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kompetanse og kapasitet både fra samfunn og oss som enkelt-
innbyggere er så sterke at det kreves sterkere fagmiljøer. 
I Rennebu har vi også fått utredet det såkalte “0-alternativet”, 
det vil si å bestå som egen kommune. Disse rapportene ble 
lagt fram for kommunestyret i februar d.å. I saksframstillingen 
framgår det at jeg tror at det i et lengre tidsperspektiv vil være 
meget krevende for Rennebu å bestå som egen kommune. Vi 
merker allerede utfordringene på spesialiserte tjenester. Dette 
har vi dels kompensert med interkommunalt samarbeid og dels 
med at vi har hatt relativt gode økonomiske rammer. Selv etter 
evt. kommunesammenslåinger blir det i vårt område fortsatt små 
kommuner, og jeg tror det vil være enklere å utvikle regionen og 
lokalsamfunnene hvis vi slår våre pjalter sammen. Vi kan da få 
mer ut av de ressursene vi har, ta ut noen effekter av litt større 
enheter, sammen stå noe sterkere overfor storsamfunnet. På kort 
sikt er det bare Oppdal som nå er aktuell partner, men det er et-
ter min mening ikke noe dårlig alternativ. Bo- og arbeidsmarked, 
vei, jernbane, hytteturisme, fjellområdene, mye tjenestesamar-
beid m.v. er noe av det som vi har felles, og det er heller ingen 
ulempe at det er kommuner med en ryddig økonomi. 
Allerede i budsjett 2017 og også i årene deretter står vi i 
Rennebu overfor store økonomiske utfordringer som krever 
sparetiltak. Noe av det jeg frykter mest for Rennebu-samfunnet 
er at vi som egen kommune må starte en kutt-politikk som 
gjør at vi gradvis svekker tjenestene våre. At vår tid og ressurser 
blir brukt på å tilpasse oss svakere rammer mer enn å utvikle 
kommune og lokalsamfunn. Når det gjelder å forutse og påvirke 
samfunnsutviklingen er det ingen enkle og sikre svar på hva som 
er rett. Mange vil si jeg er for pessimistisk. Men enten vi er enige 
eller ikke i mange av de beskrevne utviklingstrekkene så tror jeg 
ikke vi i Rennebu er sterke nok til å stå imot dem. Ved å velge 
nå kan vi i større grad være med å styre prosessen, bl.a. påse 
at en evt. sammenslåing ivaretar en balansert utvikling i hele 
kommunen. Fortsetter vi en alenevei med nedgang i folketall, 
skjevere alderssammensetning og svakere økonomi er det grunn 
til å frykte at vi tilslutt uansett ikke har noe valg. Da er det bedre 
å gå aktivt inn i prosessen mens vi fortsatt har det handlingsrom 
og de ressurser som gjør oss til en sterkere og mer likeverdig 
samarbeidspartner.

Birger Hellan 
- rådmann

“Er det nødvendig med kommunesammenslåing” er et spørsmål 
mange stiller. “Vi har det så bra som egen kommune og det vil 
vi fortsette med ” er et annet utsagn som ofte høres.  Det er ikke 
vanskelig å ha forståelse for et slikt standpunkt da Rennebu for 
de aller fleste av oss er et trygt og godt lokalsamfunn. Samtidig 
forutsetter “ at det fortsatt skal være som det er” at vi har styring 
og kontroll på de rammer og forutsetninger som kreves for at 
Rennebu-samfunnet skal utvikle seg slik vi ønsker. I stor grad er 
vi prisgitt de rammer storsamfunnet setter for oss og små lokal-
samfunn har i flere år vært under sterkt press. I Rennebu har vi 
også opplevd nedgang i folketall, og ikke minst skjer det ei sterk 
forskyvning i alderssammensetningen. Vi blir stadig færre barn 
og unge samtidig som antall eldre øker. Gode kraftinntekter 
har gjort at vi har klart oss bedre enn mange andre kommuner, 
men vi ser nå at det stadig strammes til også hos oss. Dels 
skyldes det at inntektssystemet i stor grad er basert på folke-
tallsutvikling og samtidig har vi nå i flere år hatt sterk nedgang 
i kraftinntektene. Som et lite samfunn blir vi også sårbare når 
det skjer omlegging på politikkområder som er viktige for oss. 
Eksempler på dette kan være landbruks- og distriktspolitikken.  
Et annet forhold som gjør at små enheter settes under press er 
det stadig økende krav til faglig og teknologisk utvikling, spesi-
alisering, dokumentasjon, kontroll, lovfestede rettigheter m.v. 
som gjør at små organisasjoner får store utfordringer med både 
kapasitet og kompetanse. Mange stiller berettigede spørsmål 
ved om denne utviklingen er bra og egentlig gir oss et bedre 
samfunn. Absolutt grunn til å stille kritiske spørsmål, men på 
område etter område ser vi ei utvikling med større, mer spesiali-
serte enheter. Sykehus, politi, skatt, universiteter og høyskoler, 
NAV er stikkord for sektorer hvor det samme skjer. Jeg tror 
ikke det er noen naturlov som sier at store enheter gir bedre 
tjenester, og vi skal ikke ukritisk legge oss flate og bare godta 
at det som skjer det skjer. Samtidig har vi selv erfart nødven-
digheten av at noen deltjenester må inngå i et større fagmiljø. 
De viktigste kjernetjenestene må og kan vi fortsatt få i våre 
nærmiljø, men samtidig er det mange tjenester hvor kravene til 

