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6. februar er samenes 
nasjonaldag, og dagen 
ble markert flere steder 
i kommunen.
Les mer på side 3.
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spesielt når der gjelder barn og unge. Lag og organisasjoner 
generer aktivitet og midler som gjør at det i hele Rennebu 
finnes gode tilbud, viktige møteplasser og sterke fellesskap.
Frivilligheten er en stor og viktig verdi for et samfunn og 
kommer mange til gode, men det kommer ikke av seg selv. 
Her har vi alle et ansvar for å ta i et tak. De fleste av oss har 
meninger om det ene eller det andre som foregår, det i seg 
selv er en god grunn til gi et jublende ja når valgkomiteen 
ringer. Å være en del av et styre er enormt lærerikt både 
hva angår organisasjon- og styrearbeid, men også folk og 
samfunn. Der har du enda en grunn til å gi et jublende ja. Å 
være en del av et styre fører deg inn på fellesskapsarena der 
du møter folk du kanskje vanligvis ikke omgås, vi knytter til 
oss nye bekjentskaper og får en ny sosial møteplass med på 
vervet. JA!
En skal ha respekt for travle hverdager og en utfordrende 
timeplan som skal gå opp, men gjennom en god dialog i 
styrene tror jeg det er mulig å tilpasse slik at de fleste kan få 
anledning til å bidra. Det er en jobb å gjøre, men den gagner 
så utrolig mange. Jeg priser meg lykkelig over alle de tilbud 
frivilligheten i Rennebu skaper, vi hadde vært fattige uten 
den innsatsen folk legger ned i fritida si. Derfor er min klare 
melding; hopp i det, engasjer deg for ei rikere fritid for alle. 
Og tusen takk til alle valgkomiteer som står på og sørger for 
at vi går inn i nok et år fylt med frivilligaktivitet.

Marit Bjerkås
- varaordfører

Frivilligheten 
trenger 
akkurat deg!

Det er tida for årsmøter, noen er avholdt andre står for 
tur. En gang i året gjøres status opp for alle medlemmer, 
vedtak blir gjort og kursen blir satt for det nye året i laget/
organisasjonen. Det kan føre med seg debatter og noen 
sitter kanskje igjen med at det var ikke akkurat denne 
uttalelsen jeg hadde håpet vi skulle ende på, men sånn er nå 
en gang demokratiet. Regnskap legges frem, ferdig revidert 
av revisorer som har bladd seg gjennom mengder av bilag, 
budsjett blir presentert. Likevel er det et utvalg jeg føler 
fortjener litt ekstra oppmerksomhet i disse årsmøtetider og 
det er valgkomiteene. Når årsmøte kommer til saken «valg» 
legger de frem sitt resultat av en rekke telefoner, samtaler, 
overbevisninger og hvem har ikke hørt «det er ikke så 
omfattende» eller «neida, det tar ikke så mye tid».
I Rennebu har vi en rekke lag og organisasjoner, det betyr 
mange styrer og det er vel ingen hemmelighet at her har vi 
flere som balansere rundt med mange ulike hatter. Vi er med 
i ulike fellesskap, tar ansvar og gjør en jobb for håndballaget 
til 7-åringen, for pensjonistforeninga eller for koret. Vi ender 
der gjennom et engasjement, men sjelden fordi vi går rundt 
å byr oss frem for diverse verv i styrer og stell. Sitter du i et 
styre er du gjerne overbevist av noen i en valgkomité om at 
akkurat du bør være med der.
Samfunnet vårt er i endring, det er også frivilligheten. 
Mange ønsker å bidra, men færre ønsker å binde seg opp 
for et år eller to. Det gjør valgkomiteenes arbeid stadig mer 
utfordrende.
Frivilligheten i Rennebu bidrar enormt til samfunnet, 
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Markerte samenes 
nasjonaldag
6. februar er samenes nasjonaldag, og ved Vonheim 
barnehage ble dagen markert med bålbrenning, lassokasting 
og andre aktiviteter. De eldste barna hadde også hatt samisk 
tradisjon og kultur som tema på forhånd. 

Uansett forhåndskunnskap kan man 
vel si at unger er glade i markeringer og 
begivenheter, og spesielt lassokasting så 
ut til å være populært. 

Viktig å vise mangfold
Inger Kristina Waldal, som jobber i 

Vonheim barnehage, er kjæreste med Ole 
Bendik Kant fra Nerskogen og dermed 
litt mer enn gjennomsnittlig involvert 
i samenes hverdag. Hun er glad for 
engasjementet rundt nasjonaldagen, 
og synes det er både viktig og riktig å 
markere dagen. 

- Det er jo flotte tradisjoner som bør 
tas vare på. Her i Rennebu er det jo både 
sørsamisk bosetting og aktiv reindrift, og 
da blir det ekstra viktig å formidle dette 

til den oppvoksende generasjon, sier Inger 
Kristina.

Kombinerer læring og lek
Marta Hage, bestyrer i Vonheim 

barnehage, synes dagen er vel verdt en 
markering. 

- I barnehagenes formålsparagraf 
heter det at lokal kultur og tradisjon skal 
formidles, så det er et viktig tema for oss 
her i Rennebu. I tillegg synes jo ungene 
det er spennende med de aktivitetene 
vi har lagt opp til i dag, så dette er en 
kjempefin måte å kombinere læring og 
lek, sier Marta. 

