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Rennebumartnan
2013 er historie, og
tilbakemeldinger
både fra utstillere og
publikum viser at
martnan også denne gangen
ble en suksess.
Les mer på side 6
Foto: Dagfinn Vold
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Den gode
prestasjonen

Rennebu kan vise til en lang rekke utmerkede prestasjoner
innen ulike idretter. Dette er, etter manges mening, kun
tilfeldigheter og flaks fordi vi verken har et stort idrettslag
eller lønnede trenere. Her er noen av prestasjonene:
Magne Myrmo - verdensmester på 15 km ski på treski,
1974 Falun
Vebjørn Rodal - olympisk mester 800m løp, 1996 Atlanta
Vegard Heggem - profesjonell fotballspiller i Liverpool FC
Vegard Skjerve - fotballspiller i Haugesund FK og U23
Jo Sondre Aas - fotballspiller i Ranheim FK
Arnt Ola Skjerve - hundekjøring, vinner av
Finnmarksløpet og Femundløpet (NM) - 2009
Mona Isene - skytterprinsesse Oppdal-13 og Førde-08.
Vi har og sterke utøvere i leirdue, skiskyting, sykling og
motorcross for å nevne noen andre. Vi har en stor bredde i
idretten og rom for alle. Rennebu er en forholdsvis liten og
beskjeden kommune med få innbyggere. En av de viktigste
årsakene til at rennbyggen gjør det godt idrettsmessig, tror
jeg, er den sterke dugnadsviljen vi er fostret opp med. Alle
stiller opp, det er sosialt og skapende. I august var mange i
sving på Rennebumartnan. Det skyldes ikke at rennbyggen
har for mye fritid, men det er en tradisjon og trivsel og er
en arena som skaper samhold. Det er kaffe på svartkjele og
ikke minst hyllkaku. Når dugnadsarbeidet blir satt pris på,
motiverer det til ny innsats neste gang.

kan tro. Samholdet bidrar til at barn og unge kan bruke
energien på idretten når entusiastiske voksne legger forholdene til rette.
Prestasjonene er ikke skapt alene, individuelt, men sammen
med andre! Det er en myte at det er den individuelle utøveren som lykkes.
Trønderhopps Elling Finnanger mener i den forbindelse at
det er langt flere talenter fra landsbygda enn i byene. Dette
på grunn av at lokalsamfunnets engasjement løfter fram
utøverne. Suksessfaktorene er kanskje dugnad, ønsket om å
gjøre hverandre gode og skape trygge og trivelige rammer?
Jeg tror at dette også ligger bak rennbyggens idrettsprestasjoner.
Forskere mener for øvrig at det er mulig å overføre måten å
skape idrettsprestasjoner på til næringslivet, slik at næringslivet kan lykkes bedre. Det vil i så fall bety at vi ikke bør
være redde for å samarbeide med andre for å oppnå felles
mål.
Tilslutt ønsker jeg dere alle en riktig god høst, et godt valg
og et fortsatt stort engasjement for bygda.
Lill Hemmingsen Bøe
ass. rådmann

Vinnerkulturer i idretten gror også der det er trivsel,
pågangsmot og samhold. Sistnevnte er viktigere enn man
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Bruker vett på nett

Elevrådsrepresentanter fra 9. og 10. trinn ved Rennebu ungdomsskole: f.v.: Martin Skamfer Bjerkås, Indre Halseth, Nora Stene, Sigrid
Ytterhus Haugset, Øyvind Bjørkhaug Aspeggen, Anders Vinsnesbakk, Maren Gunnes og Elise Sundset.