le
d

er ”Er det nødvendig?”
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• Fylkesmannen i ST og
Kommunenes Sentralforbund (KS) 
inviterer alle kommunene i fylket
til «Læringsnettverk for Bosetting, 
Kvalifisering og Inkludering»!

Målet er at hele kommuneapparatet 
(administrativt, alle enheter og politisk 
nivå) sammen med alle innbyggerne i 
kommunen skal jobbe for at innvandrere 
skal bli oppfattet og kjenne seg selv som 
innbyggere på linje med oss «andre». En 
arbeidsgruppe på 6 er i gang, og vi skal 
etter hvert dele vårt arbeid med kom-
munestyre, lokale medier, ulike arenaer 
i kommunen vår – ja med DEG, som er 
en viktig del av Rennebus mangfold. 

Det handler om likeverd og med-
menneskelighet for ALLE i alle ledd! 

• Vi vil slå et slag for hverdags-
integrering!

Det betyr så mye med naturlige smil, 
en prat på torget, en invitasjon fra nabo-
en, en forklaring på hvorfor alle raker 
plen i mai eller en invitasjon til Buvatnet, 
kaffe/te-besøk eller en søndagstur.  Vi 
tror kanskje at det er lett å se og lese vår 
kultur, men den er relativt kodet og tar 
lang tid å forstå om vi ikke inkluderer 
i hverdagslivet vårt og viser, praktise-
rer og lever den. Vi må ikke forvente at 
læring av kultur skjer i klasserommet.  
Det er mange av dere som bidrar med 
dette samt mye mer!

Tusen hjertelig takk, og gratulerer 
med vennskap som gevinst!

• Utstyrssentralen på 
Frivilligsentralen!

Takket være offentlige prosjektmid-
ler som ble tildelt Rennebu kommune 
i 2014 har vi i dag en egen sentral for 
utlån av sportsutstyr og utdeling av klær 
for alle som måtte trenge det. Takket 
være en herlig stab på FS som ikke er 
redd for umaken er det orden både i 
hyllene og i utlånsregisteret. Tusen takk 
kjære medarbeidere!

• Vi ønsker stadig et tettere og mer
avtalefestet samarbeid med 
næringslivet!

Vi håper flere bedrifter kan tenke seg 
å slippe til praksiselever i språk- eller 
arbeidspraksis. Vi vil også trenge lær-

Flyktningtjenesten informerer:

lingeplasser for elever med voksenrett 
i videregående opplæring. 4 av våre 
bosatte starter i august opp videregå-
ende! Imponerende innsats i lærings-
arbeidet har gjort dem i stand til å søke 
utdanning. Bygg/anlegg og helsefag er 
hittil mest aktuelt.  

Vi gratulerer og gleder oss til å se 
stadig flere elever og bedrifter komme 
etter! 

• Vi har ansatt egen leder for 
Introduksjonsprogrammet inklusivt
voksenopplæringen!

Elena Selbekk, bosatt på Fannrem, 
starter opp 8. august med arbeidssted og 
kontor i Birkabygget. Hun har i flere år 

jobbet ved voksenopplæringen i Orkdal 
med ansvar for språk- og arbeidsrelatert 
praksis, yrkesrettet norsk og ellers ordi-
nær norskopplæring for fremmedspråk-
lige. Det skal bli spennende og svært 
etterlengtet med en egen ressurs til å 
lede dette viktige arbeidet både perso-
nalmessig og faglig. Velkommen Elena!