Av Mona Schjølset

Barnehagene på både Voll og 
Vonheim markerte Samenes 
nasjonaldag - her bilder fra 
Vonheim.

17. mai 2018
Etter at temaet 17. mai kom 
opp på et foreldremøte i 
Voll barnehage i høst, tok 
Voll Grendalag et initiativ 
ovenfor politikerne i HOO for 
å se hvordan feiringen kan 
samordnes til beste for både 
foreldre og unger i alle deler 
av bygda. 

Stafettlek på Voll 17. mai i 2014.

HOO drøftet saken i møte den 18. 
januar, og Rolf Arne Bruholt ble valgt til å 
ta ansvar for å starte opp og lede prosessen 
med å koordinere 17. maifeiringen i 
Rennebu.

Håper på positivt engasjement
Etter at både Voll og Innset skoler ble 

nedlagt fra høsten 2017, vil naturlig nok 
feiring av nasjonaldagen bli litt annerledes 
enn man har vært vant til. Leder i Voll 
Grendalag, Ronny Martinsen, håper 
imidlertid både grendestrid og skoledebatt 
kan legges tilside, og at man heller får et 
positivt engasjement rundt feiringen.

Fornuftig tidsplan
- Det er jo mange som for eksempel 

har barnehagebarn her på Voll og 
skolebarn på Berkåk, da er det naturlig 
å delta i markeringer begge steder. Vi i 
grendalaget ønsker ikke å blande oss borti 
hvordan de enkelte kretsene skal feire 17. 
mai, men det er viktig at alle involverte 
samles for å sette opp en fornuftig 
tidsplan. På den måten får den enkelte 
familie anledning til å delta på feiringen 
der de ønsker, og slik det passer best for 
dem, sier Martinsen. 

Av Mona Schjølset
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Aktivitetsdag 
i NM-bakken og på Mjuklia
torsdag 22. februar 2018 kl. 11-15

•	 Skileik	kl.	11-15	og	skyting	med	
	 lasergevær	kl.	12-14	v/RIL	skigruppa
•	 Omvisning	i	Mjuken	hyttegrend	
•	 Paul	tar	med	barna	på	hesteriding
•	 Inger	Hilde	selger	lefser	og	
	 kanelsnurrer	fra	Kroken	bakeri	i	Gammelstuggu
•	 Åpent	fjøs	med	gris,	høner,	kaniner	og	geiter
•	 Taubane,	klatring	og	bruskassestabling	kl.	12-14
•	 Salg	av	hjemmelaget	pitabrød	
	 m/kyllingspyd	ved	bålet	kl	13-15

En vinterferiedag med aktiviteter
for både store og små! 

Alle er hjertelig velkommen!

–

–
– –

Totalleverandør innen
elektroinstallasjon

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

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

Vi kan også gi deg GOD ENERGI i alle rom, 
og utføre alt innen elektrotekniske installasjoner. 
Kontakt oss for et uforpliktende tilbud!

72 42 80 10 | installasjon@krk.no | krk.no

VISSTE DU AT DU KAN BESTILLE 
BYGGESTRØM HOS OSS?

Rennebunytt nr 4 
med ny utgivelsesdato: 

torsdag 8. mars.
Frist	for	stoff:	tirsdag	27.	februar.

Annonser:	mari@mediaprofil.no
Redaksjonelt:	mona@mediaprofil.no

dagfinn@mediaprofil.no
tlf	72	42	76	66
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Fikk penger til 
nyskapende aktivitetspark
Rennebu kommune fikk nylig 
den gledelige beskjeden at 
de får nærmere 3 mill. kroner 
fra Kulturdepartementet til 
bygging av den planlagte 
aktivitetsparken ved 
Rennebuhallen.

Det var våren 2017 at Kultur-
departementet lanserte den nye 
tilskuddordningen for ”Nyskapende 
aktivitetsarenaer” – et prøveprosjekt 
over tre år. Departementet skrev at de 
gjennom denne ordningen vil bidra 
til finansiering av prosjekter med høy 
funksjonell kvalitet og en utforming som 
kan inspirere den fremtidige utviklingen 
av aktivitetsanlegg, og skape nye og bedre 
muligheter for fysisk aktivitet.

Tre prosjekt har fått støtte før 
Rennebu kommune – aktivitetspark i 
Kongsvinger, aktivitetspark i Nedre Eiker 
og aktivitetsanlegg i Trondheim.

Feiret med kake
Kommunen har ikke penger til å 

finansiere parken selv, så da beskjeden om 
2,7 mill kroner kom i forrige uke, ble det 
spontan feiring med kake. Kari Haukdal, 
som har vært konsulent for planlegginga 
av aktivitetsparken, forteller at det beløpet 
de nå fikk, dekker 50% av kostnadene med 
opparbeidinga av aktivitetsparken. Det var 
Kari og kulturrådgiver Astri Snildal som 
kom over denne nye tilskuddsordningen, 
og syntes den var midt i blinken for 
aktivitetsparken i Rennebu.

Fra før har kommunen fått kr 
248.000 i spillemidler, og TrønderEnergi 
har tidligere bevilget kr 25.000 som 
oppmuntrende oppstart til prosjektet.

Utgangspunkt i Rennebu 3000
Det var Knutepunktgruppa i Rennebu 

3000 som hadde ideen til parken for å 
gjøre Berkåk sentrum mer attraktivt. Etter 
det har det vært en samarbeidsgruppe 
som har videreutviklet ideen, og i det 
siste er det Kjetil Værnes (valgt av 
Knutepunktgruppa), Kari og Astri som 
har arbeidet med planene.

