fra leverandørene
Fåvang Maskin, Globus og Lilleseth Kjetting
vil være tilstede.

Globus GTF 255

Kaffe med nogo attått!
Velkommen!
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Denne får du se hos oss

Lærerstudenter styrer skolen

Denne uka er det lærerstudenter fra Rotvoll som
har tatt over styringen ved
Berkåk skole og Rennebu
ungdomsskole. De har ansvar
for det aller meste når det
gjelder både undervisning
og administrasjon.
Dette er en såkalt skoleovertagelse,
der 4. års studentene skal få en mest mulig
realistisk opplevelse i sin siste praksisperiode.
- Vi gleder oss og tror dette blir både
spennende og lærerikt, sier Jo Nordbø og
Mari Bergsrønning, to av studentene som
skal være med på skoleovertagelsen.
Mye planlegging
For at alt skal fungere godt den uka
studentene skal styre skuta, kreves det
naturligvis en god del planlegging. De har
derfor allerede vært på besøk for å observere elever og lærere, og se hvordan dagene er organisert.
- Den perioden ble brukt til observasjon og kartlegging, slik at vi skulle
ha et best mulig grunnlag for å planlegge den uka vi skal styre her, sier Mari
Bergsrønning.
Det er til sammen 26 studenter som

har tatt over skolen denne uka, og de
stiller både med rektor, faglærere, klassekontakter og andre viktige funksjoner
fra egne rekker. En del av skolens egne
assistenter vil likevel være tilstede gjennom uka, dette for å sikre at de elevene
som trenger ekstra oppfølging får en trygg
og stabil skolehverdag.
- Så klart er det elever som har litt
ekstra behov for trygghet og faste rammer, og det er viktig at denne uka fungerer bra for dem også, sier studentene.
Masteroppgave og pappaperm
Jo Nordbø og Mari Bergsrønning har
begge gått på skole i Rennebu, og de syns
det er artig å komme tilbake til hjembygda på denne måten. Til våren er de ferdige
med den 4-årige lærerutdanningen, og
mens Mari har valgt å gå rett på en masteroppgave i matematikk fra høsten, skal
Jo ut i noen måneder med pappapermisjon.
- Jeg har en sønn på 8 mnd, så for min
del blir det litt pappapermisjon før jeg forhåpentligvis begynner å jobbe. Om jeg får
brukt så mange av de pedagogiske prinsippene vi har lært nå i permisjonstiden er
vel litt usikkert, men det blir nok uansett
god trening for omsorgsevnen, smiler Jo.
Mari skal altså i gang med en master i
matematikk, noe hun både gleder og gruer
seg til.

Denne uka er det lærerstudenter fra
Trondheim som styrer skolen på Berkåk.

- Jeg har jo valgt det fordi jeg synes
det er interessant, men det kommer helt
klart til å bli mye jobbing. Uansett synes
jeg det er greit å gjøre det unna med en
gang, når jeg allikevel er så godt i gang
med studier, sier Mari.
Spennende
Selv om den faste lærerstaben ved
skolen ikke har undervisning denne uka,
er det ikke ensbetydende med at de får fri.
Ifølge rektor Kari Haukdal skal uka brukes til kurs og planlegging av neste skoleår.
- Det blir jo forholdsvis store endringer her også fra høsten, så for oss passer
det godt med noen ekstra dager til planlegging, sier Haukdal.
Hun tror også at elevene setter pris på
en uke med nye fjes i lærerstaben.
- Ja, akkurat det tror jeg bare blir
positivt. Elevene er i de beste hender, for
det er en fin gjeng med flinke, motiverte
lærerstudenter som har tatt over styringen. Jeg er sikker på at elevene våre får
en spennende og trivelig uke, avslutter
Haukdal.
Av Mona Schjølset
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Forollhognakonferansen
2017

Ny lege på plass
Irene Bøaseter fra Oppdal tar over legestillingen til Peter
Melien Trojanowski.