Ta kontakt! 
Flyktningekoordinator 
Ragnhild Øverland
482 76 037 / 
ragnhild.overland@
rennebu.kommune.no

Tung tids tale 

Det heiter ikkje: eg – no lenger.Heretter heiter det: vi.
Eig du lykka så er ho ikkje lengerberre di.
Alt det som bror din kan ta imotav lykka di, må du gi.
 
Alt du kan løfte av børa til bror din,Må du ta på deg.
Det er mange ikring deg som frys,ver du eit bål, strål varme ifrå deg! 
Hender finn hender, herd stør herd,barm slår varmt imot barm.
Det hjelper da litt, nokre få forfrosneat du er varm!

Skrevet av Halldis Moren Vesaas, rett etter 2.verdenskrig var slutt.  Da verden kjente en enorm lettelse og var i gledesrus, men samtidig i krise og sorg over den enkeltes enorme lidelse. Dette diktet sier så mye til verden og til oss Rennbygge også i dag. God sommer og våg å gjør en forskjell der du er for den du møter på din vei☺
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Distriktets
kontorleverandør

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

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.

Totalleverandør innen

elektroinstallasjon

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

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

www.rennebumartnan.no

Kan ta service på 
alle varmepumper 
eldre enn 5 år
Selger også nye varmepumper,
flere merker. Ta kontakt for tilbud!

Trenger din
varmepumpe service?

KUL TUR er årets tema for Rennebumartnan. Vi inviterer derfor alle 
besøkende på Rennebumartnan fredag 12. august til å ta på seg kofta si, 
og bli med på KOFTETUR! En visning som vil foregå på utescenen.

I tidligere tider var strikking et nødvendig håndverk for å dekke behovet 
for klær. Ikke bare flotte, fargerike kofter, men undertøy, strømper, sokker, 
votter og luer – alt som måtte til for å holde kroppen varm. Det var viktig 
å benytte hver ledig stund, så det var ikke uvanlig å se kvinner og menn 
strikke når de gikk til butikken. 

Strikking er vel det håndverket som oftest er med på tur – også i vår tid. 
Derfor oppfordrer vi alle strikkeglade til å ta med seg «bundingen» når 
de skal på KOFTETUR! 

Alle som deltar i visningen blir med på trekning av 
gavekort på martnan for kr 1 000.

Bli med på KOFTETUR

12. - 14. august 2016

Strikking og strikka jakker og gensere etter gamle mønster eller nytt design er trendy!
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- Det er nytt navn, nye farger og nytt 
design, ellers vil det aller meste være 
akkurat som før.  Folk kan fortsatt bruke 
Statoil koppen, Statoil kortet og Coop 
kortet, forteller daglig leder Svenn Ove 
Vaagen. 

Rask omprofilering
For en tid tilbake fikk de ansatte nye 

arbeidsantrekk, og i løpet av den neste 
uken er det selve stasjonen som skal få 
nytt design. 

- Det er jo en del som må skiftes 
ut, både i forhold til reklamemateriell, 
plakater, skilt og lignende, men alt skal 
være gjort på en uke, forteller Vaagen. 

Statoil blir Circle K

Totalt er det i overkant av 330 Statoil 
stasjoner her i landet, og navneskifte 
med omprofilering skal etter planen 
være ferdig i løpet av et år. 

- Det er klart at det vil bli litt uvant 
til å begynne med, men vi får bare gjøre 
vårt for å oppfylle profetien om et skifte 
til det bedre, sier Vaagen.

Tidene forandrer seg, og vi med dem
En som har lang fartstid i bransjen, 

og har vært med på flere omprofilerin-
ger, er Odd Vaagen, far til nåværende 
driver. Selv om han nå har passert den 
vanlige pensjonsalderen med god mar-
gin, er han fortsatt i full virksomhet på 

Svenn Ove og Odd Vaagen

Nytt fra Næringslivet

Som de fleste sikkert har fått med seg er man i full gang med omprofilering av Statoilstasjoner rundt omkring 
i landet. I disse dager er det stasjonen på Berkåk som står for tur, og under mottoet ”nå endrer vi oss, 

kun til det bedre”, går man nå inn i en ny epoke med Circle K. 

stasjonen. 
- Ja, jeg fungerer vel som en slags 

vaktmester, eller kanskje det egentlig 
er som sjuende far i huset her, smiler 
Vaagen senior. 

