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Kulturenheten i Rennebu kommune går inn i et
nytt år som kommunebudsjettets vinnere!
Les enhetsleder Astri Snildals kommentar side 3!
Foto: SindreVold Huus
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leder

Hvordan skal helsesenteret bygges
om for å møte morgendagen?

Mandag 6. januar hadde plan- og byggekomiteen, som skal
vurdere de bygningsmessige behovene innen helse, pleie
og omsorg for de nærmeste 10-15 årene vedtatt av F-skapet
høsten 13, invitert til prosessdag sammen med Ottar Vist,
som har arbeidet ved RO-senteret (ressurssenteret for
omstilling i kommunene) der han har hatt lignende oppdrag som vårt i flere enn 200 kommuner.
Han har de senere år arbeidet i KS med spesielt fokus på
gjennomføring av samhandlingsreformen. Ottar ville gjennom dagen vise hvilke utfordringer Rennebu-samfunnet
står ovenfor og hjelpe oss å være i stand til å foreta fornuftige og strategisk gode valg i forhold til hvilken retning og
prioritering vi skal ha på tjenestene våre fremover.
Komiteens leder, Marit Bjerkås, ledet dagen hvor politikere,
komiteens medlemmer, representanter fra Eldrerådet og
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, administrasjonen med rådmann og assisterende rådmann, helselederne og tillitsvalgte var møtt fram.
Ottar Vist viste tall for hvor omsorgstjenesten vår står i dag.
Rennebu kommune har et helse- og omsorgsbehov som
ligger ca 38% over landsgjennomsnittet basert på aldersfordeling, geografi osv. Rennebu har mange godt voksne i
omsorgsstillinger, og vil få en utfordring i fht rekruttering
inn i yrket. Likedan vil det være behov for flere høyt utdannede innen faget pga større kompetansekrav. Flere ressurser vil gå til mennesker under 67 år. Det er økende antall
unge med store behov for hjelp. Den vanlige oppfatningen
om at det er de eldre som er kostbare, bør nok revurderes.
Det betyr også at sykehjemmet kanskje må få et annet
navn, fordi dette må kunne gi tilbud til alle mennesker, ikke
bare eldre.
Andelen eldre vil øke i Rennebu; i 2013 er 13 % av befolkningen mellom 67-79 år og 7% over 80 år. I 2040 er det
forventet at gruppen 67-79 år er økt til 20%, og at andelen over 80 år er 13%. Det vil si nesten en fordobling av
gruppen 67 år +. Samtidig reduseres andel yrkesaktive i
Rennebu.

Lill Hemmingsen Bøe
ass. rådmann
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Den generasjonen over 67 år som kommer nå er de friskeste
eldre noensinne med mye energi og med god økonomi.
Disse er en ressurs, ikke en ”eldre”-bølge som er ødeleggende som en flodbølge. De aller fleste vil ha ressurser og
noe tid å dele med de som er eldre. Det gir mening i livet å
hjelpe. Den største ”sykdommen” i samfunnet er ensomhet
og utrygghet. Når eldre føler trygghet, reduseres behovet
for hjemmetjenester viser undersøkelser. I tillegg holder de
seg lengre friske, både mentalt og fysisk, om de får hjelp og
tilrettelegging hjemme (som også kan være en leilighet i en
omsorgsbolig). Når behovene blir omfattende, vil nødvendig
hjelp bli gitt der eller i institusjon for en periode.
Det viktigste målet for helsepersonellet, i samarbeid med
frivillige og pårørende, er at brukerne skal kunne beholde
og bruke sine funksjoner lengst mulig slik at de kan mestre
hverdagen selv. Brukerne må få veiledning og trening, ikke
bli lært hjelpesløse ved at andre overtar de daglige oppgaver
som de kan klare selv. Dette krever en annen tankegang
enn hittil.
Morgendagens sykehjem vil være en behandlingsinstitusjon for alle. Ingen blir boende i en slik institusjon, men i
omkringliggende boliger. Tjenestene blir gitt individuelt
etter behov der nye og flere hjelpemidler kan bistå den
enkelte i å mestre hverdagen.
Det sies at for mange ansatte i helse, pleie og omsorg jobber
i små stillinger. Det vil være fullt mulig å gi alle 100%-stillinger, men det forutsetter at den enkelte ansatte er fleksibel
og kan jobbe på ulike områder samt arbeide helg jevnlig da
det er dette som er hovedårsaken til deltidsbehovet.
Arbeidsgruppa har en stor jobb foran seg med å drøfte
prosessdagen, velge strategi og se hva dette innebærer for
tjenestene og bygningsmassen. Målet deres er å legge fram
en innstilling til politisk behandling i løpet av høsten 2014,
slik at utviklingen innen sektoren blir forutsigbar og tjenelig
for alle innbyggerne.
Dette arbeidet vil bety mye for det framtidige tilbudet for
innbyggerne i Rennebu. Det eneste jeg er sikker på er vi alle
før eller senere vil få behov for tjenester fra helse-, pleie- og
omsorgssektoren i Rennebu.

tlf 55 55 33 33
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Godt nytt kulturår!
Det er med stor glede og forventning vi på kulturenheten
i kommunen starter opp med
et nytt år. For tenke seg til; i år
må vi faktisk få karakterisere
oss selv som kommunebudsjettets vinnere!
Ikke nok med at vi fikk videreført
årets budsjettøkning på kulturskolen
slik at alle som ønsker det får minst ett
tilbud, men på flere andre områder har
vi blitt styrket.
Kommunen har i mange år vært
på jumboplass i fylket når det gjelder
bevilgninger til biblioteket, også dette
er blitt rettet på i 2014, slik at vi nå kan
glede våre innbyggere med et større
utvalg av bøker og andre utlånsartikler.
Etter pålegg om budsjettreduksjon
for 2013 ble kulturpris og kulturstipend
strøket fra budsjettet. Dette er nå kommet på plass igjen og vi starter opp med
kulturstipendet i inneværende år, og
utlysing vil bli kunngjort i en senere
utgave av Rennebunytt, så følg med.
Siden kulturstipend og kulturpris deles
ut hver sin gang, blir det prisutdeling
først i 2015.
En annen gledelig sak er at det
bevilges midler til opprusting av
Rennebuhallen, det vil i all hovedsak
gjelde opprusting av den delen som
fortsatt benevnes som samfunnshuset. Denne delen er pr i dag temmelig
preget av tidens tann og trenger sårt en
oppgradering. Den som daglig passerer
kommunens storstue registrerer med
glede at dette er et bygg som mange til
en hver tid har stor glede og nytte av.
Det er grunn til å tro at bruken vil øke
ytterligere når lokalene blir forbedret og
tilrettelagt etter dagens behov.
Mens vi er inne på Rennebuhallen
må det også opplyses at det er bestemt
at utleieprisene for barn og unge skal
reduseres fra nyttår 2014. Det er foreløpig ikke helt avklart hvordan dette skal
løses, så nærmere orientering vil komme etter hvert.
Rennebu kommune har nettopp
gjennomført ungdomsundersøkelsen;
Ungdata, blant elever i ungdomsskolen. Resultatet av undersøkelsen var i
hovedsak positiv, og det viser seg blant