Årets Forollhogna-konferanse
arrangeres på Mjuklia
Leirsted og Gjestegård
mandag 13. mars.
Konferansen bruker å samle 80 - 100
deltagere, og det er første gang den arrangeres i Rennebu. Samlingen er åpen for
alle og er et samarbeid mellom nasjonalparkstyret, fylkeskommunene i SørTrøndelag og Hedmark og stedlig vertskommune. Konferansen er den fjerde i
rekken, og har hatt stor oppslutning, fra
både organisasjoner, offentlige og private
aktører.
Spennende tema
Det er ferdsel, besøksstrategi, landskap og verdiskaping som er stikkord
for årets samling. Vegard Gundersen fra
NINA presenterer resultater fra ”villrein
og ferdsel”-prosjektet. Her har de blant
annet på hvordan folk bruker hognaområdet og hvordan denne ferdselen
påvirker reinen.
Oskar Puschamnn fra NIBIO vil ha
innlegg om kulturlandskap og landskap
i endring både nasjonalt og lokalt, og
viser foto av utvalgte kulturlandskap i
Forollhogna-området. Det blir i tillegg
innlegg om besøksstrategi i Forollhogna,
fra Vingelsgaard Gjestegiveri (næringsaktør i randsona til verneområdene) og fra Røros Slakteri med tema
”Verdiskaping med kjøtt fra beiteressursene i Forollhogna”. Villreinforskeren
Olav Strand, opprinnelig fra Innset, vil gi
et innblikk i villreinforskning og ferdsel.
Gratis konferanse
— Rennebu har en forholdsvis liten
andel i selve nasjonalparken, men et stort
område i randsonen mot parken med blant
annet beite- og jaktinteresser. Derfor er
det viktig med deltagelse på konferansen
fra Rennebu, sier Ståle Solem ved landbrukskontoret i Rennebu. Solem oppfordrer derfor interessenter til å melde seg på
den gratis konferansen.
Av Dagfinn Vold
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Rennebu legekontor har både ny lege og ny turnuslege på plass.
Hanne Fjelle (t.v.) fra Melhus er turnuslege i 6 måneder fremover,
mens Irene Bøaseter (t.h.) er ny fastlege. Kontorleder Liv Kristoffersen
ser til at begge blir tatt godt i mot ved legekontoret.
Irene Bøaseter arbeidet som lege ved
Rennebu legekontor også i 2006 og 2007,
før hun hadde et arbeidsår ved et sykehus.
I 2009 kjøpte hun seg inn ved Oppdal
legesenter, og har arbeidet der frem til nå.
— Det er vaktsituasjonen i Oppdal
som gjorde at jeg søkte på stillingen her i
Rennebu. I Oppdal har vi et eller to døgn
med 24 timers-vakt i uka, og det er flere
leger som har sluttet på grunn av denne
vaktordninga, forteller Irene.
Det var litt tilfeldig at hun fikk høre
at Peter skulle slutte ved Rennebu legekontor, og hun var i tenkeboksen om hun
skulle søke. Irene understreker at hun
aldri var misfornøyd med fastlegejobben
i Oppdal, men at det var vaktsituasjonen
som var utslagsgivende.
Begynte denne uka
Legekontoret i Rennebu har også
legene Arne Oppdal og Hans Erik Røsten,
begge fra Oppdal, som Irene kjenner godt
fra før. Ellers er det bare kontorleder Liv
Kristoffersen som er igjen fra da Irene var
her i Rennebu forrige gang.
— Jeg trives med å være fastlege og

møte folk, og jeg vil gjøre mitt beste for å
ivareta pasientene mine. Det er også positivt med kjønnsdeling på et legekontor,
sier Irene.
Hektisk hverdag
Irene bor sammen med mann og fire
sønner i Oppdal, og hverdagslivet kan
være hektisk med høyt aktivitetsnivå.
Derfor passer pendleavstanden til Berkåk
utmerket, og hun synes bilturen på 30
minutter bare gjør godt før hun begynner
på arbeidsdagen.
Vurderer etter et år
Legehjemmelen til Irene ved Oppdal
legesenter er nå besatt med vikar i et år
fremover.
— Jeg vil gjøre opp status etter et år
hva jeg skal gjøre videre. Men, først vil
jeg ”lande” litt her i den nye jobben før
jeg tar stilling til om jeg skal selge praksisen min i Oppdal, forteller Irene.
Av Dagfinn Vold

Ny singel
Nominert til Drømmestipend
fra Astrid S
15 år gamle Eline Voll er Kulturskolens kandidat til DrømmeEline Voll:

stipendet 2016, der unge kulturutøvere fra hele landet kan
vinne 10.000 kr for å realisere sine drømmer.

10. mars slipper Astrid
Smeplass sin nye singel
”Breathe”, og forventningene har vel ikke akkurat
blitt mindre etter suksessen
ungjenta har opplevd det
siste året.