Park for alle
— Aktivitetsparken er for alle 

innbyggere fra 0-100 år, og den er 
tilrettelagt for universell bruk. Her ligger 
det til rette for samlingsplasser med god 
integrering og fellesskap, forteller Astri 
Snildal. Det skal legges til rette for både 
sommer- og vinteraktiviteter, det skal bli 
gode sitteplasser og belysning for å gi god 
trygghet.

Setter i gang
— Pengene vi nå har fått gjør det 

mulig å sette i gang med arbeidet til 
sommeren. Men, vi ønsker samarbeid med 
flere aktører for å få fullført prosjektet. Er 
det noen som vil bidra eller har ideer, er 
det bare å ta kontakt, sier Astri og Kari.

Tekst: Dagfinn Vold
Foto: 

Ordfører Ola Øie, kulturrådgiver Astri Snildal, konsulent Kari Haukdal og 
konst. rådmann Lill Hemmingsen Bøe feirer 2,7 millioner med kake.

Skisse over aktivitetsparken som vil ligge mellom Rennebuhallen og kunstgressbanen.



6 Rennebunytt

for hele huset

www.fossline.no
Vi har levert kjøkken og bad
til norske hjem siden 1955

Be om å få vår nye
kjøkkenkatalog

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no

Åpningstider: man-fre 8-16  –  tors 8-19

Tomteutgraving
Massetransport
Maskinflytting

Spør oss om hjelp til grunnarbeid, vann og avløp,

sprenging, veibygging, minikraftverk,

opparbeidelse av gårdsplasser

tlf. 913 93 480/ 455 13 870
ramstadmaskin@hotmail.com

Les Misérables 
 

–
 

– –

–

–

tlf 72 42 76 66 - mediaprofil.no

Vi kan bl.a. hjelpe deg og din bedrift med
• print i alle formater
• hefter med ryggstifting/liminnbinding
• brosjyrer med forskjellig fals
• plakater og banner
• visittkort/forretningsmateriell 
• skilt og vindusdekor
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Tidsplanen viser hensiktsmessig 
gjennomføringsplan for prosjektene. 
Tidsplanen viser at det er realistisk 
med ferdigstillelse av porteføljen innen 
utgangen av 2017.

Illustrasjonen viser den foreslåtte 
traseendringen fra Ulsberg og forbi 
Berkåk - en strekning på ca 16 km. Den 
sparer både bruer og tunneler, og kan i 
større grad bygges uten å ta hensyn til 
eksisterende E6-trafikk, samtidig som en 
unngår sidebratt terreng mellom Ulsberg 
og Storpynten.

De fleste har nå fått med seg at E6 – utbyggingen er i 
full gang flere steder i Trøndelag, og hos våre naboer i 
Midtre Gauldal er det nå anleggsvirksomhet over en lengre 
strekning. 

- Nye Veier har så langt vist både vilje 
og evne til å overholde tidsfristene de har 
satt opp, og etter planen skal da arbeidet i 
Soknedal være ferdig i 2020. I Rennebu 
er planlagt oppstart i 2024, men allerede 
nå starter regulering av ny, østlig trase her 
i kommunen, sier rådgiver Trond Jære. 

Ønsker innspill
Den nye reguleringsplanen skal være 

klar til politisk behandling i løpet av 
2018, og Jære oppfordrer allerede nå til å 
komme med innspill.

- Det vil være en fordel for alle parter 
dersom innspill kommer på et tidlig 
tidspunkt i prosessen, sier Jære. 

I forbindelse med E6 – utbyggingen 
har det vært en del fokus på kostnader, og 
det har vært satt opp flere regnestykker 
som viser bompengeutgifter for hele eller 
deler av strekningen. Maks uttelling får 
bomveiselskapene fra bilister som kjører 
hele veien mellom Ulsberg og Åsen, der 

totale utgifter kommer opp mot 300 kr. 
- Det er dessverre ikke så mange andre 

måter å finansiere veiutbygginger på, 
og slik blir det gjort i hele landet. Vi må 
imidlertid huske på at bommene blir satt 
opp til ulike tidspunkt, og dermed får man 
ikke den høyeste totalsatsen gjennom hele 
perioden, påpeker Jære. 

Overskuddsmasse
I forbindelse med utbyggingen her 

i Rennebu, ønsker man også innspill til 
hvordan overskuddsmassen kan brukes 
på en hensiktsmessig måte. Spesielt 
mellom Ulsberg og Berkåk vil det bli en 
del av dette, og Jære anslår at det totalt 
sett kan dreie seg om bortimot 3 mill m3 
overskuddsmasse. 

- Målet er selvfølgelig å få brukt 
dette til nyttige formål, det være seg 
næringsareal, ny skytebane eller andre 
ting. Områder som ligger i nærheten av 
traseen vil være spesielt interessante i 

denne forbindelse, så det er bare å tenke 
kreativt, oppfordrer Jære. 

Spørsmål/innspill kan rettes til :
Plankontoret v/ Leif Skorem eller Trond 
Jære.

Av Mona Schjølset

Framdriftsplan for ny E6
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Flinke entreprenører på messe
Rennebuelever gjorde 
det kjempebra på 
entreprenørmessa “Ung 
Skaperlyst”.

