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— Hvis en kjører til jobb kan det være enkelt
å ta med barna til skolen i samme slengen.
Da mister de viktig hverdagstrim.
Alle aktiviteter som en kan knytte til dagligdagse
gjøremål, har mest effekt, sier Ola Andreas Stavne
- innleder på temamøte for foreldre.

Se side 3
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Næringsliv i Rennebu

Grender, dugnadsvilje og ildsjeler
Sannheten om Rennebu kan selvsagt ikke beskrives på
en liten side i Rennebunytt. Men vi er vel et stykke på vei
når vi sier at ”Rennebu – det er grender, ildsjeler og dugnadsvilje”?
Det er noe eget med Rennebu, noe som andre ikke har
– i alle fall ikke i samme grad. I mine øyne er det først og
fremst tre forhold som gjør bygda spesiell:
- sterk grendeidentitet
- massiv vilje og evne til dugnadsinnsats
- ildsjeler
Det er mange grender i Rennebu, med innbyggere som
har stor stolthet for eget nærmiljø. I denne sammenhengen vil jeg bruke tre grender som eksempel. Andre grender
burde også ha vært nevnt. I alt er det elleve aktive grendalag i Rennebu, men det holder med disse tre for å understreke poenget mitt.
I hver av disse tre grendene pågår en imponerende
dugnadsinnsats. Folk møtes i store og små grupper, utbedrer møtesteder, forsamlingshus, løyper og turstier, arrangerer skirenn, juletrebrenning (!), små og store grendafester, kveldsmat, basarer m.m. Lista er nærmest uendelig.
Og oppe i alt dette har vi ildsjelene. De som tar initiativet, de som alltid møter fram, de som er positive og engasjerte, de som organiserer, som ringer rundt og mobiliserer,
de som henter og bringer folk som trenger skyss, kort og
godt; de som er navet i hjulet.

Nerskogprosjektet
Også på Nerskogen blir det ny butikk. Ildsjelen her er
Toril Lund, som viser et enestående engasjement for å få
til en butikk som hun og grenda kan bli stolt over. I starten
av april åpnes nybutikken. Torleif Kristiansen har stått på i
årevis for å bygge opp Nerskogen Skisenter, Jan Perry Lund
har bygd opp Lund Handlaft, Arve Krovoll og hyttenerskogingen Stein Mjøen legger ned svært så mange timer i turog skiløyper.
Nerskogen er i ferd med å bli et merkenavn i MidtNorge. Fornøyde hytteeiere er de beste ambassadørene for
grenda. Flott natur og de mange ildsjeler er de to viktigste
årsakene til suksessen.
Fire freske fruer på Innset
Jeg har store forventninger til Innset. Grenda har store
planer. ”Fire freske fruer + en til” har gått hardt ut og mobilisert til et stort grendautviklingsprosjekt. Ulike næringsprosjekter utvikles. Kroken Bakeri ble etablert i fjor, Innset
grendalag har fått det gamle samvirkelagsbygget til odel
og eie. Det skal bli spennende å se hva som kan skje med
bygget. Flere hytteprosjekt planlegges. Det tenkes mye på
Innset for tiden.
Det er i grendene at bygda Rennebu formes. Det har
Rennebu 3000 forstått, og prosjektet retter sterkt fokus mot
grendene.
- Jan Bredeveien, næringsrådgiver
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Bua på Voll
Da nærbutikken ble nedlagt, visste innbyggerne på Voll
råd. De bestemte seg for å etablere sin egen butikk. Ildsjeler
møttes, tanker ble tenkt, invitasjon til møter og til dugnader ble utsendt. Og grenda svarte positivt. Aksjeselskap
ble dannet, folk bidro med til dels betydelige summer, og
hundrevis av dugnadstimer senere stod Rennebu Nedre
Handel klar til å ta i mot sine første kunder – med kaffekrok som treffpunkt.
Grenda hadde lyktes. Ikke bare i å bevare butikkfunksjonen, men hele grenda og hele fellesskapet styrkes gjennom slike store løft. Kjell Gunnes, Rennebu Snekkeri, Tora
og Einar Husan kan stå som eksempler på ildsjeler i miljøet
på Voll.

tlf 73 43 74 10
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Sunn livsstil gir et bedre liv
Temamøtet for foreldre i
grunnskolen torsdag 10. mars
vil ha fokus på sunn livsstil
— Våre erfaringer er at det
kreves relativt små justeringer
i familien for å oppnå ønska
livsstil. Jeg ønsker en positiv
diskusjon i forhold til livsstil
i Rennebu, sier innleder Ola
Andreas Stavne.
Årsaken til at Ola Andreas Stavne er
engasjert i arbeidet med sunn livsstil er
jobben ved Røros Rehabiliteringssenter
gjennom syv år. Her arbeider han med
livsstilsendring for overvektige barn og
voksne. — Når vi arbeider med overvekt får vi hele familien hit til Røros.
Det er ofte samspillet i familien som
legger grunnlaget for en positiv livsstil.
Hele familien spiller en viktig rolle, og
ofte er det mest effektivt å ta en omvei
forbi det store fokuset på kosthold og
trening, forteller Ola Andreas.
Flere overvektige
Ola Andreas har i sitt arbeid møtt
350 sykelig overvektige, og hørt mange historier om hva som setter i gang
det hele. Ofte er det noe i barneårene.
Derfor har de nå et prosjekt med fokus
på 7-11 åringer som strever med overvekt. Trenden er dessverre økt overvekt,
og 15% av 8-åringene i dag er overvektige.
Enkle tiltak
Erfaringen er at alle former for ytterpunkter i livsstil – for tynn eller for stor
– handler om hvordan en har det. Ofte
er det ikke så store tiltak som skal til.
Poenget er at både familien og samfunnet kan gjøre enkle tiltak.
— Alle ønsker å være så gode foreldre som mulig, men det er ikke alltid
like lett å se hva som skal til. Foreldrene
har hovedansvaret for barnas livsstil
– og samfunnet kan legge til rette slik
at det blir enklere for innbyggerne å ta
gode valg. Hvis en kjører til jobb kan
det være enkelt å ta med barna til skolen i samme slengen. Da mister de viktig
hverdagstrim. Alle aktiviteter som en
kan knytte til dagligdagse gjøremål, har
mest effekt. Det får så stor konsekvens
resten av dagen. Går en til skolen, blir