Eline Voll er kandidat til Drømmestipendet.
Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og
norsk Tipping, og er et viktig bidrag for å
synliggjøre kommunenes arbeid for barn
og unge.
Allsidig, engasjert og lærevillig
I begrunnelsen fra kulturskolerektor
Sverre Stenløkk fremheves Eline som en
meget lærevillig elev med et godt øre for
teknisk og musikalsk egenutvikling.
- Hun er en viktig del av konsertvirksomheten til Kulturskolen. I tillegg er hun
ofte å se i andre sammenhenger, og blir
jevnlig brukt som solist i små og store
arrangement rundt omkring i bygda, heter
det i begrunnelsen.
Eline var tidligere elev på visuelle
kunstfag, og viste også da både talent,
engasjement og glede i fagutøvelsen. Da
10. klasse satte opp musikalen ”Folk og
røvere i Kardemomme by” i fjor høst,
spilte Eline rollen som Fru Bastian.
- Også her vant hun publikums gunst
med overbevisning og sjarm, skriver
Stenløkk.
Drømmen
I forbindelse med nominasjonene må
også ungdommene selv beskrive sine

visjoner for framtida, og Elines drøm er å
starte et prosjekt der hun kan være med å
glede andre.
- Jeg har lyst til å samarbeide med
et sykehus, og gjøre noe for barna der.
Positive aktiviteter med sangleker, sangteknikk og bevegelse til sang og musikk,
Rett og slett være sammen med dem, og
gi dem noe å se fram til. Drømmen er at
prosjektet skal bli et lyspunkt for disse
barna, heter det i Elines egen beskrivelse.
Det å ta flere sangtimer og utvikle seg
som sanger er også noe hun har veldig
lyst til, og målet er å lære seg flere sjangre
og med tiden kanskje skrive egne sangtekster. Hun forteller videre hvordan det å
stå på scenen har hjulpet henne gjennom
vanskelige perioder, og hvor fantastisk
hun synes det er å opptre i forskjellige
sammenhenger.
- Jeg elsker å stå på scenen, det føles
så befriende og trygt. Der kan jeg fokusere på å formidle et budskap og glemme
alt som er vanskelig. Dette ønsker jeg
at andre også skal få oppleve, avslutter
Eline.

Astrid S har det siste året vært på
europaturne med fulle hus overalt, fått
Spellemannspris, og hatt uttallige
opptredener på festivaler, konserter og
andre arrangement.
Samme kveld som Astrid slipper den
nye singelen er hun gjest hos Fredrik
Skavlan i hans populære talk-show, som
går i beste sendetid både på norsk og
svensk TV. I tillegg til den vanlige praten med Skavlan og de andre gjestene
får Astrid æren av å avslutte programmet
med sin rykende ferske singel, så denne
fredagskvelden er det bare å benke seg i
godstolen og tune inn på statskanalen.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Stian Andersen

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold
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www.fossline.no
Vi har levert kjøkken og bad
til norske hjem siden 1955

TÅRNAGENTHELG
for 3. og 4 klassinger
i Berkåk kirke
1. og 2. april!

Be om å få vå

r nye

kjøkkenkatalo

g

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no
Åpningstider: man-fre 8-16 – tors 8-19

for hele huset

Vi vil gjerne ha DEG med på å løse mange
spennende og morsomme mysterier i kirken.
Har du vært oppe i kirketårnet eller
vært på symboljakt før?
Nina-May S. Havdal og Kristin H. Bekkevold har
med seg konfirmantledere til årets Tårnagenthelg.

Vi møtes kl. 12.00 i Menighetshuset på
Berkåk og avslutter kl. 16.30.
Søndag den 2. april er hele familien
velkommen til gudstjeneste med
Tårnagentene.
Påmelding til: post@rennebu.kirken.no
eller ring 400 87 024.

I uke 11 feirer vi 2-års dag
sammen med kafeen
13. mars er det 2 år siden vi åpnet på torget
og dette feirer vi med

mange gode
tilbud hele uke 11

Ildtopp 1/2 pris nå 29,Frøstativet er på plass

Følg oss på Facebook

1/2 prerrifrsa
på div va

Lørdag 18. mars
kaffe og krembolle kr 30,kafé og bakeriutsalg på Torget, tlf 72 42 71 23
Åpent man-fre kl 10-16 – lør kl 10-14
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Pip-serien Mye nytt i gaveartikler

Berkåk - tlf 72 42 74 45
mandag-fredag 10-17 – lørdag 10-14

Strålende innsats av
løypekjørerne
Med tanke på snø- og føreforhold i løypenettet tilknyttet
Rennebu Skistadion, an man vel allerede oppsummere at det
har vært en stabil og god sesong.