Entreprenørskap er et satsningsområde 
for skolene i Meldal, Rennebu og Midtre 
Gauldal, og årets Entreprenørskapsmesse 
ble arrangert i Meldalshallen. Messa 
er ei mønstring skapt etter initiativ fra 
engasjerte skolefolk i Rennebu, Midtre 
Gauldal og Meldal. Messa arrangeres 
hvert år, og alternerer mellom de tre 

kommunene. Formålet med messa er å 
fremme entreprenørskap og nyskaping i 
kommunene. Messa ble i år arrangert for 
18. gang.

Mange fra Rennebu
Det deltok i alt 20 elevbedrifter, og 

ni av elevbedriftene var fra Rennebu ved 
siden av et lag på kokkekamp. Bedriftene 
fra Rennebu gjorde det meget bra under 
årets messe. I tillegg deltok elever fra 
Rennebu kulturskole med underholdning.

Flinke elever
Det ble delt ut priser i tre klasser – 

beste stand, beste logo og brosjyre og 
beste bedrift. I klassen beste stand ble 
SHMakfullt tildelt andrepris. Holy Wood 
fikk tredjepris i klassen beste logo og 
brosjyre, mens i klassen beste bedrift gikk 
En Smule Bær av med seieren og Jone-
Øyvilde-Shop fikk tredjeprisen.

Resultatet tyder på at det arbeides godt 
med entreprenørskap i Rennebuskolen.

Av Dagfinn Vold

Jone-Øyvilde Sjulsen-Hage i elevebedriften ”Jone-Øyvilde 
Sjlsen-Hage” fikk tredjepris i klassen Beste bedrift.

Elevbedriften ”SHMakfullt ” består av Sara Eggan, 
Hermine Rogogjerd og Mali Nygård.

”Spinnville ideer” består av Andreas Lund og Iver Remetun 
Breen og selger kalendere med motiv fra Rennebu.

Ungdomsbedriften ”Beauty Fashion” med Marta Elise Nygård 
og Anna Rønning fikk førstepris i klassen reklamefilm.
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Elevbedriften ”En Smule Bær” stakk av medden gjeveste prisen - førstepris i klassen for beste bedrift.
Bedriften består av Andrea Vikin, Sigrid Ødegård Kjeka og Jume Gunnes.

”Holy Wood” er en elevbedrift 
som lager sine produkter i tre. 

De fikk tredjepris i klassen 
beste logo og brosjyre.

Bedriften består av  
Øyvind Kristoffer Vognild, 

Troy Aron Ødegård, 
Jørgen Reitås Sæter, 

Håvard Kvam og 
Jo Aas Skjerve.
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15
00

PR. KURV

Gjelder REMA 1000 Berkåk - 30 % på F&G tom 17.02.18, - 50 % på Tex Mex  19.02-24.02.18- Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.

Det lønner seg å ha  ..
 når du handler på

REMA 1000 Berkåk

Hele uke 8 -Tex mex

Med Æ betaler du kun kr. 10,50

-50%
Når du har

-30%
Når du har

Torsdag-lørdag uke 7
på all frukt og grønt

Har du
ikke Æ?

Ta kontakt!
Vi hjelper

deg gjerne
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Skyting for mestring 

– en suksesshistorie
Prosjektet ”Skyting for mestring” har vært en suksesshistorie, 
og primus motor for opplegget i Rennebuskolen, Mona 
Isene, er godt fornøyd med de resultatene man har oppnådd 
så langt. 

Nylig ble forskningsrapporten fra 
NTNU lagt fram, og her konkluderes det 
med at elevene som deltar i prosjektet 
får bedre mestringsevne, motivasjon og 
konsentrasjon også på andre områder enn 
skytebanen. 

Det sosiale er veldig viktig 
I Rennebu har 12 elever i alderen 

10-16 år som har deltatt i prosjektet, og 
forskerne fra NTNU har observert og 
intervjuet dem i flere situasjoner. Blant 
deltagerne er det elever både med ADHD, 
tourette, generelle konsentrasjonsvansker, 
liten impulskontroll eller generelt 
problemer med å komme i gang med og 
fullføre arbeidsoppgaver. 

- Felles for mange av dem er at 
skolesystemet ikke alltid klarer å gi 
dem gode nok tilbakemeldinger, og i en 
klasseromssituasjon kan det bli mange 
situasjoner med dårlig mestringsfølelse 
for disse elevene. Skyting er en 
veldig konkret øvelse med direkte 
tilbakemeldinger, og man får se et resultat 
med en gang, sier Mona. 

Hun påpeker også den sosiale biten 
i opplegget, som hun mener har en enda 
større betydning enn det som kommer 
fram i rapporten. 

- De frivillige instruktørene fra 
skytterlaget har gjort en fabelaktig 
jobb. De har fått en kjempegod tone 
med elevene, og praten går om løst og 

fast når de treffes. Dessuten er det slik 
at elevene deles inn i mindre grupper 
på skytebanen, og da venter de andre 
i fellesrommet utenfor. Her må de 
forholde seg til hverandre, prate, spille 
kort og være sammen. Dette sier ikke 
forskningsrapporten så mye om, men vi 
som omgås elevene hver dag ser at dette 
er verdifullt, påpeker Mona. 

Veien videre
Selv om forskerne fra NTNU nå har 

lagt fram sine resultater og konklusjoner, 
betyr det ikke at opplegget ”Skyting for 
mestring” avsluttes her i Rennebu. Ifølge 
Mona Isene er det mange interessante 
problemstillinger de ønsker å se nærmere 
på. 