en mer konsentrert og mer sosial på en
positiv måte, sier Ola Andreas.
Gode vaner som ung
— Jeg har ikke noe fasitsvar til foreldrene, men er nysgjerrig på hva som
fungerer bra i Rennebu og hvilke utfordringer foreldrene ønsker å gjøre noe
med.
Rennebu er kjent for et aktivt
idrettsmiljø. Spørsmålet er hva det
miljøet gjør for å inkludere alle? Om
idrettslaget fortsatt vil være en viktig
samfunnsaktør må de inkludere alle,
uansett ambisjonsnivå. Forskning viser
at de som ønsker å bli toppidrettsutøvere blir det nesten uansett hvilket tilbud som finnes, mens miljøet ser ut til
å være langt viktigere for å skape livsvarige mosjonister. Jeg vet skigruppa har
arrangert to kvelder med felles skiskole
for voksne og barn, og det er akkurat
slike tiltak som gir inspirasjon til å være
aktiv lengre. Alt som barn gjør før tenåringsalderen dukker opp igjen når en
passerer 20 år. Derfor er det viktig å få
inn gode rutiner og holdninger så tidlig
som mulig.
Viktigst det som skjer hjemme
Kaldt hode og varmt hjerte er et
mantra for arbeidet med familier ved
Røros Rehabiliteringssenter. Det er
vanskelig å være konsekvent som foreldre. Barn er glad i at foreldrene setter
grenser, og det lønner seg på lang sikt
når det gjelder aktiviteter, mat - ja på
alle områder.
Alle foreldre ønsker å være gode
foreldre både når det gjelder livsstil

og ansvar. Men det er ikke alltid like
enkelt. Da kan det være lurt å hente tips
og erfaringer fra andre. Det må være et
mål å få til ei realistisk og god ansvarsfordeling. Det kan ofte være lett å skylde på alle rundt seg – f.eks. at skolen
må sørge for at barna er aktive nok og
spiser riktig mat. Vår erfaring er at dette
må skje på hjemmebane. Det er foreldrene som har ansvaret for at barna har
det bra.
Vil bli fulgt opp
Det er viktig når en har slike temamøter at de blir fulgt opp. Helsesøster
Marta Withbro vil derfor bli med på
møtet og informere om det som skjer
i kommunen, ting som det er viktig å
bygge videre på når det gjelder livsstil.
Ellers vil Bygdekvinnelaget komme
for å servere god og trendy kveldsmat –
wrap med fullkorn tortillalefser som er
raskt, godt og sunt.
Dagen etter møtet skal Ola Andreas
møte elever ved skolen om det samme
temaet.
Av Dagfinn Vold

FAU ved Berkåk skole/
Rennebu ungdomsskole
inviterer alle foreldre
i grunnskolen i Rennebu
til temamøte om Sunn livsstil.
Torsdag 10. mars
Kl 20.00 - 22.00
Elevkantina på Berkåk
Rennebunytt
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Opphørssalg
på Rennebu Turistkontor

÷50% på alle varer
fra G-Sport!
Skiutstyr – Superundertøy
Fiskeutstyr
Drikkeflasker – Sykkelhansker
Leggskinner - m.m.
Fredag 4. mars 10.00-17.00
Mandag 7. mars – fredag 11. mars
åpent 10.00-15.00
Velkommen til en god handel!
Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

varme-seminar
på Hallandstuggu
torsdag 10. mars 2011 kl 18.00

Tema: solfangersystem,
varmepumper og
andre varmeløsninger
Påmelding på telefon 72 42 64 64
Seminaret er gratis, først til mølla...
Åpningstider:
Mandag-Fredag 08.00 - 16.00 – Lørdag 10.00 - 13.00

Telefon butikk: 72 42 64 64
Mobil: 464 49 272

VASK BILEN HOS OSS
• Bilvaskemaskin (hver 6. vask gratis)
• 3 selvvaskeplasser
• Gratis bruk av støvsuger

logo, brevark, konvolutter, stempel, kopiering, brosjyrer,
presentasjoner, nettsider, firmaklær, strøartikler...

Coop- og NAF medlemmer får 30 øre
medlemsrabatt pr. liter drivstoff

Ta kontakt - vi er kreative og fleksible!

Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

Vi hjelper deg med alt innen

Rene biler varer lengst!
Berkåk - tlf 72 42 76 66

Der Olavsweg på tysk TV
Den tyske tv-stasjonen NDR sendte den 9. januar i beste sendetid et
program om Pilegrimsleden mellom Oslo og Trondheim. TV-stasjonen fulgte pastor Lohse med følge på deres vandring mot Nidarosdomen.
Dette var det andre programmet av to, og store deler av programmet var
innslag fra Rennebu. Det viste besøk hos Børge Dahle på Hævverstølen,
vandring over Hævertjønna og ned mot Gunnes, besøk hos Torleif
Kristiansen på Hoelsjåren og på setra på Nerskogen.
Filmen ligger fortsatt på nettsiden til NDR, og du kan se den ved å gå
inn på denne adressen: http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordseereport/media/nordseereport185.html
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Presentasjon av kommunale enheter:

Hjemmebaserte tjenester
De hjemmebaserte tjenestene
ivaretar en rekke funksjoner
når det gjelder tilrettelegging,
omsorg og pleie, og brukerne
har mange ulike behov som
skal imøtekommes.
Mange av tjenestene er tilgjengelige døgnet rundt, så det er en tallrik
stab enhetsleder Helge Aalbu har i sin
tjeneste. Omlag 100 personer i små og
store stillinger har sitt daglige virke her,
og rundt 300 brukere er knyttet til tjenestene.
Mange områder
De hjemmebaserte tjenestene
omfatter mange typer bistand, omsorg
og pleie. Hjemmesykepleie, praktisk
bistand (hjemmehjelp), psykiatrisk
sykepleietjeneste, tjeneste for funksjonshemmede, arbeid og aktivitetstilbud, trygde- / omsorgsboliger, ergoterapitjenester (hjelpemidler), trygghetsalarm, avlastningsordninger og
omsorgslønn er kort fortalt de oppgaver
Helge Aalbu har hovedansvar for her i
Rennebu. – Jeg har heldigvis med meg
flere avdelingsledere og koordinatorer,
som holder orden på hver sine områder, i tillegg til en flott stab som arbeider direkte ut mot brukerne våre, sier
Aalbu.
Hjelp til selvhjelp
- Vår oppgave kan kort oppsummeres med at vi skal yte hjelp til selvhjelp,
forteller Aalbu. De fleste ønsker å klare

Kurs i bruk av GPS

Enhetsleder Helge Aalbu har ansvaret for rundt 100 personer i små og store stillinger.