Ny landbruksavløser
Åsne Berge fra Voss er ny
landbruksavløser i Rennebu.

Åsne Berge fra Voss
er ny landbruksavløser i Rennebu.

Odd Ivar Hansen og de andre løypekjørerne får mye skryt for jobben de gjør
med løypenettet.

- Det har i grunn vært rimelig stabilt
vinterføre siden slutten av november, og
løypekjørerne har som vanlig gjort en
strålende innsats, sier Kjetil Værnes, leder
i RIL Skigruppa.
Viktige bidrag
Etter nyttår kunne man også kjøre
opp traséene mot Slette, Skaumsjøen og
Litjdalen, og på sosiale medier dukker det
stadig opp glansbilder publisert av fornøyde skiløpere. Det koster selvfølgelig
noen kroner å drifte den store tråkkemas-

kina, og Værnes er godt fornøyd med den
støtten de får.
- Både Rennebu kommune, næringsliv og privatpersoner bidrar til spleiselaget, og skigruppa er takknemlige for alle
bidrag. Det er tydelig at mange setter pris
på fine skiløyper, for det kommer stadig
noen kroner inn på kontoen, både fra fastboende og hyttefolk, forteller Værnes.
Hvis du har lyst å gi et bidrag til løypekjøringa ligger det lapper med kontoinformasjon i alle trimpostene tilknyttet
løypenettet der RIL Skigruppa har ansvaret for oppkjøring.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Fredrik Kosbergløkk

Det var tilfeldigheter som gjorde at
Åsne havnet som avløser her i Rennebu.
Hun var nyutdannet agronom med vekt
på husdyr, og var på jakt etter jobb. Da
hun fikk se denne utlysningen søkte hun
impulsivt – og fikk jobben.
Åsne er vokst opp på gård i Voss, som
den yngste i søskenflokken. Dermed har
hun ikke odel på gården, men ønsket på
sikt er likevel å drive egen gård. Ved siden
av erfaring fra egen oppvekst på gård har
hun også arbeidet som avløser i Voss.
Det har vært en liten periode uten
landbruksvikar her i Rennebu, og dermed
må gårdbrukerne bli gjort oppmerksom på
at en ny vikar er på plass og er disponibel.
— Jeg er blitt godt tatt i mot her, og
jeg ser for meg at jeg vil trives. Det er
mye trivelig folk her i Rennebu, sier
Åsne. Rennebu er litt mindre enn der hun
kommer fra, men mye er likt.
Rennebunytt har i følge velinformerte kilder bragt i erfaring at Åsne har fått
meget gode ”attester” der hun allerede har
vært innom som vikar.
Av Dagfinn Vold
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Jeg tar på meg oppdrag innenfor landbruk!
Ta kontakt!
Hvem er jeg:
Navn:
Tim Vermeer

Det er 10 år siden jeg kom til Norge med familien fra Nederland og startet
Gjesteheim Havdal.
Etter ett år begynte jeg å jobbe som avløser på en fellesseter her i Rennebu.
Jeg trivdes veldig med den jobben og prøvde å få en 100% stilling som
avløser i Norge.

Tim Vermeer, tlf 468 81 238
epost: t.vermeer89@gmail.com
Fødested:
Dordrecht,
Nederland

Fødselsdato:
13/06/1989

E-post: t.vermeer89@gmail.com
TLF: 468 81 238

Etter flere søknader uten positivt svar valgte jeg å dra til Australia i stedet.
Der har jeg kjørt lastebil, tresker og traktor med forskjellige kombinasjoner.
To år senere prøvde jeg meg igjen i Norge, dessverre ble det ikke mye mer
enn en jobb på Coop Prix i Alvdal og av og til ei helg på en gård.
Etter litt over 1 år i Norge var det en virksomhet i Tyskland som ringte.
De hadde behov for flere traktorsjåfører for innhøsting av mais.
Etter at innhøstingen var ferdig bestemte jeg meg for å bli der noen år til,
og lærte mye om bl.a grovfôr til storfe og hest, som ensilasje, mais, rødbete
og potet.

DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN

Men nå er jeg klar for et nytt forsøk, og jeg er ledig for oppdrag innenfor
landbruk.
Jeg tar på meg det meste, så ta kontakt, så blir vi enige om pris og utførelse.
Avstand er ikke noe problem.
På forhånd takk!
Med vennlig hilsen,

Vi Tim
hjelper
deg med alt innen
Vermeer
elektrotekniske installasjoner!

72 42 80 00
installasjon@krk.no | krk.no

Årsmøte
i Rennebu Historielag

16. mars 2017 kl 19.30 i Fredheim, Grindal

• Vanlige årsmøtesaker
• Valg
• Kåseri
• Servering

Velkomen!
Styret i Rennebu Historielag

Distriktets
kontorleverandør

Det går mot lysere tider,
ei fin tid for skogsdrift og vedhogst!
Da trenger kanskje saga en sjekk før sesongstart.
Vi har ett godt utvalg av kjeder, sverd, filer og
sagkjedeolje samt Aspen Miljøbensin.
Terrengen, ditt lokale verksted for landbruks- og småmaskiner!

Vi leverer:
Kontorutstyr og rekvisita,
Kontormøbler/Kontorstoler, Konferanse- og
kantinemøbler, Skolemøbler, Helsemøbler,
Ergonomiutstyr/Belysning, Arkiv/Garderobe,
Kopi- og flerfunksjonsmaskiner, Datamaskiner,
Printere/Telefaxer/Skannere, Kassaapparater,
Frankeringsmaskiner og AV-Utstyr.

Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!
Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no
Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

www.Terrengen.no

Tlf: 72426560/476 24 600 Adr: Stamnan, 7392 RENNEBU
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Fortsatt Bedriftsskirenn?
Det tradisjonsrike Bedriftsskirennet har de senere årene slitt
med synkende deltagelse, og ifølge Inge Grut, som er leder i
styret for Bedriftsskirennet, vurderes det nå om hele arrangementet må avvikles.
- Vi håper jo selvfølgelig at dette ikke
skjer, men samtidig er det nå en gang slik
at hvis interessen for arrangementet ikke
er tilstede er det heller ingen vits i å fortsette, sier Grut.
Lange tradisjoner
Bedriftsskirennet ble første gang
arrangert for nærmere 60 år siden etter
initiativ av Erling Sande, og har hele tiden
vært et populært tiltak der folk møtes til
et forholdsvis uhøytidelig skirenn, med
påfølgende sosialt samvær. Det stilles
ingen krav til verken skiferdigheter eller
fart i sporet, og det er helt opp til hver
enkelt hvilket tempo man ønsker å bruke
gjennom løypa.
- Det er premie både for idealtid lag
og enkeltvis, og så er det hurtigpokal til
det 3-mannslaget som går raskest. I det
hele tatt er det stor fokus på det sosiale,

og det bruker å være god stemning både
ute i løypa og etterpå, forteller Grut.
Hvorfor interessen har vært så dalende
de siste årene er det vel vanskelig å finne
noe fasitsvar på, og her er det selvfølgelig
mange faktorer som spiller inn.
- Folk er jo mye på farten i helgene, og
kanskje er det generelt færre som er interessert i denne type arrangement. Det kan
jo være mange gode grunner til at folk
ikke deltar, og det må vi som arrangør
bare forholde oss til, sier Grut.
Årets Bedriftsskirenn går av stabelen
lørdag 1. april, og dersom du ønsker at
dette tradisjonsrike arrangementet skal
opprettholdes er det bare å melde seg på.
Påmeldingsfristen er satt til 24. mars.

Dugnad for
Rennebumartnan
Rennebumartnan er godt i gang
med å planlegge årets martna, og i
disse dager er det sendt forespørsel til lag og organisasjoner om
dugnadsarbeid.
— Vi håper selvsagt at alle lagene som bidro i fjor tar oppdrag for oss
også i 2017, sier dugnadsansvarlig for
Rennebumartnan Hege Dverseth.
— Så kan det jo hende at det er noen
andre eller nye lag og organisasjoner som
gjerne kunne tenkt seg å tjene noen kroner. I så fall kan de bare ta kontakt, sier
Hege.
Nærmere 1.000 personer deltar årlig
gjennom sine lag og organisasjoner med
en formidabel dugnadsinnsats før, under
og etter Rennebumartnan. Alle disse er
med på å gjenskape og videreutvikle
Rennebumartnan.

