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Årets Barnas Kulturmønstring og
Ungdommens Kulturmønstring
viser at det gror på
kulturfronten i Rennebu,
her representert ved
Astrid Smedplass
i Mjuken Big Band.
Se midtsidene.

Foto: Dagfinn Vold
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rådmannens hjørne
blitt kortere og kortere, stadig mer poliklinisk behandling, de store sykehusene i psykiatrien er bygd ned og de
fleste institusjoner for funksjonshemmede er lagt ned.
Tjenesteytingen er i stor grad flyttet til kommunene hvor
også hjemmetjenestene har fått en mye sterkere rolle.

Samhandlingsreformen er arbeidsnavnet på
de diskusjonene som nå pågår over hele Norge om hvordan vi skal organisere framtidas helsetjenester. Bakteppet
er en så sterk vekst i helse- og omsorgssektoren, at hvis
den fortsetter i samme tempo vil den i framtida kreve
økonomiske- og personalmessige ressurser som selv et
rikt land som Norge ikke kan makte. Selv om vi mest diskuterer ”nedskjæringer” så har helse- og omsorgssektoren
fordoblet sine budsjetter de siste 8 årene. Fram til 2020 vil
befolkningen i aldersgruppen 67-79 år øke med 50%. Hvis
vi beholder forholdet mellom antall ansatte og antall pasienter på samme nivå som i dag, må i 2025 hver 4. ungdom
begynne å arbeide i helse- og omsorgstjenesten. Vi har en
medisinsk-teknologisk utvikling som gjør at vi behandler
stadig flere og ”nye” sykdommer, og vi ”repareres” mer og
mer for de livsstilssykdommer som vi i vår velstand påfører oss. Det er innlysende at vi har en utvikling innen helseområdet hvor muligheter, forventninger og etterspørsel
øker mer enn tilgangen på ressurser.
Noen av intensjonene med reformen er ”rett behandling, på rett sted til rett tid” samt at helseproblemer i
mye større grad må forebygges. Prinsippet om å gi mest
mulig av tjenestene der vi bor er ikke noe nytt, men har
vært rådende i mange ti-år. Liggetida på sykehusene har

Samarbeidsprosjektet legger fram sine forslag sommeren 2011, og Stortinget er heller ikke ferdig med sin
behandling av reformen. Men selv om det fortsatt er uklart
hvordan reformen konkret skal organiseres og finansieres,
så stopper ikke drivkreftene som gjør reformer i helsevesenet nødvendig. Utviklingstrekkene vi har medisinskteknologisk, aldersmessig, tilgang på arbeidskraft, flere
livsstilssykdommer m.v. gjør at dagens system ikke kan
fortsette.
Utover andre organisatoriske grep kreves også at mer
av de offentlige helseressursene brukes til forebygging, og
i den sammenheng må også hver enkelt av oss ta et større
ansvar for egen helse.
- Birger Hellan, rådmann
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Samhandlingsreformen innebærer at enda flere oppgaver vil bli lagt til kommunene. De fleste kommunene
i Norge, inkl. Rennebu, er imidlertid for små til å påta
seg disse oppgavene alene. De krever fagkompetanse og
ressurser utover det små kommuner alene kan makte.
Derfor deltar Rennebu sammen med 12 andre kommuner (Orkdalsregionen, Oppdal og noen kommuner
på Nordmøre) i et samarbeidsprosjekt som skal utrede
hvordan vi i denne regionen kan påta oss et større ansvar
for helsetjenestene. Noen har vært redd for at dette kan
innebære en regional sentralisering. Jeg ser ikke noen fare
i dette, da prinsippet om at tjenester skal ytes nærmest
mulig brukeren ligger fast, og vi kan trygt si at det blir mer
enn nok oppgaver til alle. Vi har allerede store utfordringer
med å skaffe nok personale til den drifta vi har.

tlf 73 43 74 10
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Omorganisering
av lensmannsdistrikt
Fredag 11. februar ble det første møtet avholdt i arbeidsgruppa som skal se på framtidig organisering av lensmannsdistrikt Region 3.
Region 3 består av de fem kommunene Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal,
Holtålen og Røros. Arbeidsgruppa
består av 14 representanter fra de fem
kommunene, og det er lensmann Stein
Bratseth som er leder for gruppa.
Innstilling ferdig til 1. april
Den arbeidsgruppa som nå er satt
ned, skal legge fram sin innstilling den
1. april, og i innstillingen er det flere
momenter som skal belyses. For det
første skal gruppa utrede og komme
med forslag til endringer av driftsenhetsstrukturen i regionen. De skal også
se på mulige interkommunale samarbeidsområder for politiet. Videre skal
fordeler og ulemper ved sammenslåing
utredes, og det skal foreslås tiltak for å
redusere eventuelle negative konsekvenser ved sammenslåing.
1 lensmann, maks 3 kontor
Fra statlig hold foreligger det klare
føringer i det arbeidet som skal gjøres
i de enkelte regioner. Her kommer det
fram et klart ønske om at hver region
skal ha en lensmann og maks 3 lens-