Kulturskolen i Rennebu har en sterk posisjon i kulturlivet.
Her fra adventskonserten i Innset kirke sist desember.
annet at ungdommene i Rennebu i stor
grad er fornøyd med både skole og
nærmiljø. De er engasjert i fritidsaktiviteter og er relativt greie med hverandre. I den forbindelse vil kulturkontoret
benytte sjansen til å gi en honnør til alle
frivillige i Rennebu som gjør en innsats for våre barn og unge. Skigruppa i
Rennebu IL fikk før jul sin velfortjente
pris for en strålende innsats. Men de er
nok neppe enestående sammenlignet
med alle andre grupper og organisasjoner i kommunen vår. Undertegnede
hadde gleden av å bli invitert til juletallerken med fotballgruppa før jul. Her
ble det foretatt en liten oppsummering
og evaluering av aktiviteten i året vi har
lagt bak oss. Det ene var resultatene
rent fotballmessig, men det som virkelig
imponerte undertegnede var hvor mye
man la vekt på at ungdommene skulle
trives og ta vare på hverandre. Hvordan
de skulle oppføre seg for å skape et
godt miljø og for at ulike gjester som
spillere, ledere og dommere skulle føle

seg velkommen og ha et positivt bilde
av Rennebu. Tydeligvis er dette noe de
også har oppnådd. Der ble det mye
snakk om språkbruk mellom spillerne
og at man ikke aksepterte at man gikk
over streken her. Det er da man tenker
at i jubileumsåret for grunnloven i 2014,
der demokrati, frihet og respekt settes
som honnørord over alle - da tenker
man at det faktisk er mange aktører i
vårt langstrakte land som på sitt vis er
viktige formidlere av disse verdiene,
ikke minst alle de frivillige som ofrer
tid og krefter for at barn og unge skal få
gode tilbud i oppveksten.
Kultur er først og fremst opplevelse
og mestring, men også oppdragelse og
danning. Så gode politikere i Rennebu;
dere har ikke satset forgjeves når dere
har styrket kulturbudsjettet.
Astri Snildal
Enhetsleder kultur og fritid
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Berkåk
Marit Skjærvold
90 72 69 52

Nyhet: Drop-in kurs

RN

Utgivelsesplan
for
Rennebunytt
2014
finner du på
rennebunytt.no

Snart kommer det snø!
Ta kontakt når du trenger brøyting!

D S Drugudal
& Sanden

maskin as

Tlf 480 48 100
post@drugudalogsanden.no

Jackpot
60.000

SPILL PÅ NETTRADIO
FRA OPP.NO!

inntil
kroner

2.januar startet vi oppsparing slik at Jackpot
blir på kr 60.000,Blokker får du kjøpt hos Rimi Berkåk og
Rennebu Nedre Handel.
I tillegg kan du bestille på opp.no
Pris pr. blokk fra 2.jan. kr 70,-.
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FM 102,8 - 104,5 - 107,6

Astrid og Bjørn ble Årets Rennbygg 2013
Stemmene er talt opp - Astrid Smeplass og Bjørn Trøite fikk samme stemmeantall som Årets
Rennbygg 2013! Gratulerer til begge to!
Et artig poeng med de to som deler
tittelen Årets Rennbygg, er at de er
den yngste og den eldste blant de fem
nominerte. De første stemmene som
kom inn var til Trøite, men etter det
har det vært jevnt mellom Trøite og
Smeplass.
Overrasket Bjørnen
Bjørn Trøite, eller Bjørnen som han
kalles til daglig, ble overrasket med
diplom, sjekk og kake på Esso´n på
Berkåk en tidlig morgen. Bjørn er fast
innom Esso´n hver morgen, og det var
derfor helt naturlig å gjøre utdelingen
på Bjørns ”hjemmebane”. Med ungdommer som er engasjert med isbanen
på Buvatnet i spissen ble Trøite ”tatt
skikkelig på senga”.
— Det her fortjener ikke jeg. Jeg
har bare gjort jobben min, var Trøites
første kommentar. Men, da er det kanskje måten Trøite har utført jobben sin
på som befolkningen setter pris på. Det
er ikke å stikke under en stol at Trøite
har vært kritisk til forslagene om nedlegging av lensmannskontor, men han
sier at han alltid har følt han har hatt
befolkningen i ryggen når han har
fremført sine meninger.
— Denne kåringen er også et tegn
på at de som bor i Rennebu ønsker et
lokalt politi, og samtidig et signal til de
på toppen, sier Trøite.
Opptatt av ungdomsarbeid
Det var naturlig å alliere seg med
ungdommen under utdelinga, for Trøite

er levende opptatt av ungdomsarbeid.
— Ungdommen er fremtida, og jeg
er heldig som kan ha en hobby med
ungdomsarbeid, sa Trøite. Han er opptatt av å legge forholdene til rette for at
ungdommen skal ha aktiviteter og trives, og han forteller at han nylig var på
Buvatnet og sjekket istykkelsen.
— Det er gledelig at Rennebu kommune har fått iskjøring på Buvatnet inn
i planverket, da blir det mer forutsigbart, kommenterer Trøite.
Prispengene på kr 2.500 vil han gi til
ungdomsarbeidet i Rennebu skytterlag,
for der er han også engasjert.
Artikkelen fortsetter side 13!