Etter hvert som bruk av sosiale
medier har blitt en vanlig del av hverdagen for de aller fleste av oss, har det
også blitt viktig å ta innover seg hvilke
forholdsregler man bør ta, og hvilke
faresignaler man bør være oppmerksom på. Nylig ble det også arrangert
foreldremøte om nettvett, der Ingrid
Øydegard fra Redd Barna kom med råd
og tips til hvordan foreldre kan støtte
og veilede barn og unge til å bruke
mobil og nett på en trygg og positiv
måte.
Skal vi tro ungdommene selv har de
fleste godt nettvett, og stort sett positive
erfaringer når de bruker sosiale medier.
De lar seg heller ikke skremme av historier som avdekkes, der private bilder
og videoer har blitt misbrukt av uvedkommende.
– Man skal jo være spesielt uheldig
hvis man kommer ut for sånt, og dessuten må vi jo tenke oss om før vi legger
ut bilder, fastslår ungdommene.
Ikke festbilder
Etter det vi forstår er det heller ikke
utbredt blant ungdommene i Rennebu

å legge ut bilder fra fester de har vært
på.
- Vi har vel egentlig aldri snakket
helt spesielt om dette, men det er vel
en slags uskrevet regel oss imellom at
det ikke er greit å publisere festbilder
på nett, sier tiendeklassingene. At en
potensiell arbeidsgiver en gang i fremtiden kan finne igjen slike bilder når de
skal søke jobb, er faktisk også noe de
har tenkt på.
At det derimot kan bli knipset noen
bilder med mobilen, slik at man kan få
seg en god latter sammen med venner
etterpå, det kan nok forekomme...
- Vi ler ikke av hverandre, men
sammen med hverandre, sier Elise
Sundset.
Lite mobbing
De elevene Rennebunytt snakket
med har heller ikke hørt om mange
tilfeller av mobbing på nett, og de har
heller ikke inntrykk av at dette er et
utbredt problem blant ungdommene
her i bygda. Både facebook, twitter,
skype, snapchat, kik, instagram o.l. blir
etter det vi forstår brukt til kommuni-

kasjon med hverandre, og da dreier det
seg for det aller meste om positiv kommunikasjon. Det er også enighet om at
de ville meldt fra dersom de ble utsatt
for eller hørte om andre som ble mobbet på nett.
- Jeg ville sagt fra til mamma, og så
fikk hun ordne opp videre, fastslår en av
jentene, og de andre rundt bordet ser ut
til å syns dette er en grei måte å ordne
opp på.
Politiet gjør inntrykk
Ungdommene har også gjennom
skolen fått en del informasjon om fornuftig nettbruk, og blant annet har våre
lokale politibetjenter vært brukt i slike
sammenhenger. Dette er noe som tydelig har gjort inntrykk på ungdommene,
og som de har tatt med seg videre.
– De som jobber i politiet har jo sett
hvilke konsekvenser det kan få med
både mobbing og ukritisk bruk av bilder
på nett, så det er viktig å være litt forsiktige, sier ungdommene.
Av Mona Schjølset
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Din lokale maler for tak og vegger

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

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

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

Støren 72 43 02 20/fax 72 43 02 21
Oppdal 47 01 88 50/fax 72 42 40 31
www-bb-entreprenor.no
post@bb-entreprenor.no

Tomteutgraving
Massetransport
Masseuttak på Nerskogen
Spør oss om hjelp til grunnarbeid, vann og avløp,
sprenging, veibygging, minikraftverk,
opparbeidelse av gårdsplasser,
natursteinmuring og belegningsstein
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– pleier dine føtter
på Løkken eller ved Rennebu helsesenter
Trenger du behandling
ring for timeavtale

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

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

telefon 913 93 481

Gavekort på fotpleiebehandling!

epost: arne.ramstad@hotmail.com

Velkommen!
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Vår ungdom: Ingebrikt Kvam
24 år gamle Ingebrikt Kvam fra Rennebu har det siste året vært
nestleder i den frivillige organisasjonen Changemaker, og så
langt stortrives han med utfordringene.

Ingebrikt Kvam er engasjert i verdens nord-sør problematikk.
Det var søsteren Julie som startet et
lokallag av organisasjonen mens hun
gikk på Øya videregående skole, og da
hun sluttet ble lillebror oppfordret til å
ta over ledervervet.
- Jeg syns det var kjempespennende når jeg begynte å sette meg inn
i de problemstillingene Changemaker
jobber med. I tillegg er jeg oppvokst i
en familie der vi antagelig har diskutert
fordelingsproblematikken i verden litt
mer enn gjennomsnittet, sier Ingebrikt.
Norges største ungdomsbevegelse
Ifølge hjemmesiden, er Changemaker Norges største ungdomsorganisasjon, og hovedarbeidsområdet er
nord-sør problematikken.
– Vi ønsker å sette fokus på årsakene
til at noen land er fattige og noen rike,
forteller Ingebrikt.
Changemaker har hovedbase i Oslo,
men vi har over 20 lokallag rundt om i
landet. Som nestleder medfører dette
naturlig nok en del reising, og selv om
det blir travle dager er dette en del av
jobben han trives veldig godt med.
Vil påvirke politikerne
Ifølge Ingebrikt ønsker Changemaker å profilere seg med kreative og
positive kampanjer.