- Først og fremst er det dette med 
å overføre strategier for konsentrasjon 
og mestring fra skytebanen og inn i 
klasserommet. I tillegg ser vi at det 
kan ha en positiv effekt i forhold til 
fritidsaktiviteter og andre sosiale 
sammenhenger. Dette er også noe som 
har stor betydning for ungdommenes 
livskvalitet, og som det absolutt er verdt 
å sette mer fokus på gjennom prosjektet, 
avslutter Mona Isene.  

Her finner du hele rapporten: 
https://brage.bibsys.no/xmlui/

handle/11250/2478346
Av Mona Schjølset

”Mitt valg”
I forrige uke var lærere og 
assistenter fra 5.-7. trinn ved 
Rennebu barne- og ungdomsskole 
samlet for å gjennomføre 
kursopplegget ”Mitt valg”.

Lærere fra Lønset og Vollan skoler 
deltok også, og en engasjert kursholder så 
ut til å gi lærerne mye positiv inspirasjon. 

- Det har vært en veldig interessant 
og matnyttig dag, og jeg ser for meg at 
vi kan bruke mange av teknikkene vi har 
lært i vårt daglige arbeid i klasserommet, 
konkluderer Vigdis Karlsen Krovoll. 

Forebyggende
”Mitt valg” er et universelt fore-

byggende undervisningsprogram i sosial- 
og emosjonell kompetanse, og målet med 
kurset er at voksne skal bli i stand til 
å gjøre en innsats for å gi barn og unge 
positiv selvfølelse og gode holdninger. 
Stiftelsen ”Det er mitt valg” er en del av 
Lions Norge, og den lokale Lionsklubben 
her i Rennebu var arrangør av kursdagen. 

- Vi synes dette er et kjempeviktig 
tema, og på landsbasis er det stor 
etterspørsel etter kursene. Også på lokalt 
plan har det blitt godt mottatt, og vi er 
glade for de positive tilbakemeldingene 
som har kommet i løpet av dagen. Det er 
også verdt å nevne at Rema 1000 Berkåk 
har sponset arrangementet med frukt 
gjennom dagen, noe vi setter stor pris 
på, forteller Gunnar Svedal i Lions Club 
Rennebu. 

Godt skolemiljø - gode resultater
Ifølge hjemmesidene til ”Mitt valg” 

er det en klar sammenheng mellom 
godt skolemiljø og gode skoleresultater. 
Gjennom systematisk bruk av opplegget 
er målet å utvikle elevenes sosiale og 
emosjonelle kompetanse, bygge gode 
relasjoner og vennskap og forebygge 
mobbing. 

- Mobbeforebygging har jo heldigvis 
fått stort fokus i skolen, og gjennom dette 
opplegget har vi fått enda noen teknikker 
og metoder som kan være nyttige i dette 
arbeidet, sier en av lærerne som deltok på 
kurset. 

Mona Isene og Trond Jære er godt fornøyd med forskningsrapporten.
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Din	lokale	maler	for	tak	og	vegger

Jarno van Malsen
Ulsberg,	7397	Rennebu
mob	948	56	836

malervanmalsen@hotmail.com

Rennebu Nedre Handel, Voll, 
7393 Rennebu, tlf 72 42 65 50

Følg oss på FACEBOOK, Joker Rennebu

onsdager i partallsuker, fra kl 12. 

21. februar:

Frøya garn kr 10 pr nøste
Husk varelevering på torsdager.

Strikke-/
skravlekafe

Trenger du elektriker?

Bjørn 
909 10 913

Ta kontakt med oss!

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no
Kontor tlf 72 43 11 02

Oddvar
905 78 439

BLI MED Å FORME LANDBRUKET I GRENDA DI!
Invitasjon til alle som eier en landbrukseiendom

stor eller liten, i Rennebu
 
Dato Tidspunkt  Møtelokale Grender
15.02 19.00–22.30 Sandbrekka Stamnan/Voll   (ned til Merk bru)
20.02 19.00–22.30 Kommunestyresalen Nordskogen/Berkåk
22.02 19.00–22.30 Fredheim Grindal/Tverdal/Rye (fra Merk bru)
08.03 19.00–22.30 Sandbrekka Nerskogen/ Hoelsjåren/Gunnes   
 
Vi starter med kveldsmat fra 19.00-19.30.
Om tidspunkt for møtet i grenda di ikke passer, møt opp på et annet møte.

Dere inviteres til et dialogmøte på tema aktiv drift, leiejord, rekruttering, beitebruk mm. Vi ønsker å
nå alle i grenda som er drivere, jordeiere, dagens generasjon sammen med neste generasjon.

Bli med og påvirk utviklinga av grenda di! 
Hvilke muligheter og utfordringer ser dere? Hva kan vi gjøre sammen og hvordan gjør vi det?

Bryr du deg om dette? Møt opp!

Feit-tirsdagsbuffet
på Mjuklia 27. februar kl. 14.30-17.30
Saltkjøtt, morr, kålrotstappe, løksaus,
klubb, dessert.

Voksne kr 195,-    Barn kr 89,- 

Velkommen!
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Junior-NM i Bjørndalens rike
Samme helga som NRK sendte 55 timer med Bjørndalen, arrangerte Simostranda IL 
junior-NM for morgendagens skiskytterlegender. Kaldt og fint vintervær skapte en flott 
ramme rundt arrangementet, og de unge utøverne gjorde sitt aller ytterste for å gi 
publikum uforglemmelige opplevelser.