Stian Bjørkhaug Aspeggen, Daniel Engum Gotheim og Håvard Aspeggen satte stor pris
på at Bjørn Trøite ble Årets Rennbygg 2013.

Bjørn Trøite satte pris på å bli Årets
Rennbygg - selv om det kom overraskende.
Dagfinn Vold (Mediaprofil/Rennebunytt)
og Liv Heidi Uvsløkk (Meldal Sparebank)
overrasket prisvinneren med utdeling på
Trøites andre hjem - Esso´n på Berkåk.

Astrid Smeplass delte tittelen Årets Rennbygg med Trøite, og hun vil få overrakt
diplom og prispenger under Ungdommens
Kulturmønstring i Rennebu søndag 9.
februar.
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Gaveutdeling
i Meldal Sparebank
Årlig gis en del av bankens overskudd
som gaver til allmennyttige formål.
I den forbindelse oppfordres alle lag
og organisasjoner til å sende en skriftlig søknad
om tildeling av midler. Vi prioriterer tiltak som
støtter i hovedsak barn og ungdomsarbeid
med et kundeforhold til Meldal Sparebank.
I tillegg bør siste godkjente regnskap vedlegges
søknaden. Skriv litt om aktiviteten i
laget/organisasjonen, samt medlemstallet.
Søknadsskjema fås ved henvendelse i
banken eller kan lastes ned på vår
hjemmeside www.meldal-sparebank.no
Tildeling av gaver skjer i Forstanderskapets
møte i slutten av februar.
Søknadsfristen er satt til 31. januar.

	
  

	
  
	
  

Årskonferanse	
  Forollhogna	
  2014	
  
3.	
  februar	
  	
  i	
  Budal	
  flerbrukshus	
  	
  
Midtre	
  Gauldal	
  kommune	
  
Fylkeskommunene	
  Sør	
  Trøndelag	
  og	
  Hedmark	
  i	
  samarbeid	
  med	
  
Nasjonalparkstyret	
  for	
  Forollhogna	
  og	
  Midtre	
  Gauldal	
  kommune	
  inviterer	
  til	
  
Årskonferanse	
  Forollhogna	
  2014	
  
	
  
09.30	
  
10.00	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
10.30	
  
	
  	
  	
  	
  	
  
11.00	
  	
  

Kaffe	
  og	
  biteti	
  
Velkommen	
  til	
  Midtre	
  Gauldal	
  og	
  Budal	
  	
  v/ordfører	
  Erling	
  Lenvik	
  og	
  
lokal	
  repr.	
  
Vil	
  nasjonal	
  	
  fjellpolitikk	
  få	
  betydning	
  for	
  Forollhogna	
  ?	
  	
  v/	
  Terje	
  
Skjeggedal,	
  professor	
  dr.ing.	
  NTNU	
  	
  
Villrein	
  i	
  Forollhogna	
  –	
  arealbruk	
  og	
  forvaltningsproblematikk	
  	
  	
  
	
   v/Per	
  Jordhøy	
  rådgiver,	
  	
  NINA	
  	
  
11.30	
   Lunsj	
  
12.30	
   Villrein	
  og	
  ferdsel	
  i	
  Forollhogna	
  –	
  status	
  og	
  utfordringer	
  –	
  kommentar/innlegg	
  fra:	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  	
  Per	
  Ousten,	
  villreinnemnda	
  og	
  Terje	
  Borgos	
  villreinutvalget	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  	
  Nasjonalparkstyrets	
  rolle	
  v/	
  Astrid	
  Haug	
  ,	
  nasjonalparkforvalter	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  	
  Kommunens	
  rolle	
  som	
  forvalter	
  v/	
  Rennebu	
  kommune	
  	
  
13.30	
   Besøksforvaltning	
  og	
  besøksstrategi	
  som	
  virkemiddel	
  	
  	
  
	
   v/	
  Therese	
  Ruud,	
  rådgiver,	
  Miljødirektoratet	
  
14.00	
  	
   Oppfølging	
  av	
  tiltak	
  i	
  Forollhogna	
  	
  i	
  2014	
  –	
  regional	
  plan	
  og	
  verneplan	
  	
  
	
   v/	
  Hedmark	
  	
  fylkeskommune	
  	
  	
  
14.15	
   Åpen	
  post	
  
15.00	
   Avslutning.	
  
	
  

Dette	
  er	
  en	
  konferanse	
  for	
  alle	
  med	
  interesse	
  for	
  natur-‐	
  og	
  kulturverdier,	
  
friluftsliv,	
  næring	
  og	
  utvikling	
  i	
  Forollhogna-‐området	
  
Årskonferansen	
  er	
  åpen	
  for	
  alle	
  og	
  er	
  gratis	
  
	
  
Påmelding	
  til	
  Midtre	
  Gauldal	
  kommune	
  på	
  mail	
  til	
  Kai	
  Børge	
  Amdal,	
  Midtre	
  
Gauldal	
  kommune	
  –	
  kai@mgk.no	
  	
  	
  eller	
  direkte	
  på	
  telefon	
  
72403114/90726191	
  	
  

Innen	
  27.	
  januar	
  	
  