Av Mona Schjølset

KREDITTSEMINAR

Kurset vil gi deg motivasjon og nyttige råd i det daglige arbeidet med
faktura- og kredittadministrasjon

Quality Hotel Skifer,
Oppdal
31. mars 2017
kl. 09.00 - 15.30

Informasjon
og påmelding:

www.orklacredit.no
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Ferievikarer helse og omsorg 2017
Vi søker ferievikarer innen hjemmesykepleien,
hjemmehjelp, sykehjem (pleie, kjøkken, renhold),
boliger for fysisk/psykisk funksjonshemmede og
avlastning barn og unge.

VELKOMMEN TIL ÅPEN

FOROLLHOGNAKONFERANSE

Hovedarbeidsområder
Pleieoppgaver innenfor helse og omsorg.
Ønskede kvalifikasjoner
• Sykepleiere, vernepleiere
• Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere
• Sykepleiestudenter, vernepleiestudenter, studenter,
ufaglærte eller andre med relevant praksis eller
utdanning.
Stillingene i hjemmesykepleien/hjemmehjelp forutsetter
førerkort kl. B.
Søknadsfrist 13. mars 2017

Mjuklia Leirsted og Gjestegård på Berkåk
mandag 13. mars kl. 10.00-1530
Tema: Ferdsel, landskap og verdiskaping
i Forollhogna-området.
Den kjente forskerne Olav Strand og Oskar Pushmann
medvirker og viser bilder fra området.
Påmelding til Rennebu kommune, tlf. 72428100.

Info om søknadsrutiner:

Søknadsskjema og kontaktperson for stillingen finner du
på hht:/www.rennebu.kommune.no/Stilling-ledig
Her ligger alle ledige stillinger.
Du går inn på hver enkelt stilling og trykker på
“søk stilling” og logger på.

Arr : Nasjonalparkstyret, fylkeskommunene i Sør-Trøndelag
og Hedmark og Rennebu kommune.

NYBEGYNNER PÅ DATA OG INTERNETT?

KURS I
HVORDAN BRUKE:
datamaskinen
internett
Kurset er beregnet for de som ikke har
brukt data før eller har liten erfaring

Kurs på Rennebu bibliotek
28. mars. kl. 10.00-14.00
gratis kurs - åpent for alle
Ta med egen PC eller
nettbrett
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MELD DEG PÅ :

72 42 81 70
bibliotek@rennebu.kommune.no

facebook.com/rennebukommune

RENNEBU
KOMMUNE

KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Hyggekveld

Bedriftskirennet 2017
Lørdag 1. april kl 15.00

i Røde Kors huset onsdag 15. mars kl. 19.00

vil vi forsøke å arrangere bedriftsskirenn hvis det er interesse
for det. Synkende interesse de siste år gjør at vi lar folket
bestemme om arrangementet skal bestå ved å evt. melde
seg på og delta. Påmelding med navn, bedrift og fødselsår
innen 24. mars til ig@tronderenergi.no eller tlf 970 20 869
Årets arrangører er Rennebu Hytteservice,
Rennebu bygdearrangement samt Trønder Energi (KVO)

• Musikk av Arne, Rolf Erik og Eivind
• Sang fra våre medlemmer
• Informasjon om situasjonen i helsesenteret og
planer for utbygging
• Servering av kaffe og karbonader
Arrangør
• Åresalg
Velkommen!

Rennebu JFF avholder årsmøte

Nb! Samme kveld og samme sted kl. 18.00 holdes
ekstraordinært årsmøte for å velge nestleder.
Styret

Vert i Jutulstuggu på Uv SA
Margot Stavne slutter som vertinne i Jutulstuggu, og vi søker
derfor en person som kan ta over hennes oppgaver.

Det er oppgaver som å ta imot bestilling av hus og
evnt servering ved arrangement.
Er dette noe for deg?

onsdag 5. april kl 19.00 i
visningsrommet til KVO.
Vanlige årsmøtesaker

Verdighetskaffe for pårørende
I forbindelse med Etikkuka for helse og
omsorgssektoren inviteres det til
Pårørendekaffe/verdighetskaffe
på Frivilligsentralen tirsdag 14. mars kl. 19.00.
TEMA: Hva er verdighet for deg og dine?