Uansett har han opplevd både 
omprofileringer og endringer i bransjen, 
og han er også positiv denne gangen.

- Det er nå en gang slik at tidene for-
andrer seg, og vi forandrer oss med dem. 
Det er viktig å gjøre det beste ut av det 
og se nye muligheter hele tiden, avslut-
ter senior, en konklusjon også den yngre 
garde ved Circle K Berkåk sier seg helt 
enig i.

Av Mona Schjølset
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Vårens vakreste eventyr?

Våren er en travel tid for bøndene, 
og for mange legges grunnlaget 
for framtidig inntekt akkurat i 
denne perioden. Lamminga har 
ofte blitt kalt vårens vakreste 
eventyr, men innimellom kan 
nok selv de sindigste sauebønder 
omtale nattarbeid i fjøset i helt 
andre vendinger…

I Bjerkåsen har det i skrivende stund 
kommet 140 nusselige smålam, mens 
ytterligere 20 er forventet fram til 25. 
mai. 

- I år har vi planlagt ut fra konfirma-
sjon til nest eldste barnebarn den 29. 
mai, så vi krysser fingrene for at alle hol-
der tidsfristen, smiler bestemor Lilly. 

Godt med spreke kårfolk…
Lilly og Ola Bjerkås har drevet med 

sau i over 40 år, og ifølge Lilly blir dette 
etter hvert en livsstil. 

- Jeg har trivdes kjempegodt med 
dette yrket, og selv om jeg opp gjennom 

Jørgen vet at dyra trenger omsorg og kjærlighet

Høring:
Kartlegging av
friluftslivsområder
• Hvilke friluftsområder brukes
 i dag? 
• Hva brukes områdene til? 
• Hva finnes av tilrettelegging i 
 områdene?
• Hvilke andre kvaliteter har 
 området som gjør at opplev-
 elsen i området er spesiell?

Dette er spørsmål arbeidsgruppen 
har prøvd å besvare da 65 friluftsom-
råder i kommunen har blitt avgrenset, 
beskrevet og verdsatt. 

Kartleggingsarbeidet er en nasjonal 
satsning i samarbeid med Sør-Trøndelag 
Fylkeskommune og Miljødirektoratet 
for å sikre at det tas hensyn til viktige 
friluftsområder i framtidige arealplan-
prosesser.

Er du enig/uenig i hva arbeids-
gruppen har kartlagt?

Gå inn på www.rennebu.kommune.
no  og velg planer og kart. Her finner du 
mer informasjon om kartleggingsarbei-
det og link til digitalt kart som gjør det 
mulig å zoome seg inn og se hva som er 
registrert i ditt nærturterreng. 

Nå har du muligheten til å påvirke!

Er det friluftslivsområder som du 
mener mangler, som viktige utfarts-
områder eller ett mye brukt, men lite 
grøntområde midt blant bolighusene i 
bygda? Er det informasjon som mangler 
i beskrivelsen av ditt turområde, kan-
skje en gapahuk, en viktig og godt brukt 
tursti, den lokale sosiale møteplassen i 
utmarka eller mangler den lokale post-
kassetrimmen?

Frist for å komme med innspill og 
kommentarer er 30. juni. Kartleggingen 
legges ut som en høring for at alle inn-
byggerne kan kvalitetssikre innholdet. 

 
Send ditt innspill til 
Rennebu kommune, 
postmottak@rennebu.kommune.no 
eller skriftlig til Rennebu kommune, 
Myrveien 1, 7391 Rennebu 

årene har tatt imot et anseelig antall lam 
er det faktisk like stort hver gang, fortel-
ler Lilly. 

Hun skryter også av miljøet blant 
sauebønderne i bygda, der det er mange 
som kan spørres om råd og hjelp hvis 
det er nødvendig. 

I 2009 tok datteren May-Britt over 
gården sammen med ektemannen Hans 
Joar Skamfer. Begge har annet arbeid i 
tillegg til gårdsdrift, og May-Britt er glad 
for at foreldrene fortsatt er spreke og 
glade i å arbeide.

- Ja, det er faktisk helt nødvendig for 
at vi skal få til dette. Jeg tror nok de tri-
ves med det også, så det har fungert vel-
dig bra så langt, sier May-Britt.