seg hjemme så lenge som mulig, og det
er også et mål for sentrale myndigheter.
– Vi forsøker derfor å gi den nødvendige
bistand, slik at folk får brukt sitt eget
potensiale og greier seg best mulig ved
egen hjelp, sier Aalbu.
Folk er glade for å få hjelp
Hjemmesykepleien skal bidra til å
gi enhver rett til nødvendig helsehjelp.
Tjenesten er tilgjengelig hele døgnet,
og hjelper til med alt fra personlig hygiene til sårskift og administrasjon av
medisiner. May Britt Bjerkås har job-

Enhver jeger og etter hvert nesten enhver bilist som er
oppdatert på tekniske duppedingser har gått til innkjøp av
GPS (General positioning system). En GPS forenkler mang
en biltur på ukjente steder, og gjør at en i ukjente områder
finner lettere fram også til fots. Systemet gjør det mulig for
en mottaker å fastsette egen posisjon med svært stor nøyaktighet overalt i verden, nesten uansett værforhold. En GPS
er blitt nesten hvermanns eie. Mange kunne tenkt seg enda
bedre kunnskap om bruksområder og hvordan en får installert de nødvendige data for praktisk bruk i eget nærområde.
Turgåere, jegere og bilførere er nok den gruppen som har
størst glede av en GPS, og når en kan å bruke den rett, blir det
ofte også enklere å gjøre seg riktig nytte av den. Det har vært
etterspurt kurs i bruk av GPS ved flere anledninger, og nå tar

bet i hjemmesykepleien i 10 år og trives
godt i jobben. – Det er trivelig å komme
hjem til folk som tydelig gir uttrykk
for at de setter pris på at vi kommer,
sier hun. – Vi blir ønsket velkommen,
og vi blir ønsket velkommen tilbake
igjen når vi drar. Dette gjør at jobben
føles meningsfull, og vi får en positiv
arbeidsdag, sier Bjerkås.
Tekst: Mona Schjølseth
Foto: Sindre Vold Huus

Frivilligsentralen initiativ til
å arrangere et
sånt kurs. Det
er ment for alle
som kan å bruke GPS litt og
ønsker å lære
mer, og de som
er bortimot helt blanke på hvordan de best kan benytte dette
systemet. Johan Vindal er en rutinert og dyktig instruktør,
som har undervist i ulike sammenhenger om bruk av GPS,
og han blir å finne som kursinstruktør denne kvelden. Det er
satt av tre timer til instruksjon og opplæring. Interesserte kan
melde seg på på Frivilligsentralen.

Rennebunytt
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Hud, kropp og helse

Konsert med

legger ned på Berkåk
– men fortsetter på Oppdal.

Sigvart Dagsland

Ønsker ALLE velkommen til Minera Velværes
behandlingsrom på
Skifer Hotell.
Timebestilling på
73 60 50 80
www.skiferhotel.no

Meldal kirke
fredag 11. mars
kl 19.00
Billetter selges:

Statoil Berkåk,
Frivilligsentralen
Berkåk
og Coop Å.

Annonsen er betalt av:

Foss Snekkeri og
Arr: Meldal Skolekorps

TRENGER DU RØRLEGGER?

ON

u

Når d

V

TTELEF

Comfort Oppdal

Jubileum

24t

g e r:
eg

• I vår butikk finner du inspirasjon til badet.
• Vi kan tegne badet for deg i 3D format.Ta med mål. trenger rørl
• Du kan få et uforbindtlig tilbud hurtig og greit.
• Vi er våtromsentreprenør.
• Vi har utdannede gassteknikere.
913 13 030
• Moderne kamera for inspeksjon
AK
av avløpsrør.

Comfort Rennebu
Trondheimsveien 83
7391 Rennebu
Tlf. 72 42 75 50

Comfortbutikken
Rørsenteret AS
Trondheimsveien 5
7340 Oppdal
Tlf. 72 42 24 22

Vi er i VM form!!
Vi gleder oss over
resultatene til Marit
Bjørgen , og det er
ekstra artig for oss
som har fulgt henne
siden hun var 17 år.

Selv om det er VM har vi tid
til å pleie våre kunder.
Ta kontakt for å avtale et kundemøte.
Telefon 72 43 00 40

6

Rennebunytt

Solsikker fra Voll til Fiesta Cuba
I forbindelse med
Rikskonsertenes presentasjon
av Fiesta Cubana med Cubabandet Interactivo i Oppdal
kulturhus sist torsdag, deltok
elevene i 1. – 4. klasse ved
Voll skole med utsmykking
av foajeen.
— Vi laget solsikker som skulle sette
publikum i den rette stemningen før
konserten, forteller enhetsleder ved Voll
skole Heidi Reitås Sæther.
På kulturhusets nettside stod det:
Vi i Oppdal kulturhus håper trompetene vil hyle og maracasene shake
sånn som de gjør på Cuba – taket skal
løfte seg under årets mest viltvoksende konsert med Cubas hotteste
band - Interactivo og konserten “Fiesta
Cubana” i vinterferien!

— Vi i Rennebu og Voll skole er glade for at vi blir
invitert til slike oppdrag. Det gjør at vi får en enda nærmere tilhørighet til kulturhuset og alle de flotte opplevelsene vi kan få der, sier Heidi.

Bildene viser noen jenter i 4. klasse som gjør siste
finish på to av solsikkene.

Høyest avgift i småkommuner ?
Adresseavisen hadde onsdag den 23.02 en artikkel med denne overskriften. Artikkelen var basert
på en undersøkelse som var gjennomført av Huseiernes Landsforbund.
— Artikkelen konkluderer med at småkommunene har de høyeste avgiftene. En sammenligning viste at Rennebu kommune hadde 3. høyest avgiftsnivå i Sør-Trøndelag. Dette er feil, forteller økonomirådgiver Karl Petter Gustafsson.
Feilen ligger i beregningen av eiendomsskatten. I beregningene som er utført av Huseiernes Landsforbund er det regnet
med at en gjennomsnittlig bolig betaler en eiendomsskatt på 7.000 kroner. Det riktige er i underkant av 2.000 kroner.
— Rennebu blir dermed én av kommunene med lavest avgift i Sør-Trøndelag dersom en legger til grunn det reelle eiendomsskattenivået i Rennebu., forteller Gustafssen.

Rennebunytt
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Dansegalla for
funksjonshemmede
Fredag 11. mars arrangerer Rennebu kommune og
Rennebu frivilligsentral dansegalla for funksjonshemmede i Rennebuhallen.