For mer info ta kontakt med Eivind Flå mob 911 13 906
eller Per Joar Hårstad mob 905 78 467

Årsmøte i Jutulstuggu på Uv SA
onsdag 28. mars kl 20.00
Vanlige årsmøte saker.
God servering.
Styret

En stor takk

for gaver og blomster, og til alle som var
med og feira dagen min.
Ivar Gunnes

Trenger du elektriker?
Ta kontakt med oss!

Refleksjoner/samtale rundt et viktig tema, som
Mona Sunnset og Brit Karin Kvam er ansvarlig for.
Kaffe og noe å bite i.
Velkommen!
Arr: Pårørendeforeninga, og
Ressursgruppe for etikk i helse og omsorgssektoren

Barneklær i str opp til 12 år ønskes
Østeuropakomiteen i Rennebu har fått forespørsel
om sending av barneklær til nødstilte barn i Frankrike.
Vi ønsker klær i størrelse opp til 10/12 år, hele og rene,
både gutt og jente.
Dersom DU har klær du ønsker å levere, blir vi glade for å
se deg på Refshus skole 6. april kl 16-18.
Vennligst merk sekkene med: Barneklær.

Årsmøte i Ramsfjell grunneierlag
Bjørn
909 10 913

Oddvar
905 78 439

27. mars kl 20.00 i Jutulstuggu.
se utmarksradet.no

Hjertelig takk for all vennlig omtanke og oppmerksomhet ved vår kjære Aase Solbergs bortgang.
Tlf 72 43 11 02
www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

Hilsen familien
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RETURADRESSE:

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

Rennebunytt -

neste nummer 23. mars - frist for stoff 14. mars -
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Dette skjer i Rennebu!
09.03 Bibelundervisning
Hoelsmoen 20.00
på storskjerm
11.03 Områdestevne for NMS Menighetshuset 17.00
13.03 Blåveisen kor og hobby Innset bedehus 17.30
13.03 Årsmøte RIL Håndball
Hallandstuggu 19.30
14.03 Pårørende-/verdighetskaffe Friv.sentralen 19.00
15.03 Hyggekveld
Røde Kors huset 19.00
16.03 Hyggestund
Helsesenteret 12.00
med kvinnegruppa
16.03 Babysang
Friv.sentralen 12.00
16.03 Årsmøte RIL Fotball
Hallandstuggu 19.30
16.03 Årsmøte Rennebu historielag Fredheim, 19.30
		
Grindal
16.03 Bønnemøte
Hoelsmoen 20.00
19.03 Når vi kommer sammen
Hoelsmoen 20.00
20.03 Søndagsskole/Yngres
Misjonshuset 17.30
21.03 Formiddagstreff
Omsorgsboligene 11.00
22.03 Strikkekafe
Friv.sentralen 17.00
23.03 Bibelundervisning
Hoelsmoen 20.00
på storskjerm
27.03 Årsmøte Ramsfjell gr.eierlag Jutulstuggu 20.00
28.03 Årsmøte i Jutulstuggu på Uv SA		20.00

Frisktrim hver onsdag kl 8.30-9.30 i Rennebuhallen
Bridge hver tirsdag kl 18.30 på Rennebu Arbeidssenter.
Gjeterhundtrening hver mandag kl 19.00
Oddetallsuker hos Magne Hyttebakk på Innset.
Partallsuker hos Kjell Olav Hoel på Stamnan.
Seniordans hver tirsdag kl 14-16. Partallsuker i
samf.huset på Berkåk og oddetallsuker på Voll
Spinning for timeplan se www.oppspinn.net
Tabata/styrke hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30
Styrketrening hver mandag i Rennebuhallen kl 19.30
Yoga hver tirsdag i Åshuset kl 18.45
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml.kongevei 24 (i sokkelen).
Håndball se treningstider for laga på rennebu.com
Middagsstunden, Hoelsmoen kl 11 hver
første tirsdag i måneden.
Volleyball hver tirsdag kl 20.30 i Rennebuhallen
Oldboys hver torsdag i Rennebuhallen kl 20.30.
Idrettsskolen hver torsdag. 4-6sport kl 17.30 og
7-10sport kl 18.30
Hørselshjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12.

Tradisjonelt smedarbeid – Porter
Lever din bil til vraking før 20. mars
og du slipper å betale årsavgiften!
Terminalveien 8, 7391 Rennebu
tlf 488 44 401 - www.rennebusmia.no

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