Lensmann Stein Bratseth leder gruppa som ser på strukturen for lensmannskontorene i
Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Holtålen og Røros. Ordfører Bjørn Rogstad er også
med i arbeidsgruppa, og vil kjempe for at Rennebu får beholde lensmannskontoret.
mannskontor, og det blir også dette
synspunktet lensmann Stein Bratseth
skal legge fram for arbeidsgruppa,
på vegne av politimesteren i SørTrøndelag. — Vi vet jo at representantene fra de enkelte kommunene har et
annet syn på saken, så jeg regner ikke
med at vi kan legge fram en enstemmig innstilling når vi kommer til den 1.
april, sier Bratseth.
— Målsettingen må imidlertid være
at vi får en fornuftig dialog, og at positive og negative konsekvenser blir kartlagt så godt som mulig, så får diskusjonen gå videre på bakgrunn av det, sier
Bratseth.

innstillingen som skal legges fram.
— Selv om vi går inn i dette arbeidet
med ulike synspunkt, er vi opptatt av at
dialogen underveis skal bli så åpen og
god som mulig, sier Rogstad. Han legger imidlertid ikke skjul på sitt ståsted i
saken.
— Lokalt vil vi naturligvis arbeide
sterkt for å beholde lensmannskontoret
i Rennebu, og slik vil det nok være for
representanter fra de andre kommunene også, sier Rogstad.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Sindre V. Huus

Vil arbeide for lensmannskontoret
Ordfører Bjørn Rogstad sitter også
i arbeidsgruppa, og heller ikke han har
tro på at de skal komme til enighet i

Elevbedrifter med suksess

Midtre Gauldal, Meldal og Rennebu samarbeider om den årlige
entreprenørskapsmessa Ung Skaperlyst, og i år var arrangementet
på Støren. Rennebu stilte med flest elevbedrifter - hele 13.
Elevbedrift Godissjsappa fra Rennebu stakk av med førsteprisen
i klassa beste stand.
Elevbedriften Blitz ble nummer tre i klassen beste stand for elevbedriftene. De tilbyr forskjellige fotoprodukter som bilder, kalender
og kort. Blitz-damene Karen Bakk og Mari Rogogjerd fikk henholdsvis førstepris og andrepris på messas fotokonkurranse.
Elevebedriften Blitz: Mari Rogogjerd, Karen Bakk, Johanne Eithun og
Viktoria Sæther Berg med besøk av varaordfører Tora Husan og ordfører
Bjørn Rogstad.
Av Dagfinn Vold
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Du kan også lese Rennebunytt på
www.rennebunytt.no - eller på Facebook!
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HURRA VI ER GODKJENT *
* etter retningslinjer gitt av
forsikringsnæringens
hovedorganisasjon (FNO)

Opprett byggekonto!
Etablert 1989

Med Byggmakker Byggekonto kan
du handle de byggevarene du trenger,
når du har behov.

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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Fra og med 28.2.2011 faktureres privatkunder
kun over DnB Nor byggekonto.

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

Tilflytting og naboskap
Mange flytter hvert år ut til distriktene. Trolig er flytting et livsvalg, som
man ikke ene og alene gjør pga en
kampanje eller et prosjekt, men dette
kan være med på å starte en prosess
som etter en tid kan resultere i flytting.
Det finnes ulike tilflyttere:
•
Unge tilflyttere har som oftest
overveid flyttingen grundig, men har
hverken relasjoner til stedet eller dets
beboere.
•
Uavhengige tilflyttere, som
ofte pendler og er relativt uavhengige
av å bygge sosiale relasjoner, de bevarer
deres sosiale nettverk hvor de kommer
fra.
•
Tilbakeflyttere som flytter tilbake til det området hvor de har sin
oppvekst og barndom. De har relativt
god kjennskap til området og blir fort
integrert og kommer inn i nettverket.
Hvordan integreres samboere/partnere
i slike tilfeller?
Uansett bakgrunn har man som tilflytter glede av å føle seg velkommen i
grenda/kommunen.
Rennebu 3000 prosjektet ønsker å
fokusere på hvor viktig det er å integrere tilflytterne i de områdene de
bosetter seg. Det er derfor blitt etablert
ett nettverk med tilflytterverter i grendene. Disse vertene deler ut en tilflyttermappe med informasjon til innflytterne, velkomstbrev, brosjyrer med
mer. Tilflytterne får også boka 40 turer
i Rennebu.