Opphørssalg
Uke 4 – 21.-25. januar
Tirsdag

kl 9-18

Onsdag

kl 9-16

Torsdag

kl 9-16

Fredag

kl 9-18

Lørdag

kl 10-14

Mandag 20. januar holder vi stengt
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÷ 30% på alle varer
÷ 30% på alle varer
÷ 50% på alle varer
÷ 50% på alle varer
÷ 70% på alle varer

aktuelt

Høring om ny skole- og
barnehagestruktur i Rennebu
I formannskapsmøte 20.06.
2013 ble det vedtatt å nedsette
en arbeidsgruppe for å utrede
alternativer til fremtidig
skole- og barnehagestruktur i
Rennebu. Målet er at et endelig vedtak skal fattes i kommunestyret i løpet av mars /
april d.å.
Arbeidsutvalget har bestått av Eli
Krogstad (H/V), leder, Astrid Øverland
Kjeka (KrF), Oddmund Haugen (AP),
Knut Hårstad (SP), Marianne Løseth,
foreldrerepresentant skole, Anne Karin
Botnan, foreldrerepresentant barnehage og Idun Skårsmoen, tillitsvalgt
skole- og barnehage. Nylig la arbeidsgruppa fram sitt forslag, og høringsfristen er satt til 17. februar.
To skoler fra høsten 2014?
I forslaget som arbeidsgruppa anbefaler går man inn for at det fra høsten
2014 skal være to skoler i Rennebu.
Elevene fra Nerskogen skole flyttes til
Voll, og elevene fra Innset skole flyttes
til Berkåk. Videre heter det i anbefalingen at når Berkåk skole har plass til å ta
imot alle elevene fra Voll skole, skal en
slik overflytting utredes.
Når det gjelder barnehagestrukturen, anbefales det at denne opprettholdes som i dag. Det forutsettes imidlertid
at det ikke skal være færre enn 6 barn i
barnehagen, og at tilbudet må vurderes
i forhold til kvaliteten når antall barn er
færre enn ca. 10.
SFO på Innset foreslås tilknyttet
Innset barnehage, og Rennebu kommune vil stå for kostnadene med skoleskyss til og fra SFO på Innset. Det blir
ikke gitt SFO tilbud på Nerskogen skole
så lenge det ikke er barnehagetilbud
der.
Optimistisk og positiv arbeidsgruppe
Ifølge Eli Krogstad, som har vært
leder i arbeidsutvalget, har det vært et
positivt og optimistisk samarbeidsklima

Skolene på Innset og Nerskogen er av arbeidsutvalget foreslatt lagt ned fra høsten 2014.

innad i gruppen.
- Det har vært en intensiv arbeidsperiode, men mitt inntrykk er at medlemmene hele tiden har hatt elevenes
beste i fokus, sier Krogstad. Hun fremhever også den oppfølgingen de har fått
fra administrasjonen, som har vært til
stor hjelp i arbeidet.
– Det er mye dokumentasjon som
ligger bak tidligere utredninger om skolestruktur, og administrasjonen har vært

veldig behjelpelige med å fremskaffe
dokumenter og opplysninger som vi
har hatt bruk for, forteller Krogstad.
Anbefalingen fra arbeidsutvalget
ligger nå ute på
www.rennebu.kommune.no
med frist for innspill senest
17. februar 2014.
Tekst: Mona Schjølset
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vår ungdom

Marthe Løfshus – personlig trener

Marthe Løfshus på surfebrett under sitt studieopphold på Bali.

I disse dager er det nok mange
som sliter med noen ekstra
kilo etter all den gode julematen, og etter en god juleferie
er det heller ikke like lett å
komme i gang med ulike treningsaktiviteter. Da er kanskje løsningen en personlig
trener som kan hjelpe til både
med spesialtilpasset treningsprogram og ekstra motivasjon.
Marthe Løfshus har nylig kommet
hjem etter å ha tilbrakt høsten på Bali,
der hun har studert nettopp dette. Før
hun reiste fikk hun arbeidsavtale med
Oppdal Treningssenter, og er nå i full
gang med å skaffe seg kunder som
ønsker spesialtilpasset opplegg. Målet
er å komme i gang med lignende opplegg også i Rennebu utover vinteren.
Intensiv utdanning
Selv om PT-utdanningen var svært
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intensiv, ble oppholdet på Bali en flott
opplevelse for 19 – åringen fra Berkåk.
- Jeg trivdes kjempegodt, og var veldig fornøyd med opplegget på skolen,
forteller Marthe.
I løpet av oppholdet var det kurs
i både anatomi, fysiologi, samt praktiske og skriftlige tester. I tillegg var det
naturligvis mye trening, både i skolens
regi og utenom. Man skulle kanskje tro
at et studieopphold på Bali fort blir som
en surfeferie, men ifølge Marthe var
dette langt i fra tilfellet.
– Vi hadde den første prøven i anatomi allerede etter en måned, så vi var
nødt til å komme i gang med studiene
relativt fort ja, smiler Marthe.
Sirkeltrening og grupper
I tillegg til kunder som ønsker helt
skreddersydde opplegg og personlig
oppfølging, kan Marthe også bidra med
opplegg til grupper.
– Sirkeltrening egner seg kjempegodt som variasjon for de aller fleste
idretter, og her er det naturligvis mulig

å tilpasse treningen ut fra hva som er
viktig for den aktuelle gruppen, forklarer Marthe. Hun har allerede fått forespørsel fra håndballgruppa i Rennebu,
og skal i løpet av vinteren kjøre et opplegg for dem.
Vil studere mer
Etter studieoppholdet på Bali ble
Marthe enda mer sikker på at hun har
valgt riktig retning, og fra høsten av
blir hun sannsynligvis å finne på skolebenken igjen. Målet er en bachelorgrad
innenfor det fagfeltet hun har startet på.
Det kommende halvåret er hun imidlertid å finne på Berkåk, og er absolutt
åpen for nye utfordringer i lokalmiljøet.
– Det er bare å ta kontakt hvis noen
syns dette virker interessant, så skal
jeg etter beste evne forsøke å legge tilrette et opplegg som passer, avslutter
Marthe.
Tekst: Mona Schjølset

Nytt år
– nye
muligheter!

Knut Sundset, pensjonist:

Jeg har egentlig ikke noe
bestemt nyttårsforsett. Imidlertid har
jeg noe jeg er veldig engasjert i, som gir
meg mye glede i hverdagen, og det er
aktiviteten i og rundt Rennebu Songkor.
Til våren skal vi ha forestilling i forbindelse med Prøysen-jubileet, og det har
vi så vidt begynt å jobbe med. Det tror
jeg blir kjempebra, og er noe jeg gleder
meg til å holde på med i tiden framover.
I den forbindelse vil jeg gjerne få si at
vi ønsker oss flere medlemmer, særlig
herrestemmer, så dere er hjertelig velkomne til å bli med!