Familievernkontoret i Rennebu
Familievernkontoret i Sør-Trøndelag har lenge hatt et samlivstilbud til befolkningen i Oppdal og Rennebu, med fast kontordag på Berkåk hver måned.

Øyvind Sandvik
og Lillian Husby
sier at terskelen
for å søke hjelp
hos familievernkontoret skal
være lav.
Tilbudet er helt gratis, og man trenger ikke henvisning fra lege for å ta
kontakt, forteller familieterapeutene
Lillian Husby og Øyvind Sandvik.
I år er det 10. gang dette arrangementet går av stabelen, og det vil bli
gjort ekstra stas på gjestene som finner
veien til festlighetene på Berkåk denne
kvelden. Jan Borseth spiller opp til dans.
Det kjente danseorkesteret fra Selbu
er ofte å finne som musikere på denne
typen tilstelninger, mye på grunn av
deres engasjement for mennesker med
ulike typer funksjonshemming. Det
er danseglade og trivelige gjester som
kommer på visitt, så god dansemusikk
er alfa og omega.
Elever fra kulturskolen i Rennebu
kommer og underholder litt først på
kvelden. Det vil bli servert varm mat –
og naturligvis vil det bli spandert skikkelig bursdagskake på gjestene denne
kvelden. Et ti-års jubileum bør feires, og
da hører kake med. Takket være støtte
fra lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner, greier vi å gjennomføre denne jubileumstilstelninga med det lille
ekstra og det setter vi som arrangører
stor pris på. Tidligere har over 200 besøkende funnet veien til Rennebuhallen
på dansegalla, og de kommer fra hele
fylket, samt noen fra Tynset og noen fra
Rindal og Surnadal i tillegg. I år håper
vi på ekstra mange gjester, og kanskje
kommer kongen? Nå ja – det er vel lite
trolig, men ordfører Bjørn og flere ”prominente” rennbygg er invitert spesielt.
Vi som arrangører gleder oss til dansegalla, og det vet vi at våre gjester også
gjør.
- Maj Britt Svorkdal Hess
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Søk hjelp i tide
En klar oppfordring fra familieterapeutene er å søke hjelp før problemene
hoper seg opp og virker uoverkommelige.
– De som søker hjelp i god tid, har
som regel større vilje og energi til å jobbe med problemene, og da er det også
større sjanse for at man greier å løse
opp i konflikter, sier Lillian Husby.
Mange typer samlivs- og relasjonsproblemer
Familievernet er en spesialtjeneste
som gir tilbud om behandling og rådgivning når det er vansker, konflikter eller kriser i familien. De tar imot
enkeltpersoner, par og familier – også
barn og unge.
– Det mest typiske er at folk oppsøker oss når de har problemer i parforholdet, forteller Øyvind Sandvik,
men vi har også vært borti saker som
går på generasjonskonflikter på gård og
lignende. – I Steinkjer ble vi for eksempel invitert av Bondelaget til å holde et
innlegg om temaet på et av deres møter,
forteller han. Begge familieterapeutene
er enige om at forebyggende virksomhet er viktig, og de stiller gjerne opp i
sammenhenger der ulike typer relasjonsproblemer er et tema.

Husby skryter av måten de blir tatt imot
ved Rennebu Helsesenter.
– Rennebu er en god vertskapskommune, slår Sandvik fast. Når familieterapeutene har kontordag i Rennebu,
har de tverrfaglige møter der helsestasjonen,
psykiatritjenesten,
barneverntjenesten, kommunelegen og
PP-tjenesten deltar. Helsesøster Marta
Withbro forteller at dette er veldig nyttige møter.
– Her kan både vi på Helsestasjonen,
og
andre
kommunale
instanser som deltar, få råd og innspill
på saker vi arbeider med, sier hun.
Familieterapeutene deler også den oppfatningen, og synes det er nyttig med
innspill fra andre etater. – Vi vil imidlertid presisere at vår taushetsplikt også
gjelder på disse møtene. Ingen enkeltpersoner og spesifikke saker blir drøftet
uten at det først er innhentet samtykke
fra dem det gjelder, sier Lillian Husby.
Egen hjemmeside
Terskelen for å søke hjelp hos familievernkontoret skal være lav, og det
trengs som tidligere nevnt ingen henvisning fra lege.
– Det er bare å ta kontakt via telefon eller e-post, sier Husby og Sandvik.
Familievernkontoret i Sør-Trøndelag
har også egen hjemmeside, og det er
bare å gå inn på www.familievernkontoret.no for å finne nærmere informasjon om de tjenestene som tilbys.
Av Mona Schjølset

Tverrfaglige møter
Både Øyvind Sandvik og Lillian

Viktig med
riktig kjørestilling
Det viktigste når en kjører på
glatta er å ha god kontakt med
bilen. Det oppnår en best med
riktig kjørestilling.
Instruktør Frode Tystad ved SørTrøndelag politidistrikt var forrige helg
på Buvatnet for å gi instruksjon på
glattkjøring. De som møtte opp fikk en
lærerik instruksjonsøkt i politibilen.
Ulykkesårsak
— Ofte er det små detaljer som kan
gjøre en forskjell. Riktig avstand til ratt
og pedaler, og riktig sittestilling med
riktig vinkel på ryggen. Alt for mange
ungdommer har setet for langt bakover - nærmest ligger i bilen. Dette gir
et dårlig utgangspunkt for balansen i
kroppen og fører til at en for seint får
tilbakemeldinger fra bilen. Ved riktig
kjørestilling skal en bli presset bak i
setet ved bremsing og ikke skli oppover
seteryggen. Ofte er det bare ei hånd på
rattet også. Sittestillingen er undervurdert, og kan i mange tilfeller være ulykkesårsak, sier Tystad.
Brems før svingen
Tystad forteller også at for mange
kjører for raskt inn i svingene. Dermed
bruker de halvparten av svingen til å
justere farten. Da er de i utgangspunktet på etterskudd og i trøbbel. Farten må
justeres før svingen, for å sikre veigrepet, og dermed kan en kjøre kontrollert
gjennom hele svingen.
Mange ulykker skjer på grunn av

Instruktør Frode Tystad tok flere
runder på isbanen på Buvatnet
for å gi instruksjon om kjøring på
glatt føre. Her med ambulansepersonell i bilen.