Nytt
telefonsystem
Rennebu kommune innfører
i disse dager nytt telefonsystem, og ber kundene være litt
overbærende i starten.

Leder for Servicetorget Gerd Krovoll og
servicevert Janne Havdal Nordbø er klar
for å ta i bruk IP-telefon.

- Målet er naturligvis å påvirke norske politikere til å ta riktige beslutninger, for det er jo slik at våre valg her
hjemme er med å påvirke resten av
verden, sier Ingebrikt. Changemaker
har hvert år et fokusområde de arbeider litt spesielt med, og årets kampanje
heter ”Jakten på ærligheten”.
– Det er jo slik at de store, multinasjonale selskapene hvert år unndrar
5000 milliarder i ulovlige skattetransaksjoner, og dette bidrar til enda større
forskjeller mellom fattige og rike land,
sier Ingebrikt.

I forbindelse med at kommunen
går over til IP-telefon, vil alle enheter
i kommunen utenom legekontoret i
løpet av september bli tilknyttet sentralbordet ved kommunehuset.
Det nye systemet er i disse dager
innført på kommunehuset, og det
medfører at flere ansatte har fått nye
internnummer. Gerd Krovold og Janne
Havdal Nordbø oppfordrer derfor alle
til å ringe sentralbordet på tlf 72 42 81
00 i starten for å bli satt over og eventuelt få internnummeret til vedkommende.

Fem hovedtema
Changemaker har fem hovedområder de arbeider med, og det er klima,
global helse, handel, gjeld- og kapitalflukt og fred.
- Det er jo et paradoks å tenke på at
Norge er verdens største våpeneksportør i forhold til antall innbyggere, og
det er noe vi ønsker at våre politikere
skal bli mer oppmerksomme på, sier
Ingebrikt.

Mange fordeler
Fordelene for brukerne er at det blir
bare et telefonnummer (72 42 81 00) å
forholde seg til. For de ansatte vil det
bli enklere med internkommunikasjon,
samtidig er at IP-telefon i utgangspunktet en billigere løsning og vil bli
besparende ved at alle ansatte kan nå
hverandre ved å ringe internt.