Rennebu IL har denne sesongen 
seks utøvere i juniorklassene, og under 
Junior-NM stilte alle forholdsvis friske og 
skadefrie til start.

Bronsemedaljer
I dette mesterskapet var det våre 

to eldste utøvere, Simen Hårstad og 
Indre Halseth i M19, som sto for de 
sterkeste prestasjonene. Simen hadde 
så til de grader prikket inn formtoppen, 
og leverte kjempebra både på de to 
individuelle distansene og stafetten. Det 
startet gnistrende allerede på fredag, og 
unggutten ga seg ikke før bronsemedaljen 
på fellesstarten var sikret. Lørdagens 
sprint startet like forrykende og her endte 
det med en meget sterk fjerdeplass. Under 
søndagens stafett gikk Simen en solid 
tredjeetappe for Sør-Trøndelags 1. lag 
i M17-21, og sikret seg med det nok en 
bronsemedalje. 

Nullerdiplom
Lagkamerat Indre Halseth var den som 

sto for de aller beste prestasjonene inne på 
standplass denne helga. Fredag ble det 17 
treff av 20 mulige på fellesstart, og lørdag 
slo han til med 10 blanke treff av 10 mulige 
på sprintdistansen. Med den prestasjonen 
sikret han medlemskap i ”Nullerklubben”, 
og fikk dermed tildelt velfortjent diplom 
under premieseremonien lørdag kveld. 
For utenforstående høres det kanskje 
ikke veldig bra ut å være medlem i 
”Nullerklubben”, men for en skiskytter er 
det en utmerkelse som henger meget høyt.  

Dramatikk hører med
Ingen store mesterskap uten litt 

dramatikk og nedturer, og denne helga 
var intet unntak i så måte. Torbjørn 
Stuen gikk på en liten teknisk blunder 
ved å glemme avtrekkskontroll innen 
den fastsatte tidsfristen, noe som førte 
til diskvalifisering allerede før start på 
fredag. Henrik Uv Værnes mistet skia på 
tur ut etter siste skyting, noe som resulterte 
i DNF (did not finish) på resultatlista. 

Stafett er stafett
Lørdag startet imidlertid alle med 

blanke ark, og støtteapparatet kunne juble 
over topp innsats fra våre unge utøvere. 
Søndag var det stafett for alle klasser, og 
maken til spenning skal man lete lenge 
etter. Våre lokale helter gjorde sitt aller 

beste for å bidra til hederlige plasseringer 
på sine respektive lag, og dagen 
oppsummeres best med den velkjente 
frasen ”stafett er stafett”!

Av Mona Schjølset

Simen Hårstad (t.h.) ble nummer tre under fellesstarten i klasse M19. 
Vinner ble Eirik Kjøl Tornes (Molde og Omegn IF), 
og nummer to ble Fredrik Arne Grusd (Fossum IL).

Ingeborg Smestu Holm (nærmest) i fint driv under fellesstarten K17.
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@rennebucom
@reisentilfjellet

@rennebukommune

Biblioteket
Åpningstider:
Mandag		 09.30	–	17.00
Tirsdag		 09.30	–	14.00
Torsdag		 09.30	–	15.00	og	17.00	–	19.00
 
Uke 8, vinterferieuka:
Stengt	tirsdag	20.	februar,	ellers	vanlige	åpningstider.
 
Velkommen innom oss på Torget!

 
EIENDOMSSKATTEN FOR 2018
  
Rennebu	kommune	skriver	ut	eiendomsskatt	på	alle	
faste	eiendommer	i	hele	kommunen	i	2018.		
Jfr.	eiendomsskattelovens	§§	2	og	3.
 
Eiendomsskattelisten	for	2018	blir	lagt	ut	til	offentlig	
gjennomsyn	i	ekspedisjonen	ved	kommunehuset	fra	
den	28.	februar	til	og	med	28.	mars	2018.
 
En	eventuell	klage	må	fremsettes	skriftlig	til	
Rennebu	kommune	v/eiendomsskattekontoret	innen	
18.	april	2018.
 
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	2018	og
1.	oktober	2018.		Dersom	eiendomsskatten	ikke	blir	
betalt	ved	forfall,	skal	det	svares	morarenter	etter	
fastsatte	bestemmelser.
 

Eiendomsskattekontoret

Hovedopptak barnehage 2018/2019

Fristen	for	å	søke	om	plass	i	barnehage	eller	endring	av	
tilbud	barnehageåret	2018/2019	er	1.	mars	2018.

Du	søker	elektronisk	på	Rennebu	kommunes	
hjemmeside	www.rennebu.kommune.no	
Der	finner	du	også	informasjon	om	barnehage-
tilbudene.
Det	tas	forbehold	om	at	det	kan	bli	endringer	i	
barnehagetilbudene	som	er	beskrevet	i	Informasjon 
om barnehagetilbud og søknad om barnehageplass 
2018/2019. 

Du	får	svar	på	søknaden	innen	en	måned	etter	
søknadsfristen.	

Rådgiver oppvekst

Demonstrasjon av El-Sykkel
Fredag 2. mars kl. 11 på Rennebu Sykehjem
 
Hallvard		Lillevik	fra	Christianiabike	kommer	å	
demonstrerer	sykkel	i	forbindelse	med	Kvinnegruppas	
innsamling	av	penger	til	sykkel.
Dette	er	en	sykkel	som	skal	være	tilgjengelig	for	
beboere	ved	sykehjemmet,	boavdelinga	og	
omsorgsboligen.
 