Nye generasjoner
Den dagen Rennebunytt stikker inn-

om er både Lilly og May-Britt i fjøset, 
for det har vært lamming på morgen-
kvisten, og det er viktig å følge med at 
alt står bra til. Yngstesønn Jørgen på 7 år 
har fri fra skolen, og er ivrig medhjelper 
i fjøsarbeidet.
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Vårens vakreste eventyr?

Godt naboskap, godt samarbeid og godt mot 
preger bøndene i Rennebu, mener Kristine Uv Lorentzen. 

Her har hun knipset sin far Per Morten Lorentzen som slår av en prat med
Ivar T. Hoel og  Olav Uv.

– Det er et vakkert øyeblikk når kyrne etter en lang vinter, slippes ut på 
grønne marker, fastslår Kristine.

- Jeg har vært med å dra ut et lam. 
Det var litt glatt, men det gikk bra. Vi 
døpte lammet for Ragnhild, forteller 
Jørgen. 

Selv om det stort sett er veldig trive-
lig med lam, syns Jørgen det blir vel mye 
styr med de nyfødte innimellom.

- De vil ha mat nesten hele tiden, og 
da skriker de etter mammaen sin, sier 
Jørgen.

Lammene vokser imidlertid fort, og 
snart er de klare for å slippes ut. Det 
er noe alle på gården ser fram til, for er 
det noe sauene syns er artig er det å få 
springe fritt omkring.

- Vi håper på et år med godt beite og 
lite rovdyr i skogen, da trives både vi og 
sauene best, fastslår Lilly, før hun gjør 
seg klar til en ny tur i fjøset.

Av Mona Schjølset

Påmelding til 
småstjerner

skjer hos Oddvar og Eva på 
Spiren innen torsdag 2. juni

tlf 72 42 74 45

Sommerfest
på torget

Kulturskolen og torggruppa på 
Berkåk samarbeider om årets 
sommerfest som blir tirsdag 
7. juni. Det blir mange aktiviteter 
og hyggelig stemning på torget 
denne ettermiddagen.

• Kulturskolens vårkonsert
• Kunstutstilling i lokalene til Rennebua
• Mannekengoppvisning
• Grilling
• Friluftsaktiviteter
• Småstjerner
• Rennebu Soul Children
• Butikkene har åpent med gode tilbud

Oppdatert informasjon om arrange-
mentet legges ut på facebook 

Sommerfest på torget
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Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

Trenger du behandling
ring for timeavtale

41 45 75 93

– pleier dine føtter 
på Løkken eller ved Rennebu helsesenter

Gavekort på fotpleiebehandling!
Jeg tar ferie f.o.m uke 26, t.o.m uke 33

Velkommen!

Behandling av negler, 
beskjæring av hard hud, 
vortebehandling,
behandling av soppnegler

Sommertilbud!Såler og sokker
÷50%

gjelder til 1. okt

DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN

Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

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

BERKÅK BIL
AC-Service
Hjulstillingskontroll
Service alle bilmerker
Flush og skifte av all automatgearolje      
Dekk og avbalanseringsmaskin
Hydralikkslangeverksted
Periodisk kjøretøykontroll opp til 7.500 kg

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

Finn ditt verksted: 
automester.no • tlf. 800 40 555

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted                            
Lakkverksted                                                  
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

BERKÅK BIL 
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
berbil@loqal.no

BERKÅK BILSKADE
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 977 78 963
berkaakbilskade@outlook.com

Rennebu Skog & Hage
Torleif Kristiansen, Rokkones, 7393 Rennebu

mobil 976 80 819 — torleif@rokkones.no

Jonsered og Husqvarna
Motorsager og hagemaskiner

14 års erfaring med automower

Vi gir råd, kan montere, tar service og vedlikehold
Delelager og servicecerksted
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Hverdagsrehabilitering

Å jobbe med hendene på ryggen har 
blitt et begrep for mange av dem som 
jobber i helsesektoren, men det betyr 
på ingen måte at de har blitt verken 
ineffektive eller mindre tjenestevil-
lige. Uttrykket henspeiler derimot på 
arbeidsmetoden som brukes i pro-
sjektet hverdagsrehabilitering.