Mer info om organisasjonen finner
du på www.changemaker.no
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Ingen endringer ved legekontoret
Gerd Krovoll understreker at det
ikke vil bli noen endringer for de som
ringer legekontoret - det blir samme
nummer, 72 40 25 40 på dagtid.
Av Dagfinn Vold
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Rennebumartnan bergtok alle!
Rennebumartnan 2013 er
historie, og så langt viser
tilbakemeldinger både fra
utstillere og publikum at
martnan også denne gangen
ble en suksess. Med unntak
av en skikkelig regnskur
søndag ettermiddag var
også værgudene i godt slag,
og bidro til at folk også på
uteområdet kom i den rette
martnasstemningen.
Martnassjef Kenneth Teigen er
naturlig nok glad for at gjennomføringen av årets martna gikk etter planen,
og allerede nå har han 60 søkere til neste års martna.
- Det tyder vel på at utstillerne er
godt fornøyd og ønsker å komme igjen,
og det tar vi som et positivt tegn, smiler
Teigen.
Mannfolka lot seg begeistre
Årets tema var ”Bergtatt”, og det
viste seg å appellere godt til den mannlige delen av publikum. Ifølge martnassjefen var dette noe arrangørene hadde
arbeidet bevisst med.
– Vi har jo de siste årene prøvd å
tenke spesielt på aktiviteter som kan
være interessante for mannfolk, og i år
føler jeg virkelig at vi lykktes med dette.
Samarbeidet med stein- og skiferbedriftene fungerte kjempegodt, og det
var mange som benyttet anledningen
til å hugge sitt eget steinbord, forteller
Teigen.
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Matsuksess
Ifølge martnassjefen har matsalget
vært økende de siste årene, og dette var
en klar tendens også under årets martna.
- Vi ser jo at folk oppholder seg
lengre inne på martnasområdet, og da
blir behovet for ulike serveringstilbud
naturlig nok større, sier Teigen. At det
også er tilrettelagt med sitteplasser og
kaffe fra svartkjel på uteområdet, skaper et naturlig treffsted der publikum
gjerne blir sittende en stund.
Gode kulturtilbud
I år valgte martnaskomiteen å konsentrere alle kulturtilbud til martnashelga, og ifølge Teigen var dette en god
beslutning.
– Noen vil selvfølgelig savne både
kirkekonsert og kulturkveld, men for å
få til et best mulig kulturtilbud gjennom
hele martnashelga, har vi valgt å konsentrere oss om dette, sier Teigen.
Årets martnasgjest Gunnhild Sundli
slo an tonen allerede under åpningsseremonien, og siden gikk det slag i slag
med både lokale og nasjonale artister.
Fesjå`n ble som vanlig et høydepunkt, og det samme kan sies om
Anders Jektvik, Millenburg Joys, Heidi
Skjerve, Astrid Smeplass og ikke minst
flotte innslag fra kulturskolene både i
Rennebu, Meldal og Midtre Gauldal.
Positive besøkstall
Etter noen år med nedgang i antall
besøkende, viser årets regnskap en
økning på rundt 600 i forhold til i fjor.
- Dette er vi svært godt fornøyd med,
for konkurransen om publikum blir tøf-

fere for hvert eneste år, sier Teigen. Etter
en vel fortjent ferie skal martnassjefen
og resten av staben allerede nå begynne
forberedelsene til neste års martna. Det
første som skal på plass er martnastema, og målet er å presentere dette allerede i midten av oktober.
- Her er det ikke noe som er fastlagt
ennå, så hvis noen har gode ideer, er
det bare å ta kontakt, oppfordrer Teigen.
Takk til de frivillige!
Som vanlig har Rennebumartnan
blitt gjennomført med solid innsats fra
bortimot tusen frivillige, og martnassjefen er både takknemlig og ydmyk i
forhold til den innsatsen dugnadsfolket
gjør.
- Det hadde ikke vært mulig å gjennomført et så stort arrangement hvis
ikke så mange frivillige hadde stilt opp
år etter år, og også utstillerne roser
den måten de blir mottatt på, forteller
Teigen. Han benytter derfor anledningen til å rette en stor takk til alle frivillige som nok en gang har bidratt til
at man kan se tilbake på en vellykket
martnashelg i Rennebu.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Våre 1. klassinger
Innset skole - f.v.: Hanna Stråbø, Marte Eggen Haugan, Gunvor
Melby Belsvik, Gabriel Belsvik Ødegård og lærer Hege Solberg.

Nerskogen skole
- f.v.: lærer Anniken
Spørch Sundt og
Tomas Breen.

Voll skole - f.v.: Sindre Gunnes Slåsletten,
Leah Malen Ødegard, Maria Fernanda
Grøtte Nilsen, Arnt Magne Gunnes, Sigrid
Kvam og Maja Lygre. Bak står assistent
Ingrid Larsen, Sølve Hopland og kontaktlærer Marita Grefstad.

Berkåk skole - foran f.v.: Martine Schevik Ødegård, Anette Eggan, Mia Skamfer, Stine Hårstad, Lars Gunnar Solberg Engesmo, Sara
Oline Solberg Engesmo, Martin Slettun Hovin og Ingrid Elise Skamfer.
Bak f.v.: kontaktlærer Torill Martinsen, Ane Skamfer, Thyra Ramsem, Alisa Gros Grindvoll, Tuva Berntsen Uv, Margit Storslett Hansen,
Malin Grøtte Halland, Silje Larsen Jonsen, Emil Alexander Ajaatour og assistent Heidi Myrmo.
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Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk

Hjertelig takk!
På vegne av oss i Rennebumartnan as vil vi takke
dugnadsgjengen, ansatte, kulturaktører, publikum,
Rennebumartnans Sponsorlag og lokalt næringsliv
– og ikke minst alle de 160 flotte utstillerne på årets
martna.
Også i år har utstillerne og vi som arrangører gitt gaver
for å vise at vi setter stor pris på innsatsen og servicen
til dugnadsgjengen. Gavene som nå er utstilt i Birkabygget trekkes blant alle som har deltatt i dugnad
under årets martna. Vinnerne vil bli kunngjort i
Rennebunytt torsdag 19. september.
Håper vi alle møtes igjen under
Rennebumartnan 15. – 17. august 2014!
På vegne av styret og martnaskomiteen
- Kenneth Teigen

Til alle!
Vi kan stadig forbedre oss. Vi tar gjerne mot tips
og ideer til videreutvikling av Rennebumartnan,
så kontakt oss gjerne.

Foto: Mediaprofil as

Skrevet av utstiller:
«Jeg er spesielt fornøyd med at uansett hva du spør
om og hvem du spør, er svaret: «Ja det ordner vi».
Hurra for dugnadsgjengen og arrangøren.»

Hjertelig velkommen til Rennebumartnan 15. – 17. august 2014

8

Rennebumartnan as, Myrveien 2 Birkabygget, Berkåk Tlf 72 42 77 48
Rennebunyttpost@rennebumartnan.no - rennebumartnan.no

Pedagogisk entreprenørskap Viktig
Torsdag 15. august var lærere og assistenter i Rennebuskolen
samlet til felles kursdag i Mjuklia. Tema for dagen var
”Pedagogisk entreprenørskap”, noe det har vært fokusert på
både nasjonalt og lokalt i skoledebatter de senere årene.

Torill Martinsen, Idun Skårsmoen, Heidi Myrmo, Kari Haukdal og Ronny Martinsen
er igang med oppgaven ”Lag en innbydende salat”.
Pedagogisk entreprenørskap innebærer å se på hvordan praktisk tilnærming kan brukes i teoretiske skolefag,
for på denne måten å øke elevenes forståelse for faget. Og ikke minst øke forståelsen hos elever som i utgangspunktet ikke er veldig begeistret for teori.
Høgskolestudium
Bakgrunn for denne kursdagen er at
en gruppe lærere følger HiNT-studiet
”Entreprenørskap – Verdiskapning i
næring og kulturliv” under ledelse av
Børge Dahle. Det var denne studiegruppen som hadde ansvar for tilrettelegging av kursdagen, og for å videreformidle sentrale tanker og ideer om
temaet til resten av lærerkollegene.
Målet for studiet er å utarbeide en lokal
læreplan om entreprenørskap i skolen
som læringsmetode.
Gruppearbeid
For at lærerne skulle få et godt
innblikk i hvordan entreprenørielle
læringsmetoder fungerer i praksis, ble
det satt av god tid til praktisk gruppearbeid. Her fikk lærerne prøve seg
både på utvikling av egne forretningsideer, første steg i prosessen med utvin-

ning av jernmalm, tragetonverksted,
der man lager nytt av gammelt, og en
gruppe så på ressurser i natur og kultur
i Rennebu, med eksempler fra nærmiljødagen på Voll skole. Som en avslutning på gruppearbeidet lagde gruppene
salat til hverandre, der det var lagt inn
kriterier som oppfinnsomhet, initiativ,
samarbeid osv.
Videreutvikling av arbeidsmetoder
I etterkant av kursdagen ble det
foretatt en evaluering, der deltagerne
fikk komme med tilbakemeldinger
på opplegget. Her kom det fram at de
fleste var veldig godt fornøyd, og ikke
minst syns mange det var greit med en
kursdag der de selv fikk anledning til å
medvirke i ulike aktiviteter. Flere av deltagerne har også nevnt at det vil være
nyttig å bruke denne læringsstrategien
sammen med tradisjonelle undervisningsmetoder, slik at man kan videreutvikle og forbedre det man allerede
gjør. At kurset kom rett før skolestart for
elevene er også gunstig, slik at man har
det friskt i minne når undervisningen
starter for fullt.
Av Mona Schjølset

møteplass
Årets næringskonferanse i Oppdal
arrangeres 11. november på Skifer
Hotell, og den har i løpet av fire år blitt
den viktigste møteplassen for næringsliv og offentlig forvaltning i regionen.