Slanke seg, leke mer med ungene, trimme, spise sunt, slutte å
røyke, besøke gamle foreldre litt oftere eller gå mer i fjellet.
Nyttårsforsettene kan være så forskjellige, og det er slett
ikke alle vi klarer å gjennomføre. Likevel er det ofte slik at
mange gjør opp status rundt årsskiftet, og gjør seg noen
tanker om hva som bør prioriteres i det nye året.
Hvis vår lille spørreundersøkelse er representativ kan vi
konkludere med at det ikke er de mest visjonære nyttårsforsettene som dominerer, men enkle, nære ting som opptar
folks hverdag.

Kari Haukdal, rektor
Berkåk skole / Rennebu
Ungdomsskole:

Jeg har tenkt å bli flinkere til
å rydde plass i kalenderen på kveldstid, slik at det blir litt bedre tid til private ting. Da tenker jeg spesielt på det å
komme meg mer ut i skog og mark, og
få bedre tid til å stelle i hagen. Rett og
slett det å bruke kroppen på en annen
måte enn jeg gjør på jobb, for det anser
jeg som viktig forebyggende helsearbeid for min egen del.

Anne Kristine Stavne,
temaansv. Rennebumartnan:

Jeg syns det har vært så mye
snakk om det at man ikke skal ha
bestemte nyttårsforsett, for det er ofte
så vanskelig å gjennomføre når hverdagen kommer. Dette er jeg litt uenig i, for
jeg mener det er viktig at man ikke lar
være å prøve noe nytt bare fordi man
er redd for å mislykkes. I det nye året er
mitt mål rett og slett å bli flinkere til å
stelle godt med meg selv, og en viktig
del av dette målet er å komme meg litt
mer ut i frisk luft. I første omgang har
jeg nå begynt å gå på jobb, og det syns
jeg er en god start!

Fotoutstilling og beretning om livet
Søndag 19. januar åpnes dørene for en litt spesiell fotoutstilling på Frivilligsentralen. Det er Per Roger Bekken som kommer
med utstillingen ”Dysfori / Eufori”, som er et direkte resultat av hans personlige historie omkring alvorlig sykdom. Bekken fikk
sommeren 2012 diagnosen hodkins lymfom med spredning, lymfekreft. For å bearbeide det mentale har han jobbet med foto
som uttrykk, og resultatet er den utstillingen som nå blir å se på Frivilligsentralen. Utstillingen har vært vist flere steder rundt
omkring i landet, og mottok bl. annet Tynset kommunes bragdpris for 2012. Per Roger Bekken bodde i flere år på Grindal, og
har gått på skole både på Voll og Berkåk. Han er nå bosatt på Tynset.
Søndag 19.januar kl. 14.00 vil Bekken være tilstede på Frivilligsentralen for å åpne fotoutstillingen, og vil da fortelle om
bildene og sin sterke historie.
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RENNEBU OG MELDAL KOMMUNE
inviterer alle innbyggere til

folkehelsemøte
i Meldal Samfunnshus
onsdag 22.01.14 kl.19.00
Hvordan møte nye helseutfordringer i befolkningen?
Hvordan satse på friskliv som forebygging?
Overlege Bård Kulseng og diabetessykepleier
Hilde Ness Johansen står for de faglige innslagene
Rennebu og Meldal vil gi en kort presentasjon
av Frisklivstilbudet i kommunene
Underholdning ved Meldal Songlag
Meldal og Løkken Sanitetsforening står for servering
av kveldsmat i samarbeid med Frivilligsentralen i Rennebu

Lyst på en
spennende utfordring?
Vi søker

kjøkkenansvarlig
for Rennebumartnan 2014 i ca 10% stilling
Det er utarbeidet egen stillingsbeskrivelse for jobben.

For mer informasjon kontakt daglig leder
for Rennebumartnan as
Kenneth Teigen tlf 72 42 77 48 / 917 83 500
kenneth@rennebumartnan.no
Kontakt oss så snart som mulig
og senest innen 31. januar

Kveldens konferansier er Maj Britt Svorkdal Hess
Hvis noen fra Rennebu trenger skyss kan de kontakte
Rennebu Frivilligsentral på tlf. 72 42 62 64 / 917 31 174 innen 21.januar

VEL MØTT!
Arr: Rennebu og Meldal kommune, i samarbeid med
Løkken og Meldal Sanitetsforening og Rennebu Frivilligsentral

Sliping – Lakkering
Reparasjon – Legging
Arvid Lilleholte, 7288 Soknedal
mob 918 21 451

Tradisjonsrikt håndverk
av bakevarer

Krembollene
er nå i salg!

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Kosbergveien, 7391 Rennebu
mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com
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Våre berømte kremboller får du kjøpt hos
Spar Meldal, Coop Marked Å,
Coop Prix Berkåk, Spar Soknedal,
Coop Marked Soknedal
og selvfølgelig i alle våre utsalg!

Tlf 72 43 33 45
www.soknedalbakeri.no

Legger ned
Euronics-butikken

5 fra Rennebu
Onsdag 22. januar åpner en
utstilling i Oppdal Kulturhus
med fem kunstnere som har
tilhørighet i Rennebu.

Kvikne-Rennebu Kraftlag SA legger ned Euronics-butikken
etter flere år med underskudd på butikkdrifta.

Utstillingen omhandler både foto
og maleri, og det er Grethe Eide, Leif
Mats Eide, Tove Judith Næverdal, Olav
Strand og Ståle Vold som skal stille ut
sine arbeider.
Utstillingen er kommet i stand etter
initiativ fra Oppdal Kulturhus, og det
er sjelden at så mange kunstnere med
Rennebutilknytning har utstilling samtidig.
Utstillingen vil stå frem til 3. februar,
og den vil være åpen hver dag.

Euronics-butikken på Berkåk holder opphørssalg og legger ned driften.
I neste uke vil Kvikne-Rennebu
Kraftlag SA holde opphørssalg i sin
Euronics-butikk. Butikken har ikke
gått med overskudd på mange år, og
everksjef Kristin Reitan forteller at både
omsetningen og antall kunder gikk
drastisk ned i 2013.
Vemodig og vanskelig avgjørelse
— Vi har prøvd å finne løsninger
for å drive butikken videre med andre
samarbeidspartnere, og vi var lenge
optimistiske med tanke på å finne en
løsning. Vi mente selv at vi la tilrette
med gode betingelser, men da svaret
ble negativt like før jul, følte vi at vi ikke
hadde annet valg enn å avvikle butikken, forteller Reitan - som synes det var
en vemodig og vanskelig avgjørelse.
Butikken har hatt en lojal kundekrets, men nedgang i kundemassen
sammen med at bransjen generelt har

lave fortjenestemarginer ble avgjørende. De ansatte i Euronics-butikken vil
bli tatt vare på videre i KRK.