Her er målet at brukerne i størst mulig 
grad skal bruke egne ressurser for å iva-
reta daglige aktiviteter og gjøremål. Alle 
som er med i prosjektet får individuell 
oppfølging gjennom et tverrfaglig team, 
og så langt tyder det på at dette er en 
arbeidsmetode som vil gi positive resul-
tater.

Individuelt treningsprogram
I Rennebu ble hverdagsrehabilitering 

startet opp som et prosjekt i februar 2015, 
med en prøveperiode på ett år. Prosjektet 
er nå bestemt videreført, og målgruppa 
er i første omgang personer over 65 år, 
som av ulike årsaker har problemer med 
å ivareta daglige aktiviteter på grunn av 
funksjonsnedsettelse. Dette kan være 
som følge av sykdom, skade eller andre 
omstendigheter. 

Alle brukere som er med i prosjektet 
går gjennom en kartlegging, der de skal 
prioritere de fem viktigste aktivitetene i 
livet sitt. For hver aktivitet vurderer bru-
keren så hvor godt aktiviteten utføres, og 
hvor tilfreds vedkommende er med egen 
evne til å gjennomføre den. Ut fra dette 
setter brukeren egne mål for hverdagsre-
habiliteringen, og så får man et individu-
elt tilpasset treningsprogram fra fysiotera-
peut. 

- I starten er det et 6-ukers intensivt 
treningsprogram med fokus på å nå egne 

mål, og i denne perioden får brukeren 
besøk av en ansatt i hjemmetjenesten 
hver dag, slik at man er sikre på at øvel-
ser og treningsprogram utføres på riktig 
måte. For mange kan det være litt tøft i 
starten, men vi ser ofte stor framgang i 
den siste delen av perioden, forteller Tone 
Eithun, som er rehabiliteringssykepleier i 
hjemmesykepleien.

Fornøyde brukere
To spreke damer som er i full gang 

med sin hverdagsrehabilitering, er Inger 
Kvam og Gjertrud Svergja. Begge har 
merket stor framgang, og er veldig godt 
fornøyd med den oppfølgingen de har 
fått. 

- I går bakte jeg 11 brød, og ett av 
målene mine var å klare å bake brød igjen, 
så det syns jeg var artig, sier Inger. 

Gjertrud hadde som et mål å gå mer 
selv uten rullator, og også hun har nådd 
målet sitt. 

- Jeg skal ærlig innrømme at jeg syns 
det var travelt med all treningen i starten, 
og da var jeg kanskje ikke så positiv hver 
dag. Men det har jammen forandret seg, 
og jeg merker at formen har blitt mye 
bedre, så det var bra dere var litt strenge 
mot meg, sier Gjertrud til de ansatte som 
er tilstede. 

Som en avslutning på samtalen får 
undertegnede være med de to damene 
inn på treningsrommet til fysioterapeuten 
på Helsesenteret, og her demonstrerer de 
villig vekk både knebøy og diverse andre 
øvelser.

- Det er viktig å være i så god form 
som mulig selv om man er litt oppi årene, 
og da må vi trene litt hver dag, avslutter 
de fornøyde damene.

Av Mona Schjølset

Full innsats 
på TINE 
stafetten
Tirsdag 10. mai ble TINE stafet-
ten arrangert på skoler rundt 
omkring i landet, og som vanlig 
var det stort engasjement rundt 
arrangementet. På Berkåk var det 
mellomtrinnet som deltok, og 
selv om mange nok kunne ønske 
seg noen flere varmegrader, var 
det absolutt ingenting å si på 
innsatsen. 

Elevene løp to etapper hver på grus-
banen, og de fleste så ut til å bruke stra-
tegien om å starte hardt og så øke etter 
hvert... Heldigvis er deltagerne på TINE 
stafetten i en alder der de lett kommer i 
normal gjenge etter en kraftanstrengel-
se, så etter en liten pust i bakken var alle 
klare til å ta i mot deltagerpremier og et 
Tineprodukt. 

Tradisjonsrik
TINE stafetten ble arrangert for 

første gang i 1993, da etter en ide fra 
Norges Friidrettsforbund. Tanken bak 
var å motivere til økt fysisk aktivitet og 
bevissthet rundt kosthold hos ungdom, 
og TINE ble med som sponsor for opp-
legget. 

Stafetten ble raskt et populært til-
tak på skoler rundt om i landet, og i år 
var bortimot  106.000 deltagere i aksjon. 
Skal vi dømme ut fra lokal innsats kan 
det absolutt se ut som opplegget og 
rammen rundt arrangementet virker 
inspirerende, både for dem som er vel-
dig glad i fysisk aktivitet og for dem som 
hører til den motsatte kategorien. 