Det å være en god nabo som tar
initiativ til kontakt er med på å gi tilflytterne en positiv opplevelse av å ha
flyttet til kommunen. Det er viktig med
en åpen dør til det lokale fellesskapet.
Dette er avgjørende for om tilflytterne
trives eller mistrives.

”

Mottakelsen begynner i det
øyeblikk de nye flytter inn

Er du den gode nabo?
Mottakelsen begynner i det øyeblikk
de nye flytter inn. Det kan være alt fra
de nære naboer, som stikker innom for
å si hei, til de lokale tilflyttervertene,
som kommer med en invitasjon til neste arrangement.
Hva med å ta med ei kaffekanne
og kjeks under flyttesjauen, eller under
oppussingsarbeidet!
Den mekanismen i at noen har
overskudd til å ta kontakt, kan ha stor
betydning for om tilflytterne skal komme inn i det lokale fellesskapet.
Ingen har ansvaret
Det er ingen som har ansvar for å
integrere tilflyttere. Skal vi nå målet om
økt tilflytting og at Rennebu skal være
et godt sted å være, er det viktig å forsøke å integrere de attraktive tilflytterne.
I Rennebu kommune kommer
det flyttende ca 90 personer hvert år.
Beklageligvis flytter det like mange ut.
Det er forskjellige årsaker til at mange
flytter. For noen er det blant annet fordi

døren til fellesskapet forble lukket og at
det var for vanskelig å knekke koden til
kulturen der drømmehuset tilfeldigvis
lå.

”

Fornemmelsen av å høre
til viser seg å være viktig
for de fleste

Kongstanken er, at det er en masse sosial kapital der ute. Det finnes
en masse ildsjeler, som kanskje har
tid og lyst til å kaste seg ut i noe som
gir mening. Mange lag og foreninger
i Rennebu strever for eksempel med
å fylle de ulike verv. Inviter med nye
ukjente mennesker og finn ut hva de er
interessert i.
Et hjem
Uansett om velkomsten skjer på et
formelt eller uformelt plan, så er ”blomsten”, invitasjonen til fellesskapet og
inkluderingen i det sosiale liv.
Hvordan kan kolleger, naboer
og andre som tilflytterne kommer i
kontakt med, bli flinkere til å inkludere,
invitere og vise vei til ulike lag og foreninger?
Hvordan kan en skape uformelle møteplasser som både ”innfødte”
og innflytterne bruker?
Hvordan kan lag og organisasjoner gjøre seg synligere og mer tilgjengelige for tilflytterne?
- Evy-Ann Ulfsnes
prosjektleder Rennebu 3000