Dette	er	åpent	for	alle.

Velkommen!   

ARTROSESKOLE
- tilbud til deg som har fått 
påvist artrose i hofte eller kne.
 
Innhold: Artroseskole	(2,5	t	første	gang)	ledet	av
fysioterapeut	Solfrid	Skjerve	og	Bra-Mat-instruktør	
Hilde	Bjerkset.	Deretter	styrketrening	i	gruppe	med	
fysioterapeut	i	trimrommet	Rennebuhallen.	
Oppstart: Tirsdag 27. februar kl 12.30-15.00 
i Knutstuggu ved Rennebu Helsesenter. Øvrige 
torsd. kl 15.00 - 16.00 i trimrommet Rennebuhallen.  

Påmelding, varighet og pris:  
Artroseskolen	går	over	en	periode	på	8	uker	og	koster	
kr	800,-.	Inkluderer	undervisning,	trening	i	gruppe,	
samt	lett	servering	første	og	siste	gang.	
Individuell	vurdering	hos	fysioterapeut	i	forkant	av	
oppstart	artroseskolen,	med	vanlig	egenandel	
fysioterapi.	
Alle	egenandeler	går	på	egenandel	tak	2	i	hht	HELFO.	
For	mer	informasjon	og	påmelding	
kontakt	fysioterapeut	Solfrid	Skjerve,	tlf	72	40	25	62.

Kommunsestyremøte 
15. februar utgår
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K U N N G J Ø R I N G E R
Basar på Innset samfunnshus
25. februar kl 13.00 arrangerer vi basar og 
premier mottas med takk.
Premier	leveres	Jens	Petter	Skårsmoen.
Arr.:	Innset	Idrettslag	og	Innset	Skytterlag

Årsmøte Innerdalsveien
26. februar kl 20.00  i Kroken Bakeri
For	sakliste	se	innset.nu

Medlemsmøte 
Rennebu pensjonistforening
Onsdag 28. februar kl 11 i Kultursalen
•	Underholdning
•	Spørsmålsrunde	med	Gunnar	Svedahl
Velkommen! Styret

Hus til leie 
i Mjukliveien 7, Berkåk. henv	tlf	415	17	888

Takk for	hilsener	til	jul	også	i	år.	Takk	til	de	på	
Nordstuggu	for	god	omsorg	og	pleie.	En	spesiell	takk	til	de	
to	som	gjorde	diamantbryllupsdagen	vår	til	en	fest.	

Asbjørg og Ola

Rennebu Jeger- og Fiskeforening arrangerer 

Jegerprøvekurs 2018
for førstegangsjegere og andre interesserte.
Kurset	er	totalt	på	30	obligatoriske	timer,	fordelt	på
9	samlinger.	To	av	samlingene	er	praksis.
Kurset	avsluttes	med	teoretisk	eksamen	i	mai/	juni	2018.
Påmelding innen 25. februar til:
Endre Kosberg, tlf 416 57 905
Nærmere	orientering	vil	bli	gitt	etter	påmelding.

Elsykkel til helsesenteret
Vil du gi et bidrag er kontonr. 4260.73.40743.
Det	har	pr.	d.d	kommet	inn	kr	55.000.	
Tusen	takk	til	alle	dere	som	har	bidratt	så	langt!

Kvinnegruppa

ÅRSMØTE 
i Rennebu Historielag
onsdag 7. mars 2018,  
kl. 19.30 på Rennebu Frivilligsentral

•	 Vanlige	årsmøtesaker
•	 Jostein	Berntsen	kåserer	over	temaet	
	 «Rallaren	som	samfunnsbygger».
•	 Enkel	bevertning
Medlem	med	stemmerett	er	alle	som	har	kjøpt	årsskriftet		
«Innunder	blåe	himmelrand»	-	kan	kjøpes	på	møtet.
Forslag	til	saker	som	skal	opp	på	årsmøtet	må	
leveres	styret	senest	28.	februar.
Vel møtt!

Styret

Årsmøter i
Rennebu IL

Skigruppa 26. februar 
kl	19	i	Jutulstuggu	på	Stamnan.
Vanlige	årsmøtesaker.
Saker	til	årsmøte	må	være	styret	i	hende	innen	19.	januar.
Enkel	servering
Etter	årsmøte	vil	det	bli	en	gjennomgang	av	skigruppa	sine	
anleggsprosjekter	og	investeringer	de	siste	5	årene

Håndballgruppa 5. mars kl	19.30	i	Hallandstuggu.
Vanlige	årsmøtesaker.
Saker	til	årsmøte	må	være	styret	i	hende	innen	26.	februar.

Friidrett 6. mars
kl	20	i	TrønderEnergi	kraft	sine	lokaler	på	Berkåk.	(KVO)
Vanlige	årsmøtesaker
Servering
Saker	meldes	Eli	Grøtte	før	27.	februar	2018.

Trim/sykkel 7. mars	på	Kraftlaget	kl	19.00.
Vanlige	årsmøtesaker.
Saker	til	årsmøte	må	være	styret	i	hende	innen	28.	februar.

Fotballgruppa 8. mars kl	1930	i	Hallandstuggu.
Vanlige	årsmøtesaker.
Saker	til	årsmøte	må	være	styret	i	hende	innen	1.	mars.