Meld deg
på UKM!

Spennende planer for lokalet
Når butikken legges ned blir lokalet
ledig til andre formål, og Reitan forteller
at de har spennende planer på gang.
— Vi vil konsentrere oss mer om vår
kjernevirksomhet og det vi er god på.
Derfor vil vi gi installasjonsavdelingen
vår en mer fremtredende plass. Vi fikk
tilbakemelding under Rennebumartnan
på at vi må bli bedre på å vise frem alle
spennende muligheter innen installasjon. Lokalene vil bli nye og fine utstillingslokaler for vår installasjonsavdeling, og vi har fått ny installatør i Jens
Petter Skårsmoen som har vært hos oss
siden lærlingetiden, forteller Reitan.

Vi minner om årets UKM
(Ungdommens Kulturmønstring) som
går av stabelen søndag den 9. februar.
Påmeldingsfristen er satt til 1. februar.
Gå inn på www.ukm.no og meld dere
på. Alle kan være med fra 10 år, men
for å bli vurdert for uttak til fylkesmønstring må du fylle 13 i løpet av 2014.
Den øvre aldersgrensa er satt til 20 år.
Du kan selv velge hva du vil stille
med, enten alene eller i ei gruppe. Når
du melder deg på har du ulike alternativ å velge mellom, du klikker på det
som passer til ditt innslag.
Vi håper på stor oppslutning i år
også og ønsker lykke til for deltakerne.

Av Dagfinn Vold

- Kulturkontoret
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Gruppebehandling i basseng
ved Oppdal Kulturhus
Oppstart: 27.01.2014
Nye deltagere trenger henvisning fra lege.
Ved spørsmål kontakt kommunefysioterapeut
Annette Odden - tlf 913 81 511

KUNNGJØRING SLUTTBEHANDLING 2009005 - 244/8 OG TEIG AV 237/2
DETALJREGULERINGSPLAN FOR
MARKØYA MASSEUTTAK

Kommunestyret godkjente i møte 19.12.2013,
detaljreguleringsplan for Markøya masseuttak 244/8 og
teig av 237/2 i medhold av Plan- og bygnings-lovens
§ 12-12.
Plandokumentene kan ses på www.rennebu.
kommune.no og i Rennebu kommunehus.
Vedtaket kan påklages. Eventuell klage skal framsettes
for Rennebu kommune innen 10.02.2014, jfr. Forv.l.
§§ 28 og 29. Krav om erstatning for tap i forbindelse
med reguleringsplanen framsettes for Rennebu
kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.
Rådmannen

2013001 - 226/1 - KUNNGJØRING HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN DETALJREGULERINGSPLAN
TØRSET HYTTEGREND

Planområdet ligger ca. 500 meter øst for boligfeltet på
Ulsberg på nordsiden av Liaveien. Planområdet
omfatter 19 nye fritidstomter i tillegg til 2 etablerte.
Planen kan sees i Rennebu kommunehus, Servicetorget
og på www.rennebu.kommune.no
Eventuelle merknader sendes innen 28.02.2014 til
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu
eller postmottak@rennebu.kommune.no.
Rådmannen
RØYKESLUTT-KURS
Frisklivssentralen i Rennebu planlegger Røykesluttkurs
våren 2014.
Kurset holdes hver tirsdag kl.13.30-15.30 i 6 uker med
oppstart i løpet av februar. Arbeidstakere må avtale med
arbeidsgiver om fritak fra arbeid.
Kurset koster kr 300,-.
For påmelding eller mer informasjon ta kontakt med:
Annette Odden, kommunefysioterapeut
annette.odden@rennebu.kommune.no
Forbehold om nok påmeldte.
Tlf: 72 40 25 61 / 913 81 511
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Småbarnstreff ved
Frivilligsentralen våren 2014
Åpent treff hver torsdag fra kl. 11.00 - 13.00.
Enkelte torsdager vil treffet være med tema, se program
nedenfor. Foreldrene ordner seg selv med eventuelt felles trilletur først, og lunsj etterpå de torsdagene som
ikke er lagt opp med program.
Kommunefysioterapeut Annette Odden, tilbyr veiledning og trim med ulike aktiviteter for småbarnsforeldre.
Sogneprest Anette Vognild og organist Kjersti Kvam, tilbyr babysang.
Helsesøster Bjørg Kjøllesdal, tilbyr tips om laging av
barnemat.
Programmet våren 2014 med tema, er som følger:
Torsdag 16. januar kl. 11.00 - 13.00:
Oppstart på Frivilligsentralen
Torsdag 23. januar kl. 12.00 - 13.00:
Babysang, oppmøte i kirka første gang,
v/ Anette og Kjersti
Torsdag 6. februar kl. 12.00 - 13.00:
Trim v/ fysioterapeut Annette
Torsdag 13. februar kl. 12.00 - 13.00:
Babysang på Frivilligsentralen v/ Anette og Kjersti
Torsdag 27. februar kl. 12.00 - 13.00:
Babymassasje v/ fysioterapeut Annette
Torsdag 6. mars kl. 12.00 - 13.00:
Babysang på Frivilligsentralen v/ Anette og Kjersti
Torsdag 20. mars kl. 12.00 - 13.00:
Tips om laging av barnemat v/ Bjørg
Torsdag 27. mars kl. 12.00 - 13.00:
Babysang på Frivilligsentralen v/ Anette og Kjersti
Torsdag 3. april kl. 12.00 - 13.00:
Trim v/ fysioterapeut Annette
Torsdag 24. april kl. 12.00 - 13.00:
Babysang på Frivilligsentralen v/ Anette og Kjersti
Torsdag 8. mai kl. 12.00 - 13.00:
Babysang på Frivilligsentralen v/ Anette og Kjersti
Torsdag 15. mai kl. 12.00 - 13.00:
Trilletrim v/ fysioterapeut Annette
Torsdag 5. juni kl. 12.00 - 13.00:
Trilletrim v/ fysioterapeut Annette
Torsdag 12. juni kl. 12.00 - 13.00:
Sommeravslutning – siste treff før sommerferie
Hilsen fysioterapeut, menighet,
Frivilligsentralen og helsesøster.