Riktig kjørestilling er viktig. God
vinkel i ryggen og så nær rattet og
pedalene at en har god kontakt og
får rask tilbakemelding fra bilen.

forhjulsskrens. Når en leser om personbil som kolliderte med trailer i en sving,
kan det like ofte være sjåføren av personbilen sin feil. En elementær kjørefeil
som mange har, er at når en kommer i
en sving og blir litt redd så slipper en
gassen og dreier rattet. Da mister en
veigrepet på forhjulene og kommer
raskt i en meget farlig situasjon.
Nyere biler har også forskjellige
støttesystem for sjåføren, og i mange
tilfeller utnyttes ikke disse på grunn
av at sjåførene ikke har oversikt over
hvordan de fungerer. Dette gjelder bl.a.

antiskrens som enkelt kan utnyttes til
sjåførens fordel.
Bra tiltak
Tystad synes isbanen på Buvatnet er
et bra tiltak.
— Jeg vil komme med noen tips til
brøyting før neste vinter for å få bedre
læring. Banen kan bli bedre slik at de
som bruker den skal få bedre utbytte av
kjøringa, sier Tystad.
Av Dagfinn Vold

Jostein ble æresmedlem i skytterlaget
Jostein Kristoffersen ble på Rennebu Skytterlags årsfest utnevnt til æresmedlem. Dette er en utmerkelse som henger særdeles høyt, og Jostein er det andre
æresmedlemmet i skytterlagets historie. Jostein har på lagsnivå hatt verv som
formann, styremedlem, formann i ungdomsutvalget, kasserer og andre ulike
verv. På samlagsnivå har han vært formann i flere år, styremedlem, utdanningskontakt, koordinator og revisor. Han avsluttet årene som tillitsvalgt med vervet
som formann for alle formennene i kretsen.
Rennebu Skytterlag har mange dyktige utøvere i alle aldre, og blant begge
kjønn. Arve Bakks minnepokal ble tildelt Anita Jære. Otte Hårstad sikret seg
pokalen til odel og eie på grunn av totalt sankede poeng.
Jostein Kristoffersen og Anita Jære representerer det gode skyttermiljøet i Rennebu.

Rennebunytt

9

Nyansatt banksjef
i Sparebank 1
Frøydis Aalberg Jakobsen
er ansatt som ny banksjef i
Sparebank 1, med ansvar for
personmarkedet i Rennebu og
Oppdal.

Til alle elever i 10. klasse!
Velkommen til gjennomgang av utstyr i Trimrommet!
Det vil bli gitt generelle råd for styrketrening, og bruk av trimrommet.
Fysioterapeut Kari Tronsgård veileder i styrkeapparatene. Andreas Welander, kiropraktor fra Oppdal går igjennom riktig teknikk med frivekter. Han har fast gruppe
med styrketrening for ungdommer en gang i uka, og lang erfaring i veiledning i
styrketrening.
Det vil bli gjennomgang av generell styrketrening, og spesifikk gjennomgang
av: knebøy, markløft, benkpress.

Møt opp ved trimrommet i Rennebuhallen
Torsdag 03.03. 2011 kl 18.00-19.00!

Banksjef Frøydis Aalberg Jakobsen foran
de andre ansatte i Rennebu.
- Jeg gleder meg stort til å ta fatt på
jobben, og etter å ha arbeidet utenfor
distriktet i 10 år føles det som å komme hjem igjen, sier hun. At ledelsen
nå velger å ansette en sjef uten bankfaglig bakgrunn, ser hun på som positivt. – Dette viser at ledelsen har stor
tro på kompetansen til de som allerede er ansatt i konsernet, sier Aalberg
Jakobsen.
Kjent fjes
Frøydis Aalberg Jakobsen er et kjent
fjes for de fleste i Oppdal og Rennebu.
Torgsenteret på Oppdal har vært i familiens eie, og Frøydis var aktivt med på
utvikling og drift av senteret fram til det
ble solgt i 2001. Hun var også i sin tid
med på å starte opp Tekstilkjeden, som
etter hvert ble en landsdekkende kjede.
Til sammen 21 år har hun jobbet i tekstilbransjen, før avdelingskontoret på
Oppdal ble nedlagt ved årsskiftet. – Litt
vemodig er det selvsagt å avslutte noe
man har drevet med så lenge, men nå
gleder jeg meg til å ta fatt på nye utfordringer i lokalmiljøet, smiler Aalberg
Jakobsen.
Engasjement og tilstedeværelse
Både Birger Lie og Kjetil Halle er
fulle av lovord om sin nye medarbeider i Sparebank 1. Kjetil Halle har tidligere hatt ansvar for personmarkedet
i Oppdal, Rennebu, Orkdal, Skaun og
Surnadal. – Det er kjempepositivt at
banken satser offensivt på lokalmarkedet ved å ansette en egen person
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Det er svært viktig at styrketrening, og spesielt styrketrening med frie vekter,
som knebøy, markløft og benkpress blir utført med riktig teknikk, da det er risiko
for å pådra seg skader ved feil teknikk.
Mvh Fysioterapeut /fysakkoordinator

som skal fokusere bare på Oppdal og
Rennebu, og Frøydis har akkurat det
engasjementet og tilstedeværelsen
som skal til for å drive disse to kontorene videre, sier Halle. Birger Lie støtter utsagnet, og syns det skal bli veldig
spennende å få en annen type kompetanse i bankledelsen. – På den måten vil
vi kunne dra gjensidig nytte av hverandres kompetanse, sier han.
Vil bidra til lokal utvikling
Den nytilsatte banksjefen skal nå
inn i en intensiv opplæringsperiode for

Kari B.Tronsgård

å tilegne seg den nødvendige kompetansen for å få autorisasjon som finansrådgiver. – Det gleder jeg meg til, det er
alltid spennende å lære nye ting, sier
Aalberg Jakobsen. Etter at opplæringsfasen er over, ser hun fram til å jobbe
aktivt ut mot kundemarkedet i Oppdal
og Rennebu. – Banken har et viss
ansvar for lokal utvikling, og Sparebank
1 ønsker å bidra positivt til aktivitet og
engasjement, avslutter den nytilsatte
banksjefen.
Av Mona Schjølset

Trebunnet bok-raritet
Sissel Gran / Nora Skaug: Hekta
Aschehoug.
At folk inviterer til trivelig samvær
på Dette er den snodigste bok jeg har
hatt under brillene på aldri den tid.- En
tredelt berettelse , der midtpartiet utgjør
en bok i boka, en selvstående handling i
tilnærmet vanlig romanforstand.
En bok for alle som er såret i kjærlighet, for å låne noe av bokas egen tekst.
En ”bok for venner, familie og terapeuter”,- for en som er på leting etter en
partner i kjærlighetslivet.
Og det er det mange som er.
Handlingens Nora er et typeksempel på det å være hekta. En slags besettelse, halvt galskap, ufattelig for den s.k.
fornuftige. Hekta er nemlig ikke bare
noe man kan være på fotball, svampsanking, rusmiddel eller helserøkt,man kan også (dessverre) være hekta
på dette å s ø k e etter et egnet objekt
for et trengende behov. Sånn som Nora.
Som i et party, der berusete personer
slår ut håret og blir ”en annen enn den
de er” i dagliglivet. Den blyge blir frigjort, den sosialt girete blir svinsk.