Tema
for
næringskonferansen
2013 er «Hvordan lykkes i distriktsNorge? Bryt barrierer!» Og hvem passer bedre til å fronte et slikt tema enn
de to Rennebujentene Ingrid og Torild
Langklopp? Sammen med visjonære
Roar Svenning skal de fortelle om det
mest grensesprengende prosjektet i
Midt-Norge, ja – kanskje i hele Norge;
Stokkøya! Hva skjer der oppe? Stadig
lanseres mer og mer hårete mål og
drømmer. Hva tenker de på? Hvordan
får de det til? Hvor skal det ende? Eller
kanskje skal det aldri ende? De snakker
om å få 3 000 fastboende, en mangedobling av dagens innbyggertall. Er det
overhodet mulig?
Nytt av året er en bolk med miniseminarer, der deltakerne selv velger hvilket tema de vil bruke tiden på.
Temaene er viktige, dagsaktuelle problemstillinger for regionen, og vil bli
belyst gjennom innlegg, paneldebatter og diskusjon/spørsmål fra salen.
Miniseminarene vil være klare i løpet av
et par uker.
Enkelte bedrifter kan ønske å invitere kunder og andre til presentasjoner
eller samtaler. Dette vil det også være
rom for i denne bolken.
Arrangører
er
Nasjonalparken
Næringshage og Oppdalsbanken. Både
Rennebu kommune og Oppdal kommune er støttespillere og samarbeidspartnere, og tradisjonen tro er Marvin
Wiseth konferansier
Mer informasjon:
www.næringskonferanse.no
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STORTINGSVALGET 2013
STÅR DU I MANNTALLET?

For å stemme ved Stortingsvalget 2013 må du være
registrert i manntallet. Det er folkeregisteret pr 30.
juni i valgåret som legges til grunn for manntallet. Alle
stemmeberettigede personer skal manntallsføres i den
kommunen der de var registrert som bosatt på dette
tidspunktet.
Det kan gjøres krav om retting i manntallet;
- Dersom den som mener at vedkommende selv eller
noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra
manntallet i kommunen
- Kravet om retting skal være skriftlig og begrunnet og
sendes valgstyret i kommunen
- Valgstyret skal sørge for at stemmeberettiget bosatt i
utlandet, som ikke har vært folkeregistrert som
bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 år før
valgdagen, føres inn i manntallet i kommunen
dersom vedkommende velger søker om innføring
innen kl. 21.00 valgdagen (mandag).

• ikke har mistet stemmeretten etter Grunnlovens § 53
og som er, eller noen gang har vært, folkeregisterført
som bosatt i Norge. Ansatte i diplomatiet eller
konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett
selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.
For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i
manntallet i en kommune på valgdagen.
Følgende valglokaler har åpningstid
mandag 9. september 2013:
Innset skole
kl. 15.00 – 20.00
Nerskogen skole
kl. 15.00 – 20.00
Voll skole
kl. 10.00 – 20.00
Kommunehuset Berkåk
kl. 10.00 – 20.00
Følgende valglokale har også åpningstid
søndag 8. september 2013:
Kommunehuset Berkåk kl. 16.00 – 20.00

Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn ved Servicetorget, Rennebu kommune, og blir liggende ute til og
med valgdagen.

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Ta derfor med legitimasjon
når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og
fødselsdato.

HER KAN DU STEMME PÅ VALGDAGEN!

Eventuelle klager på gjennomføringen av valget må
fremsettes skriftlig til valgstyret i Rennebu, innen 7
dager etter valget, jfr. Valglovens § 13-1.