Kulturskolen
skapte førjulsstemning
TrønderEnergi Kraft har fått en tradisjon med at Kulturskolen i
Rennebu kommer og setter de ansatte i førjulsstemning.

Dugnad om
morgendagens
Rennebu
Fredag 17. januar inviterer
ordfører Ola T. Lånke til
dugnad om morgendagens
Rennebu.
Målet er å finne fram til konkrete tiltak for at Rennebu skal vokse og utvikle seg i riktig retning, og ordføreren er
opptatt av at bygdafolket både kan og
bør bidra i dette arbeidet.
Rennebu ønsker å fremstå som en
attraktiv kommune for næringslivet.
Målet er å skape nye arbeidsplasser og
øke folketallet, og da kreves det ifølge
ordføreren at alle jobber sammen mot
dette målet. Innbyggere, næringsliv, lag
og foreninger, administrasjon og politikere inviteres derfor til idédugnad i
Mjuklia den 17. januar.
Nærmere informasjon
www.rennebu.kommune.no

Tormod Bergsrønning, Alisa Gros Gindvoll og Eirik Rønning under konserten på KVO.

Rett før jul arrangeres det en egen
HMS-dag på KVO for de ansatte som
har store deler av sin arbeidsdag ute
i kraftanleggene. Her settes viktige
arbeidsmiljøspørsmål på agendaen,
og driftsforskrifter, beredskapsplaner,
inkluderende arbeidsliv og myndighetstilsyn var noen av årets tema.
— Fagdagen har også en sosial vinkling med innlagt julelunsj. De siste
årene har TrønderEnergi Kraft vært
heldige og fått besøk av Kulturskolen i
Rennebu, som med sine kulturelle inn-

slag setter de ansatte i god førjulsstemning. Denne gangen var det Tormod
Bergsrønning, Alisa Gros Grindvoll og
Eirik Rønning som stod for underholdningen, forteller energidirektør Tormod
Eggan i TrønderEnergi Kraft.
— Kulturskolen i Rennebu fortjener
oppmerksomhet og ros, da de gjør en
god innsats med barn og unge i kommunen, sier Eggan.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Tore Wuttudal, TrønderEnergi

Utgivelsesplan med frister for
Rennebunytt 2014
finner du på www.rennebunytt.no

Forts. Årets Rennbygg:
Astrid til UKM
Det er kanskje ikke så overraskende
at Astrid Smeplass ble Årets Rennbygg.
Smeplass synes det er stas å bli kåret til
Årets Rennbygg. Hun var en fin representant for bygda under Idol i fjor, og
derfor er det naturlig å gjøre stas på
Astrid på en arena som passer henne - Ungdommens Kulturmønstring i
Rennebu søndag 9. februar.
Smeplass forteller at hun før jul
hadde det travelt med turer til Oslo og
Stockholm, der det ble både skriving og
syngejobber. Hun synes det er viktig å
ta seg tid når en artistkarriere skal bygges.
— Jeg har hatt en del syngejobber etter som jeg har hatt tid, men nå
på nyåret har det blitt litt mer skole og
fotball. Fotballen har vært litt nedprioritert, men det er en fin sosial avveksling der en samtidig får trent, forteller
Smeplass - som avslører at det vil kommen en ny singel med henne til våren.
Meldal Sparebank og Mediaprofil/
Rennebunytt takker for oppslutningen.
Av Dagfinn Vold
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Frisktrim

starter opp igjen
onsdag 15. januar
kl 10.45-11.45 i Rennebuhallen
Trimmen ledes av Solfrid Skjerve og Hilde Bjerkset.
Pris 500 kr, for 13 ganger’, betales første trim.
Kaffe på Frivilligsentralen etterpå.
Nye og gamle deltakere ønskes velkommen.

Vi trenger
skiutstyr
ved Berkåk skole/
Rennebu ungdomsskole
Til uteaktiviteter om vinteren er det noen elever som
ikke har det utstyret som behøves. Av den grunn
trenger vi flere langrennsski, skistaver og skisko til
utlån for elevene på skolen. Om dere har noe utstyr
som dere ikke bruker og kan avse, tar vi i mot det med
glede.
Representanter fra Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU)
vil ta imot utstyr ved Biblioteket mandag 20.1.2014
og tirsdag 21.1.2014 kl 1800-1900. Utstyr kan også
leveres til skolens administrasjon på dagtid disse to
dagene.
FAU – Berkåk skole/Rennebu ungdomsskole

Høring på ny skole- og barnehagestruktur i Rennebu kommune

Formannskapet la ut arbeidsgruppens utredning og anbefaling den 19.12.2013 til høring med frist for innspill
17.02.2014.
Mandat samt saksfremlegg finnes på Rennebu
kommunes hjemmesider på:
http://www.rennebu.kommune.no/Fakta/Aktuelt/
Hoering-paa-ny-skole-og-barnehagestruktur
eller dokumentene kan fås ved henvendelse i
Servicetorget.
Det vises også til annonse i Opdalingen den 06.01.14.
Rådmannen
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GODT NYTT ÅR!