Og så går det som man forventer, selv om det egentlig ikke gjør det.
Leseren får bedømme selv, mer slik
anmelderen ser det, forteller storyen oss
at man ikke kan true, egle eller klenge
seg til noe som helst i løpet av livet.
Innpåslitenhet i startfasen på et muligens liv-laga-opplegg, virker heller frastøtende, sett fra partnerobjektets etter
hvert vettskremte side.
Og Nora klenger og kleber så det
svir av det, og blir selv svidd, mens leseren opplever irritasjon, og lærer mye
nytt om emnet Å VÆRE HEKTA, av
de to kyndige forfatterne, uttrykt i del
1, del 2 og del 3, med Nora og Frank i
midten.
En raritetsbok i tider av partnerhopping og uhemmet sex, utvannet ”moral”
i dynesammenheng etc. De siste desenniene har stilt slike ting på hodet.
Så hva har egentlig de to kvinnene
bak HEKTA ment med boka? Hva er
hensikten? Leseren har kanskje svaret
etter siste avsnitt.
Lykke til!

Vår bokanmelder
Elisabeth Berkaak
anbefaler bok!

Av Elisabet Berkaak

BIBLIOTEKET
Åpningstider: Mandag og torsdag kl 16-19 - Onsdag kl 10-13
Du kan også søke etter bøker på internett: http://asp.bibits.no/Rennebu-fb/

Skjemavelde

Hvordan blir en kalv til?

Mange opplever i forbindelse med
ulike helsetjenester at de i ettertid skal fylle ut skjema der det skal
synliggjøres utgifter til skyss, lege,
medisinsk utstyr m.m.

NRK-programmet Newton har vært i Rennebu og laget innslag om hvordan
en kalv blir til. Programmet blir sendt 6. mars kl 18.30 på NRK Super (NRK
3) - ligger også på nett-tv til NRK.

Flere synes dette er både vanskelig
og arbeidssomt. Disse papirene som
skal sendes inn til Pasientreiser, blir hos
mange lagt ned i en skuff, ikke utfylt
og sendt. Frivilligsentralen kan bistå
med hjelp til dette hvis det er noen
som synes det er greit med litt bistand.
Det er oftest enklere når en har fått litt
veiledning, å fylle ut skjemaet på egen
hånd neste gang. Ikke nøl med å ring
hvis vi kan være behjelpelige med dette,
eller andre små utfordringer som finnes
i hverdagen.
- Maj Britt Svorkdal Hess

Programleder Kristoffer Sagmo Aalberg forteller at denne sendinga skal handle
om livet og hvordan liv blir til. — Mange dyr får gjort selve formeringa på en annen
måte enn det vi mennesker gjør.
— Innslaget går bakover i historia til en nyfødt kalv, og starter med besøk i
oksestasjonen til Geno i Sjetnemarka. Der tok vi ut oksesæd sammen med veterinær Harald Holm, før vi kjørte opp til Rennebu for å vente på at en bonde skulle
ringe om ei ku som var brunstig og klar for inseminasjon. Da var det bare å kastet
seg i bilen, forteller Sagmo Aalberg. Innslaget avslutter med en nyfødt kalv som
Holm har insiminert, og den fikk naturligvis navnet Newtine.

Gratis strøsand

Frivilligsentralen minner om at de deler ut GRATIS STRØSAND til eldre og
uføre. Ta kontakt så kommer en av de frivillige svingende med ei bøtte sand. Dette
er forebyggende helsearbeid, og langt mindre tungvint enn et beinbrudd på blankisen.
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RADIOBINGO
Berkåk Veikro
Drivstoff Mat Overnatting

HVER TORSDAG KL 19.00
+HUNDQGXVSLOOHELQJRVDPPHQPHGÀHUH

Vinner du, ringer vi!
Mette

Hver kveld vil det bli trekt ut premier
på blokkene som det spilles på.
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HURRA VI ER GODKJENT *
FM 102,8

-

104,5

-

105,3

-

107,6

* etter retningslinjer gitt av
forsikringsnæringens
hovedorganisasjon (FNO)

Arbeids og -fritidsklær
Etablert 1989

kr 949,-

pr del

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Vann og energibrønner
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Rørlegger/avd.lager ved Mærk bru
- mellom Jerpstad og Berkåk

Oddvar Lien: 901 64 232

Edvin Eide: 950 34 056
Seierdalen, 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com
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Tilbudet gjelder t.o.m 12. mars
eller så langt lageret rekker.

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

EIENDOMSSKATTEN FOR 2011
Eiendomsskattelisten for 2011 er lagt ut til
alminnelig gjennomsyn i ekspedisjonen på
kommunehuset fra 1. mars til og med 31.mars -11.
Eiendomsskatteseddel for 2011 blir bare sendt ut for
eiendommer med endringer.
Ønskes eiendomsskatteseddel for 2011 kan den
fåes ved henvendelse til eiendomsskattekontoret i
Rennebu kommune.
En eventuell klage må fremsettes skriftlig til
Rennebu Kommune v/eiendomsskattekontoret
innen 31. mars 2011.
Søknad om fritak/nedsettelse må fremstilles skriftlig
til Rennebu kommune v/eiendomsskattekontoret.
Eiendomsskatten forfaller til betaling i to like store
terminer med forfall 1. april 2011 og
1. september 2011. Dersom eiendomsskatten ikke
blir betalt ved forfall, skal det svares morarenter etter
fastsatte bestemmelser.
Rennebu kommune, Eiendomsskattekontoret

Velkommen til Rennebuskolen!
Det nærmer seg skolestart i august, og alle
1.klassinger fra skoleåret 2011-2012 må skrive seg
inn i skolen. Dette gjøres ved din skole.
Innskriving skjer etter følgende plan:
Voll skole
9. mars kl 0900-1200
Innset skole
11. mars kl 10.00
Berkåk skole
24. mars kl 10.30
Nerskogen skole 28. mars fra kl 8.30.
Om du har spørsmål, ta kontakt med
rektor ved din skole.
Torbjørn Norland - skolerådgiver

www.rennebu.kommune.no
- hold deg orientert om kommunen aktiveteter!