Gjertrud Svergja og Inger Kvam sammen med hverdagsrehabiliteringsteamet

Mari Halland tett fulgt av 
Anna Marie Drivstuen
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Ledig leilighet i 
omsorgsboligen på Berkåk
Leiligheten er på ca. 47m² + bod.
Husleie er på kr. 4516,- pr. måned  
+ strøm etter forbruk.

Det kan søkes om bostøtte.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås 
ved henvendelse til
Helse og omsorgskontor  tlf 72 40 25 03/05 
Søknad sendes: Rennebu helsesenter, 
Gamle kongevei 39A, 7391 Rennebu.

Søknadsfrist: 6. juni 2016

Motta posten digitalt
fra Rennebu Kommune
Fra 1. juni vil Rennebu kommune sende ut posten 
digitalt til innbyggere og virksomheter. Det er vedtatt 
endringer i forvaltningsloven som gjør digital kommun-
ikasjon til hovedregel når forvaltningen kommuniserer 
med innbyggere og næringsdrivende.
Digital utsending av post vil føre til bedre service da 
brevet er tilgjengelig i Altinn samme dag som det blir 
sendt fra kommunen. Det sendes ut sms og/eller epost 
om at det er mottatt post i Altinn.  Hvis brevet leses i 
Altinn vil ikke brevet sendes ut i posten.  Dersom det 
går over to dager uten at brevet er lest i Altinn blir det 
skrevet ut og sendt i posten.

Innbyggere, firmaer, lag og organisasjoner  vil  motta 
post fra kommunen i Altinn.  Firma, lag og foreninger 
som er registrert i enhetsregisteret har ikke mulighet til 
å reservere seg fra å motta digital post. Post blir levert 
digitalt til kun de som er brukere av Altinn, resten får 
levert i post.  

Vil du fortsatt motta brevet ditt i posten?
Hvis du velger og ikke åpne posten som mottas i Altinn, 
vil den bli sendt i posten etter to dager. Det er også 
mulig for deg som privatperson å reservere seg fra å 
motta digital post. Gå inn på www.norge.no og klikk 
på ”Reserver deg  mot kommunikasjon på nett” eller 
ring 800 30 300. 

Mer informasjon finnes på  Rennebu kommune sin 
hjemmeside www.rennebu.kommune.no, eller du kan 
kontakte Servicetorget, telefon 72 42 81 00.

Kommunereform 
– Videre prosess i Rennebu
31. mai 2016  Folkemøte om intensjonsavtalen,  
 kl 19:30 Mjuklia 
Mai Ordførerne setter i    
 gang navnekonkurranse 
6.- 10. Juni 2016  Innbyggerundersøkelse i begge  
 kommunene 
22. juni 2016  Avtalen behandles i    
 kommunestyret i Oppdal
23. juni  Avtalen behandles i    
 kommunestyret i Rennebu
Sept. 2016 Folkeavstemning

Innbyggerundersøkelse: 
Opinion AS vil på vegne av Rennebu og Oppdal 
kommuner gjennomføre en innbyggerundersøkelse. 
I den forbindelse vil flere av dere bli ringt opp av følgende 
telefonnummer: 73 10 21 00
Vi oppfordrer dere til å svare på denne henvendelsen slik 
at resultatet blir mest mulig representativt.

Med hilsen Rådmann

Folkemøte - Rennebu og Oppdal 
en ny kommune?
Rennebu kommune inviterer til folkemøte for å informere 
om intensjonsavtalen som er inngått med Oppdal 
kommune og alternativet Rennebu som fortsatt selvstendig 
kommune: 
31. mai 2016 kl 19.30 i Mjuklia

Program:
• Velkommen v/ordfører Ola Øie
• Gjennomgang av intensjonsavtalen v/ordfører Ola Øie 
• Utredning og vurdering - Rennebu som selvstendig 
 kommune v/Plankontoret, Norunn E. Fossum og 
 rådmann Birger Hellan
• Kaffepause
• Åpent for spørsmål og kommentarer

Vel møtt!
Ordfører
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Dette skjer i Rennebu!