Er du i rydde og gi-bort eller
selge-modus i det nye året?
Flyktningtjenesten ønsker at du tar kontakt med
undertegnede hvis du får “treff” på ett eller flere av
disse punktene:
1. Du har hele og rene uteklær i god stand for
barn mellom 1-12 år:
- dress
- gode vintersko
- ullklær (alt fra topp til tå)
- fleece (bukser / genser)
2. Du har leker som er hele og i god stand:
- ulike brettspill
- lego (smått eller DUPLO)
- kjøretøy av ulik art (inne-leker fortrinnsvis)
3. Du har ski/staver/skisko, akebrett, spark, sykkel,
jogge-/fotballsko som er hele og i god stand:
- gjerne smørefrie ski
- varierte skostørrelser, men bindingstype på ski
må matche med skisko
- evt sykler: vil gjerne at dere kan overlevere
dem når våren kommer
Det er helt fantastisk om noen kan bidra til at våre nye
innbyggere også får delta i lek og fritidsaktiviteter, uten
at det skal koste for mye. Rennebu har pr 01.01.2014
fått 11 nye innbyggere totalt, og de er full av pågangsmot og lyst til å bli kjent med Rennbyggen!
Kanskje du skal ta sjansen på å be med deg
barn/voksne på en liten tur eller på en samling du vet
er åpen? Eller en kaffe-/ te-kopp?
Felles aktivitet skaper felles opplevelser.
Felles opplevelser skaper samhørighet og trivsel.
Ring Ragnhild (flyktningkoordinator) på 482 76 037/
72 42 81 48 om du vil bidra med utstyr eller lurer på
noe som angår flyktningtjenesten. Ring helst man-tirs,
tors-fre mellom 8.30-15.30. Skaper tidene trøbbel for
deg, eller du ikke oppnår kontakt så send gjerne mail:
ragnhild.overland@rennebu.kommune.no

KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Skytterlagsfest

i Skytterhuset Gammelstødalen
Rennebu Skytterlag innbyr til
medlemsfest 1. februar 2014 kl 19.00

Utmerkelser
for 2013
Rennebu IL har følgende utmerkelser:
Fortjenstmerke - Innsatspokal - Lagspris
Kriterier for utmerkelsene finnes på
www.rennebu-il.no - fane Hovedlaget.
Der ser du også hvem som har mottatt utmerkelser tidligere.
Forslag på kandidater meldes innen 10.02.2014 til
magnar.langklopp@loqal.no tlf 992 27 683,
eller ragnhild.eklid@loqal.no tlf 915 39 090

Rennebu KrF har årsmøte
i Mjuklia tirsdag 28. januar kl 19.30.
Vanlige årsmøtesaker.
Alle hjertelig velkommen.
Styret

Rennebu pensjonistforening

Årsmøte 29. januar 2014
i Samfunnshuset.

Årsmøtet avholdes i forlengelsen av det
ordinære medlemsmøtet som starter kl 11.00.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet sendes til
Kåre Grøtte, Dalgløtt 16, 7391 Rennebu innen 24. januar.
Velkommen.
Styret

Premieutdeling og dans.
Koldtbord, skjenkebevilling. Kuvertpris kr 200,-.
Bindende påmelding på rennebuskytterlag.com,
på liste i innendørsbanen eller til rennebu@skytterlag.no
innen 27. januar.
Medlemsskap kan tegnes ved påmelding.
Gamle og nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Årsmøte i Rennebu Skytterlag
Fredag 14. februar 2014 kl 19.00 i
Skytterhuset, Gammelstødalen.

Vanlige årsmøtesaker ihht skytterboka
kap 1 § 5-6.
Se www.rennebuskytterlag.com for sakliste.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, sendes
rennebu@skytterlag.no eller
Bjørn Inge Haugset innen 31 januar 2014.

Innkalling til årsmøte:

Rennebu Sau og Geit

29. januar kl. 20.00 i Jutullstuggu, Stamnan

Alt av interesse - små og store partier.
ring 990 10 219

Sakliste:
1. Valg av møtleder og sekretær.
2. Godkjenning av innkalling og sakliste
3. Valg av 2 til å skrive under møteboka
4. Årsmelding RSG
Gjeterhundnemd
5. Regnskap RSG
Gjerhundnemd
6. Arbeidsplan
7. Innkommne saker, frist til styret 21.1.

Takk for blomsten vi fikk til jul fra
NKS Refshus Arbeidslag.

Sosialt samver med lammegryte og kaffe/kake
Velkommen!

Rundballer ønskes kjøpt!

Karen og Ola Kvam

For styret - Magnar Skjerve

NKS Refshus Arbeidslag

Takk for blomsten jeg fikk.

Jens Flå

NKS Refshus Arbeidslag

Takk for blomsten vi fikk til jul.

En hjertelig takk for pengegaven som ble gitt til

Voll Grendalag i forbindelse med Jon Bakk sin begravelse.
Hilsen Voll Grendalag
Alf Gunnes

Klara og Ingebrigt

Vennligst ingen oppmerksomhet på dagen min!

Jarle Eggan
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RETURADRESSE:

Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 30. januar - frist for stoff 21. januar -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
19.-23.01 Fotoutstilling
Frivilligsentralen
av Per Roger Bekken. Åpning 19.01 kl 14
20.01 Blåveisen kor og hobby Innset bedehus
20.01 Søndagsskole og Yngres Misj.huset Voll
21.01 Formiddagstreff
Omsorgsboligen
27.01 Rennebu Soulchildren
Mjuklia
28.01 Møte NLM
Hoelsmoen
29.01 Møte NLM
Innset bedehus
29.01 Medlemsmøte og årsmøte Samf.huset
Rennebu Pensjonistforening
30.01 Formiddagstreff
Staure
30.01 Møte NLM
Hoelsmoen
31.01 Bibelfest
Berkåk Menighetshus

17.30
17.30
11.00
17.30
19.30
19.30
11.00
11.00
19.30
19.30

Håndballtreninger/kamper se www.rennebu-il.no
Step hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30
Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 19.00.
Oddetallsuker på Stamnan og partallsuker på Innset.
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 20-01
Seniordans hver tirsdag kl 14-16 i Samf.huset
Bridgeklubb hver tirsdag i Friv.huset kl 18.30
Yoga hver tirsdag kl 18 på Voll skole, musikkrommet
Småbarnstreff hver torsdag kl 11-13 i Frivillighuset
Spinning, se timeplan på www.oppspinn.net
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

Bedre BSU i 2014
Du kan nå spare mer å få mer tilbake på skatten med BSU

Nå kan du spare 25.000.- pr år
– totalt 200.000,- på din BSU konto.
Dette gjelder både den ordinære
BSU kontoen og BSU+

Kom innom oss så ordner vi en spareavtale for deg.

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