VEDTATTE REGULERINGSPLANER
Kommunestyret sluttbehandlet i møte 17. 2.2011 følgende
saker etter plan- og bygningslovens § 12-12:
- Endring av reguleringsplan Berkåk sentrum vest 2
- Sluttbehandling reguleringsplan for Ånegga hyttegrend
gnr/bnr 32/1, Nerskogen
- Oppheving av vedtak - ny behandling av reguleringsplan - Kåsen hyttefelt, Ånegga
- 91/1 forslag til reguleringsplan for Åsbakkan hytteområde - merknadsbehandling etter offentlig ettersyn
Vedtakene og plandokumentene kan sees på www.rennebu.kommune.no eller Servicetorget i Rennebu kommune.
Eventuelle klager på vedtakene skal framsettes for Kommunestyret innen 3 uker fra melding om vedtak er mottatt,
jfr. Forvaltningsloven §§ 28 og 29. Eventuelle krav om
erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplanene
framsettes for Rennebu kommune innen 3 år fra denne
kunngjøring.
- Rådmannen

Ferievikarer i pleie- og omsorgstjenesten
i Rennebu kommune sommeren 2011
Til ferievikariat ved sykehjemmet, kjøkkenet, renhold,
hjemmesykepleien, hjemmehjelp, boliger for fysisk/
psykisk funksjonshemmede og avlastning barn og unge
søker vi:
• Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere/omsorgsarbeidere, sykepleierstudenter, vernepleierstudenter,
studenter, ufaglærte eller andre med relevant praksis
eller utdanning.
I søknaden må det oppgis hvilke arbeidsområder det
søkes på, og i hvilket tidsrom søkeren er aktuell som vikar.
For arbeid i hjemmesykepleien kreves det førerkort.
Det søkes etter ferievikarer i uke 26 – 33.
Opplæring vil bli gitt.
Ønsker du nærmere opplysninger: ta kontakt med avd.spl.
sykehjem, Wivian Hjelmen Larsen, tlf 72 42 25 10,
avd.spl. Hjemmebasert tjenester Wenche Teigen,
tlf. 72 40 25 25, konsulent for funksjonshemmede
Hanne K. Rise, tlf 72 40 25 06.
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema som finnes på www.rennebu.kommune.no
under ”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” –
”Selvbetjening”. Kontakt Servicekontoret i Rennebu ved
eventuelle spørsmål om søknadsskjema, tlf 72 42 81 00.
Søknadsfrist 22. mars 2011
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Miljøarbeider - 16,91% vikariat

Sykepleier/vernepleier ved IPO og HPO

Det er ledig vikariat som miljøarbeider innen hjemmebaserte tjenester. Det er arbeid hver tredje helg,
arbeidstiden vil for øvrig avvike fra vanlig turnusarbeid. Det kan variere med antall timer pr uke.

80% svangerskapsvikariat ledig i perioden 1. april 2011
– 4. september 2011

Arbeidsoppgaver:
Målrettet miljøarbeid til en ungdom som bor i egen
leilighet.
Tilrettelegging, oppfølging, evaluering av tiltak.
Boveiledning, samtaler. Fysisk aktivitet, trening.
Tilsyn.
Vi søker:
Primært utdannelse og yrkeserfaring fra helse- og
sosialfaglig bakgrunn. Ufaglærte kan også søke.
Vi ønsker en person som har:
Evne til å være kreativ, tålmodig, strukturert,
fleksibel, løsningsorientert, jobbe selvstendig.
Gode kommunikasjons og samarbeidsevner.
Fysisk aktiv. Førerkort.
Vi tilbyr lønn etter avtale og god pensjonsordning.
Spørsmål om stillingen kan stilles til konsulent for
funksjonshemmede Hanne Kristin Rise tlf 72 40 25
06, eller e-post hanne.rise@rennebu.kommune.no.
Bruk eget søknadsskjema som du finner under stilling ledig på www.rennebu.kommune.no eller ved
henvendelse til Servicetorget i Rennebu
- tlf 72 42 81 00
Søknadsskjemaet sendes via e-post til postmottak@
rennebu.kommune.no innen 17. mars 2011.
- Rådmannen

KUNNGJØRINGER
Årsmøte Ramsfjell grunneierlag
Jutulstuggu, 21. mars 2011 kl 20.00
SAKLISTE
1.
Godkjenning av innkalling og sakliste
2.
Valg av møteleder og sekretær
3.
Årsmelding og regnskap
4.
Valg
5.
Jakt og fiske
6.
Innkomne saker
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret v/
leder i hende senest 14. mars 2011.
Leder Per Ivar Stavne, Stamnan. tlf 909 51 900
- Styret
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Beskrivelse
Enheten for pleie- og omsorgtjenester i Rennebu kommune søker i fellesskap sykepleier/vernepleier i 80%
stilling. Rullering mellom sykehjemmet og hjemmesykepleien, men med noe forutsigbar turnus.
Ønskede kvalifikasjoner:
- ha autorisasjon som sykepleier/vernepleier
- ha ønske om å lære nytt samtidig som du er kreativ
- fleksibilitet
- være positiv, ha stor arbeidslyst og kunne bidra til et
godt arbeidsmiljø
- sette verdier som respekt, omsorg, likeverd, lojalitet,
ærlighet og rettferdighet høyt
- gi tjenester som er faglig forsvarlige
- personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr:
- interessante oppgaver
- lønn i henhold til gjeldende tariffavtale
- pensjon og forsikringsordning
Ønsker du nærmere opplysninger:
Ta kontakt med: avd.spl. IPO Wivian Hjelmen Larsen på
tlf 72 40 25 14 eller avd.spl. HPO Wenche Teigen
tlf 72 40 25 25
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema som finnes på www.rennebu.kommune.no
under ”Stilling ledig” – ”Rennebu Kommune” –
”Selvbetjening”. Kontakt Servicekontoret i Rennebu ved
eventuelle spørsmål om søknadsskjema, tlf 72 42 81 00
Søknadsfrist: 15. mars 2011

KUNNGJØRINGER
Rennebukveld i Å samfunnshus
lørdag 5. mars kl 19.30.
Variert underholdning.
Alle velkommen!
arr. Rennebu historielag

Årsmøte i RIL O-gruppa
på Frivilligsentralen
onsdag 23. mars kl 19.00.
Vanlige årsmøtesaker. Ekstraordinære saker
som ønskes behandlet, må sendes
Einar Lien innen 10. mars 2011.

KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER
Årsmøte i LHL Rennebu

Årsmøte i RIL håndball
24.mars klokka 19.00, i Hallandstuggu.
Vanlige årsmøtesaker.
Saker kan meldes til leder Nils Petter Gundersen før
16. mars.
Styret i RIL håndball

Innkalling til årsmøte
RIL, idrettsskolen
30. mars kl 19.30, Hallandsstuggu.
Vanlige årsmøtesaker. Andre saker meldes
til Hanne Krogstad innen 16. mars.
Velkommen!

ÅRSMØTE I TROLLHEIMEN GRUNNEIERLAG
holdes i Fredheim, Grindal
tirsdag 22. mars 2011 kl. 19.30
1.
2.

Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av møteleder, referent og to medlemmer
til å underskrive protokoll
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Fiske. Styret foreslår at det opprettes et
fiskestellutvalg som skal ta ansvar for registrering av bestand, kultivering av fiskevann etc.
6. Småvilt. Arbeide for å få til et felles opplegg
i hele kommunen for skottpremie på rev,
kråke og andre rovdyr som tar småviltet. Like
regler rype- og småviltjakt for medlemmer og
andre jegere. Arbeide for å samordne regler/
praksis for rype- og småviltjakt i hele
kommunen
7. Storvilt. Følge gjeldende driftsplan 2010 –
2012. Styret foreslår at priser blir uforandret
for 2011
8. Innkomne forslag. Det tas opp som egen sak
hvor årsmøtet drøfter hvilke muligheter det er
for å øke inntjeningen med jakt og fiske i
Trollheimen Grunneierlag.
9. Fastsette godtgjørelser
10. Valg i henhold til lagets lover

14. mars kl 19:30 i LHL-sentret Berkåk
Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Styrets beretning
4. Regnskap og revisjonsberetning
5. Handlingsplan for året
6. Bevilgninger
7. Honorar til styret
8. Budsjett
9. Innkomne forslag
10. Valg
Frist for innsending av saker er 7. mars.
Fysioterapeut Solfrid Skjerve kommer.
Enkel servering! Velkommen!
Styret

BURENNET
Søndag 13. mars kl 11.00
For 33. gang inviterer idrettslaget til 28 km turrenn med flott
trasé i nydelige omgivelser. Start og innkomst på Rennebu
skistadion på Berkåk. Rennkontor, premieutdeling og
kafeteria i Rennebuhallen. Parkering på grusbanen.
Innlagt spurtpremie etter 6 kilometer (ved Aunrøa) på kroner
1000,- for beste dame og beste herre. I tillegg premieres den
klubben med flest fullførte deltakere i turklassen med kroner
3000,-!
Påmelding i turklassene via minidrett.no eller e-post til
luppi@loqal.no innen 9. mars.
I trimklasse er det påmelding og start fra kl 9 – 11.

For mer informasjon om arrangementene se
www.rennebu-il.no
VELKOMMEN!

Rennebu 21. februar 2011.
Trollheimen Grunneierlag, Styret
Årsmelding og revidert regnskap blir utdelt på årsmøtet.

Årsmøte Innset idrettslag
torsdag 10.mars kl 20.00 i Innset samfunnshus.
Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Årsmelding
3. Regnskap og budsjett
4. Valg
5. Endring av vedtekter
6. Innkomne saker

Småbruk ønskes kjøpt
Tlf 971 12 431

Takk for all vennlig deltagelse i anledning
Ingeborg Flå sin begravelse.
Familien

- Styret
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Dette skjer i Rennebu!
03.03 Mottak av klær
Refshus skole
16-18
03.03 Årsmøte Rennebu Historielag Friv.sentr 19.30
05.03 Bedriftsskirenn
Berkåk
15.00
Premieutdeling m/ fest
21.00
06.03 Larsrennet
Berkåk
12.00
Barneskirenn, mer info på rennebu-il.no
06.03 Håndball i Rennebuhallen:
J14 Rennebu – Røros
17.00
09.03 Onsdagsskole 3-7 åringer Menighetsh. 17-18.30
09.03 Formiddagstreff
Menighetshuset 11.00
10.03 Skikarusell Innset
Idrettsbanen
18.00
10.03 Årsmøte Innset Idrettslag Innset Samf.hus 20.00
12.03 Håndball i Rennebuhallen:
G10 Rennebu – Skaun
12.00
J12 Rennebu – Skaun
12.45
J12 Rennebu – Buvik
15.00
13.03 Burennet
Berkåk
Turrenn, mer info på rennebu-il.no
15.03 Formiddagstreff
Berkåk
11.00
16.03 Klubbmesterskap & Merkerenn Langrenn 19.00

Rennebu Husflidslag har åpent hus i Elverhøy (Joveien 4)
mandager kl 18.00-21.00
Rennebu Skolekorps: Samf.huset torsdager kl 18.00-20.00
Rennebu Mannskor: Berkåk skole tirsdager kl 19.30-22.00
Rennebu Songkor: Voll skole onsdager kl 19.30-22.00
Rennebu Musikkorps: Onsdager kl 18.30-21.00
Hørselshjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i måneden kl 10.00-12.00
Rennebu Skytterlag: Treningsskyting på innendørsbanen
tirsdager kl 17.00 og torsdager kl 18-20
Spinning alle hverdager, se timeplan www.oppspinn.net
Frisktrim i Rennebuhallen onsdager kl 10.00-11.00
Step: Samfunnshuset tirsdager kl 18.30-19.30
Gjeterhundtrening på Innset tirsd kl 19.00/sønd kl 12.00
Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64
Oppføring i Dette skjer-kalenderen kan inntil videre
meldes til Mediaprofil, tlf 72 42 76 66
mari@mediaprofil.no

Kokeplater, stekeovn og oppvaskmaskin er
noe av det som blir brukt mest på kjøkkenet.
Derfor er det viktig at de blir vedlikeholdt.

Electrolux rengjøringssett for oppvaskmaskin
For rengjøring og vedlikehold av oppvaskmaskin. kr 248,-

Ovns- og grillrens
Markedets beste rens for komfyr og grill.
Spray på - la stå ei stund- vask eller skyll av! kr 69,-

CERA-FIX
Rens til bruk på koketoppen. Uunnværlig for å ta vare på,
og ha en ren koketopp. kr 148,Åpningstider:
Man-tor 07.30-16.00
Fre
07.30-17.00

Lør 10.00-14.00

– en aktiv medspiller som har nett, kraft, installasjon og Euronics Berkåk
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