Hovedlaget 22. mars	kl	19.00	på	Frivilligsentralen.
Vanlige	årsmøtesaker.
Saker	til	årsmøte	må	være	styret	i	hende	innen	7.	mars.

Velkommen!

K U N N G J Ø R I N G E R

Bildekveld frå fær i tiin
Grendelaget inviterer til stemningsfull bildeframvisning 
fredag 2. mars kl 20.00-22.22 i Fredheim.

Vi	viser	fram	fine	og	rare	bilder	av	folk,	dyr,	hus	og	landskap	
på	Grindal.	Har	du	et	par	gode	bilder,	så	ta	de	med	til	
Oddbjørn	som	skanner	dem.	Vi	oppfordrer	også	til	korte	
historier	knytta	til	bildene!
Det	blir	servering	og	tid	til	en	prat	med	naboen.	
Inngang	50,-					Velkommen!
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Telefon	72	43	00	40	–	www.soknedal-sparebank.no

 
Dette skjer i Rennebu!

Følg	med	på	hva	som	skjer	i	Rennebu	på

rennebu.com
Gratis innrykk i kalenderen!

mari@mediaprofil.no	eller	ring	72	42	76	66

15.02 Bønnemøte	 Hoelsmoen	 20.00
18.02 Gudstjeneste Innset	kirke	 11.00
18.02 Når vi kommer sammen Hoelsmoen	 19.30
19.02 Søndagsskolen/Yngres	 Misjonsh.	Voll	 17.30
20.02 Formiddagstreff Omsorgsboligen	 11.00
21.02 Årsmøte	 Staure	 19.00
 Pilgrimsforeninga i Rennebu
22.02 Formiddagstreff Staure	 11.00
22.02 Hyggestund m. kvinnegruppa Helsesenteret	11.30
22.02 Bønnemøte Hoelsmoen	 20.00
25.02 Bibelfest/familiemøte Berkåk	menigh.hus	 11.00
25.02 Basar Innset	samf.hus	 13.00
26.02 Blåveisen kor og hobby Innset	bedehus	 17.30
26.02 Årsmøte RIL skigruppa Jutulstuggu	 19.00
26.02 Årsmøte Innerdalsveien Kroken	Bakeri	 20.00
28.02 Medl.møte Kultursalen	 11.00
 pensjonistforeninga
28.02 Poengrenn Skistadion	 18.00
28.02 Årsmøte LHL Rennebu Røde	Kors-huset	 19.00
01.03 Mottak av klær Refshus	skole	 16-18
01.03 Normisjonsmøte Hoelsmoen	 19.30
02.03 Early Birds Torget	 06.30
02.03 Bildekveld frå fær i tiin Fredheim,	Grindal	 20.00
04.03 Gudstjeneste  Berkåk	kirke	 11.00
04.03 Gudstjeneste Rennebu	kirke	 19.30
05.03 Søndagsskolen/Yngres Misjonsh.	Voll	 17.30
05.03 Årsmøte RIL håndball Hallandstuggu	 19.30
06.03 Årsmøte RIL friidrett	 TrønderEnergi/KVO	 20.00
07.03 Poengrenn/Klubbmesterskap	 Skistadion	 18.00

07.03 Medl.møte kvinnegruppa	 Friv.sentralen	 19.00
07.03 Årsmøte RIL trim/sykkel	 Kraftlaget	 19.00
08.03 Hyggestund m. kvinnegruppa	 Helsesenteret	 11.30
08.03 Årsmøte RIL fotball	 Hallandstuggu	 19.30
08.03 Årsmøte Normisjon Hoelsmoen	 19.30
12.03 Blåveisen kor og hobby	 Innset	bedehus	 17.30
22.03 Årsmøte RIL hovedlaget	 Friv.sentralen		 19.00

Minigym på	Voll	skole	hver	torsdag	kl	17-18.	
For	alle	under	skolealder.
4-6-sport	hver	torsdag	i	Rennebuhallen	kl	17.30-18.30
7-10-sport	hver	torsdag	i	Rennebuhallen	kl	18.30-19.30
Rennebu SoulChildren	øver	tirsdager	i	oddetallsuker	
kl	17.30	i		Menighetshuset
Seniordans	hver	tirsdag	kl	14	i	Kultursalen.
Styrketrening	i	Rennebuhallen	hver	tirsdag	kl	16-17
Innebandy	i	Rennebuhallen	hver	tirsdag	kl	19.30-20.30
Intervall/styrketrening	i	Rennebuhallen	hver	
torsdag	kl	19.30-20.30
Oldboys	i	Rennebuhallen	hver	torsdag	kl	20.30-22
Oppspinn:	se	timeplan	på	oppspinn.net
Håndball:	se	treningstider	på	rennebu.com
Rennebu Husflidslag	har	åpent	hus	hver	mandag	kl	18-21	
i	Sanitetshuset,	Gml.kongevei	24	(i	sokkelen).
Frisktrim	i	Rennebuhallen	hver	onsdag	kl	8.30-9.30
Gjeterhundtrening hver	mandag	kl	19.00
Oddetallsuker	hos	Magne	Hyttebakk	på	Innset	og	
partallsuker	hos	Kjell	Olav	Hoel	på	Stamnan
Kafe Hyggen	åpen	hver	lørdag	kl	12-15
Hørselshjelp? Ta kontakt med Bjørg Voll tlf 950 23 162