26.05 Hyggestund, Kvinnegruppa Helsesenteret 10.30
26.05 Formiddagstreff Staure 11.00
26.05 Terrengløp/Mjuken Opp NMbakken 18.00
26.05 Bønnemøte Hoelsmoen 20.30
29.05 Når vi kommer sammen Hoelsmoen 20.00
01.06 Medlemsmøte Friv.sentralen 19.00
 Kvinnegruppa
02.06 Terrengløp Nerskogen, Granasjøen 18.00
 Premieutdeling etter løpet
02.06 Mottak av klær Refshus skole 16-18
02.06 Normisjonsmøte Hoelsmoen 20.00
07.06 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
08.06 Formiddagstreff Menighetshuset 11.00
08.06 Busstur til Trondheim Soknerådet
09.06 Hyggestund, Kvinnegruppa Helsesenteret 10.30

Gjeterhundtrening hver mandag 19.00
Oddetallsuker på Innset hos Magne Hyttebakk
Partallsuker på hos Kjell Olav Hoel
Seniordans hver tirsdag på Voll skole kl 14-16.
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21 
i Sanitetshuset, Gml.Kongevei 24 (i sokkelen)
Bridge hver tirsdag kl 18.30 på Rennebu Arbeidssenter
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12
Følg fotballen i Rennebu
Kamper og treningstider finner du på
http://rennebu.com/idrettsglede/rennebu_il/fotball/

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

eller ring tlf 72 42 76 66

K U N N G J Ø R I N G E R
Vårkonsert
med Rennebu Mannskor
Velkommen til Innset samfunnshus
onsdag 1. juni kl 19.30

Gjestekor: Kvikne Songlag
Åresalg, kaffeservering og allsang

Voksne kr 150 – Barn gratis

Velkommen!

Oppskyting Innset Skytterlag 2016

Vi ønsker jegere velkommen til oppskyting og 
treningsskyting i Gammelstødalen.

26 mai
2. juni, 9. juni, 16. juni, 23. juni og 30. juni
7. juli
4. august, 11. august, 18. august og 25. august
1. september

Oppmøte, påmelding fra kl 17.30 til 19.30
Salg av kaffe og noe å bite i. 

Mvh Innset skytterlag

Kaffesalg i Jutulstuggu
hver lørdag kl 11-15 i juni, juli og august

Helsefagarbeider/assistent

Ca 13 % fast stilling med arbeid hver 3. helg 
(fredag, lørdag, søndag)

Beskrivelse av arbeidssted
Hjemmesykepleien

Hovedarbeidsområder
Pleieoppgaver i hjemmet

Ønskede kvalifikasjoner
Helsefagarbeider eller annen relevant utdanning
Må ha førerkort klasse B

Søknadsfrist 7. juni 2016

Pedagogiske ledere

Vikariat som pedagogisk leder i 100 % stilling ved 
Vonheim barnehage ledig fra 15.08.2016 og fram til 
01.08.2017.
Vikariat i 100 % stilling ved Innset barnehage, fordelt som 
90 % pedagogisk leder og 10 % assisterende styrer fra 
15.08.2016 og fram til 01.08.2017  
Evt. andre stillinger som kan bli ledige

Søknadsfrist 1. juni 2016

Info om søknadsrutiner:
Søknadsskjema og kontaktperson for stillingene finner 
du på http:/www.rennebu.kommune.no/
Selvbetjening/Lokale-tema/Stilling-ledig.
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A-R Helgemo AS har 
butikk sentralt på Berkåk 

og utfører blant annet:
Varmepumpemontering • Sanitæranlegg
Avløpsanlegg • Flis- og vedfyringsanlegg

Våre erfarne rørleggere hjelper deg med alt av 
rørleggertjenester, service og vedlikehold.

Å benytte Bademiljø gjør det tryggere for deg.

INDUSTRIVEIEN 4, 7391 RENNEBU. TELEFON: 72 42 64 64

A-R Helgemo AS

• 30 øre pr/liter i Trumf-bonus 
 på drivstoff hos Shell Berkåk Veikro.

• 1% Trumf-bonus på alle kjøp hos 
 Spar Berkåk, Joker Rennebu og 
 Nerskogen Landhandel! 

Bruk bonuskortet eller registrer bankkortet ditt, 
og spar Trumf automatisk hver gang du handler 
dagligvarer eller drivstoff.

Registrer deg på Trumf.no

Spar penger
med trumf!

Følg med på hva som skjer i Rennebu på

rennebu.com