Søndag 8. september og mandag 9. september holdes
valg på representanter til Stortinget.
Ved stortingsvalg har følgende personer stemmerett,
jfr. Valglovens § 2 – 1:

Se også Rennebu kommunes hjemmeside:
www.rennebu.kommune.no
Berkåk 9. juli 2013
Ola T. Lånke - valgstyrets leder

Norske statsborgere som
• fyller 18 år innen utgangen av valgåret og som

Takk

for pengegaven i forbindelse med Ragna Engens
begravelse.
Rennebu Frivilligsentral

UNGSKOGPLEIE

Rennebu kommune minner om at høsten er
en fin tid for ungskogpleie.
Det gis 50 % tilskudd, resten kan dekkes
med skogfond.
Egeninnsats verdsettes til 400 kr pr dekar.
For mer informasjon kontakt
LENSA-pådriver Morten Lien,
tlf. 415 77 017
eller Rennebu kommune
v/Kjetil Værnes, tlf. 72 42 81 41
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Tusen takk til alle
våre støttespillere!
Uten dere hadde vi ikke greid å gjennomføre jubileet vårt med slik suksess!
Samtidig sier vi tusen hjertelig takk til alle
som kom og hørte på oss!
Med vennlig hilsen KVIKNEGUTTA

Bøgdabråk - GammelGården AS - Becca - Lillerønning - Statoil
Kvikne VisBook - COOP marked Kvikne - Kiwi Tynset - Kvikne IL
Støtteforeninga for Kvikne Samfunnshus - Kvikne Samfunnshus

KUNNGJØRINGER
Til den som ferdes ved Orkla

No går det rundt for meg, i alle fall ute i båten.
Den ene åra til båten min har reist sin vei.
Er det noen som finner den, blir jeg glad for å få den tilbake.
Henv. Mikkel Grøtte

Trim-, ski- og friidrettsgruppa
inviterer til idrettsmerkedag
på grusbanen på Berkåk lørdag
den 21. september kl 13-15.

Etterpå kl 15 spiller Rennebu sin siste hjemmekamp for
sesongen, mot Gimse på kunstgrasbanen.
Vi håper du kommer!
RIL Trim-, Ski- og Friidrettsgruppa

Strikkefestival

lørdag 21.9 2013 kl 11

-17

Ellinor Flor og
bakkekontakten.no ko

mmer!

Demo av strikketekn
ikker
Vi lærer også barna å
strikke
Kaffesalg/matsalg, og
så glutenfritt
Loddsalg

Ta med strikkinga og
Arr. Strikkefestival

ELDREFEST for alle over 70 år
lørdag 28. september kl 12.00.
Underholdning/åresalg/bevertning.
Påmelding til Olaug Reitås tlf 962 37 783 eller
Oddbjørg Gunnes tlf 934 61 192 innen 25. september.
Nytt semester i

Idrettsmerket er en fin måte å holde seg litt i form på. Vi
tilbyr derfor denne dagen muligheten til å prøve seg på
kravene i øvelsene kule/kast, 60 meter og stille lengde.
Kravene varierer med alder. Selv om kravene kanskje krever
litt trening, er det ikke noe i veien for at du kan komme
og finne ut hvordan du ligger an, for så å sette deg mål for
neste år. Det koster ikke noe å være med denne dagen.
For mer informasjon om idrettsmerket, kan du gå inn på
hjemmesida til Rennebu Idrettslag.
Det blir deltagerpremie og enkel servering.

Folkets hus, Støren

KUNNGJØRINGER

kom!

Første øving på Mjuklia
mandag 09.09. kl 17.30 til 19.00.

SoulChildren ønsker å bidra til at gleden som ble gitt i
dåpsløftet holdes levende!
ALLE I SKOLEALDER ER SUPER-VELKOMMEN!!!
Koret er tilsluttet Acta, en organisasjon med tilknytning til
Den norske kirke, og har som formål:
Fylle barn og unge med Jesus-glede, gi dem mot til å
begeistre og til å gjøre en forskjell, gjennom sang og musikk
de kjenner seg igjen i.
Vennlig hilsen crewet: Ragnhild Øverland, dirigent
Kjersti Kvam, piano
Oddvar Skjerve, kasserer
Siri Kvam-Andersen, foreldrekontakt, telefon 922 93 518.
Jakob Nielsen, lyd og lys
TIL INFO:
Medlemskontingenten pr semester er kr 100. Medlemmer
blir sponset: T-skjorte, drikkeflaske, lavere tur-/leirpris etc

Håndballsesongen 2013/2014

Vi ønsker gamle og nye håndballspillere velkommen til
håndballtrening i Rennebuhallen.
J10: født 2004 og 2003 onsdag 16.30-18.00
J12: født 2002-2001 mandag 16.30-18 og onsdag 18-19
J14: født 2000-1999 mandag 18-19.30 og onsdag 19-20.30
J16: født 1998-1997 mandag 19.30-21
Treningstid for J16 sin andre treningsdag blir bestemt
etterhvert.
Det ble dessverre heller ikke i år nok gutter til å melde på
eget lag i serien, men de er hjertelig velkommen til å trene
sammen med jentene.
styret

Vi har kutta ut fasttelefonen,
men kan treffast på mobil
Magnhild Brattset 415 45 089
Magne Brattset 414 00 295

Takk for oppmerksomheten på dagen min.

Anna Rise
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RETURADRESSE:

Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 19. september - frist for stoff 10. september -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
05.09 Mottak av klær
Refshus skole
08.09 Semesteråpning
Lånkesætra
NLM, Søndagsskolen og Normisjon
09.09 Rennebu SoulChildren
Mjuklia
11.09 Formiddagstreff
Menighetshuset

16-18
12.00
17.30
11.00

Fotballkamper/treninger, se rennebu-il.no
Håndballtreninger mandager og onsdager.
Rennebu skolekorps hver torsdag kl 18-20 i samf.huset

Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 19.00 på Innset
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 20-01
Seniordans hver tirsdag kl 14-16 i samf.huset
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,
send epost til mari@mediaprofil.no

Utredning av skolestrukturen
Formannskapet vedtok i møte
den 27. august at det skal opprettes et arbeidsutvalg som
skal utrede skole- og barnehagestrukturen i Rennebu.
Saken har først vært behandlet i
HOO, og formannskapet sluttet seg
enstemmig til deres innstillingen.
Bakgrunn for at denne saken nok en
gang settes på dagsorden, er naturlig
nok en negativ utvikling i elev- og fødselstall de senere årene. Ifølge innstillingen fra HOO heter det at Rennebu
kommune har prioritert oppvekstområdet høyt, og brukt forholdsvis mye ressurser på å opprettholde de tilbudene
som finnes i dag. Nå ønsker politikerne
å komme fram til et endelig vedtak,
som kan skape forutsigbarhet og ro
omkring temaet videre framover.
Vil bruke tidligere utredninger
Som de fleste er kjent med har skolestrukturen vært gjennomgått ved flere
anledninger, og det har også blitt lagt
fram utredninger som har belyst pedagogiske, samfunnsmessige og økonomiske utfordringer og fordeler med
grendaskolene og tilhørende barneha-
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De fem formannskapsmedlemmene bakerst f.v.: Eli Krogstad (H/V), Ola Øie (AP), ordfører Ola T. Lånke (KrF), varaordfører Knut Ingolf Dragset (SP) og Ragnhild Kulbrandstad
Stene (SP). Foran sitter rådmann Birger Hellan, økonomirådgiver Karl Petter Gustafsson
og assisterende rådmann Lill Hemmingsen Bøe.
ger. Disse utredningene vil nå bli gjennomgått på nytt og korrigert for endringer som har skjedd siden sist.
Skal komme med forslag
Når arbeidsutvalget har gått gjennom tidligere utredninger og analyser,
skal det legges fram et forslag til framtidig organisering og struktur for skolene
og barnehagene i Rennebu. Etter at dette forslaget er politisk behandlet, vil det
bli lagt ut til offentlig høring. Alle kan
da komme med uttalelser til høringsdokumentet. Andre gangs behandling

skal så synliggjøre de ulike innspillene og meninger før kommunestyret
gjør et endelig vedtak. Arbeidsutvalget
skal bestå av fire politiske representanter med personlig vara: Astri Øverland
Kjeka - KrF (vara Lars Brattset), Knut
Hårstad - SP (vara Bente Eggen
Haugan), Eli Krogstad - H/V (vara Jan
Arve Nyberg og Oddmund Haugen AP (vara Marit Bjerkås), pluss en foreldrerepresentant fra skole og en fra barnehage, og tillitsvalgt fra barnehage og
skole.
Av Mona Schjølset