Ledige boplasser! – Finnes de?
Gårds- og småbruk er attraktive boplasser!
Det er ønskelig at flere gårdsbruk kommer på markedet! Det kan være med på å trekke nye innbyggere og/eller ressurser til
Rennebu. Rennebu kommune har hatt flere henvendelser der det er ønske om å kjøpe eller leie et gårdsbruk. Hvis det er
noen som har planer om salg eller utleie, så ta kontakt med Enhet for landbruk og miljø. De gir gjerne veiledning om mulighetene som finnes innenfor regelverket de forvalter, slik som forpaktning, deling og konsesjon.
Er det ønskelig kan prosjektleder i Rennebu 3000 legge ut annonser om salg/leie av gårds- og småbruk på
www.gardsbruk.no og på Rennebu kommune sin hjemmeside.
Hvis det er noen som ønsker å leie ut eller selge boligen, så kan prosjektleder også være behjelpelig med å legge ut informasjon om dette på hjemmesiden.
Kontakt: prosjektleder i Rennebu 3000 Evy-Ann Ulfsnes, tlf 72 42 81 43 e-post evy.ann.ulfsnes@rennebu.kommune.no
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Store rovdyr
Stadig flere velger å melde inn sine
observasjoner av rovdyr i Norge på
www.rovdata.no. Så langt har 92 personer lagt inn over 220 observasjoner av
gaupe, jerv, brunbjørn og ulv, eller spor
etter disse, i Rovdatas nye publikumsløsning.
Bli rapportør
Alle kan legge inn observasjoner av
gaupe, jerv, brunbjørn og ulv eller spor
etter disse. Gå inn på www.rovdata.no
og registrer deg som rapportør. Her
kan du registre dine observasjoner samt
legge inn bilde fra observasjonen.
Du kan i publikumsløsningen se
hvor observasjonen er gjort, av hvilke
arter og om det gjelder synsobservasjon
eller spor. Statens naturoppsyn (SNO)
har ansvaret for å følge opp og vurdere
observasjoner av Rovvilt i Norge.
Styrker overvåkingen
Noen av observasjonene bidrar til å
styrke nøyaktigheten i bestandstallene
for rovdyrene. Det er meldt inn over 30
observasjoner av mulige gaupefamilier.
Dette kan tilføre meget viktige data til
overvåkingen av gaupe i Norge.
Prioriterer viktige funn
Statens naturoppsyn (SNO) har
ansvaret for å følge opp og vurdere
observasjoner av rovvilt i Norge. Av
praktiske og ressursmessige årsaker blir
ikke alle observasjonene, som meldes
inn til publikumsløsningen, undersøkt i
felt eller vurdert av SNO.
Spesielt interessante observasjoner
for overvåkingen slik som observasjon
av en gaupefamilie, et jervehi eller ei
bjørnebinne med unger, blir alle forsøkt
fulgt opp i felt av SNO og får en sluttvurdering. Slike observasjoner bør også
bli meldt inn til SNO per telefon, slik at
de kan bli fulgt opp så fort som mulig.
Utfordring
Rennebu sau og geit, Rennebu bondelag, Rennebu bonde og småbrukarlag
og Enhet for landbruk og miljø oppfordrer alle som observerer spor eller har
synsobservasjon av de store rovdyra, til
å registrere dette på rovdata.
Av Evy-Ann Ulfsnes
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Vurdering for læring
I mars 2010 fikk Rennebu kommune, sammen med 7 andre kommuner i Sør-Trøndelag, invitasjon fra
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om
å delta i en nasjonal satsing på vurdering for læring. Bakgrunnen er at
Kunnskapsdepartementet ønsker en
systematisk satsing på vurdering, både
for å videreutvikle vurderingskulturen
og for å oppnå en bedre vurderingskompetanse og en bedre vurderingspraksis. Dette arbeidet involverer både
elever, lærere, skoleledere og skoleeier,
og vil foregå i samarbeid med Midtre
Gauldal kommune, Melhus kommune
og Høgskulen i Volda.
Målsettingen med satsingen er å
videreutvikle læreres vurderingspraksis
gjennom økt kompetanse og forståelse for vurdering som redskap i læring.
Temaet vurdering for læring bygger bl.a.
på fire prinsipper som er forankret i
kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven.
Disse prinsippene blir vektlagt i satsingen:
- Elevene skal forstå hva de skal
lære og hva som er forventet av dem.
- Elevene skal få tilbakemeldinger
som forteller dem om kvaliteten på
arbeidet eller prestasjonen.
- Elevene skal få råd om hvordan de
kan forbedre seg.
- Elevene skal være involvert i eget
læringsarbeid ved blant annet å vurdere
eget arbeid og utvikling.

Her har 2. klasse selv vært med på
å utforme kriterier for hva de må huske
når de skal skrive setninger.

Oline skriver setninger fra uteskolen og husker punktum og stor bokstav. Hun har derfor satt grisen på grønt
område, som betyr at hun behersker
arbeidet godt.

Satsingen er organisert ut fra en
nettverksmodell, der det er etablert
ulike strukturer og nettverk som skal
ivareta samarbeid, gjensidig læring og
erfaringsdeling, både underveis og etter
at den nasjonale satsingen er avsluttet.
Det er derfor lagt til rette for møteplasser på tvers av enheter og kommuner.
Ved Innset skole har vi i første
omgang valgt å sette fokus på elevmedvirkning i vurderingsarbeidet. Vi starter med å sørge for at kriteriene elevene blir vurdert etter er tydeliggjort og
kjent for elevene, og vi vil også at elevene noen ganger skal delta i utforming
av kriterier selv. Elevene får da et eierforhold til kriteriene som vil virke både
klargjørende og motiverende og som
igjen kan skape et større læringsdriv.

Her er det Emilie som arbeider godt
og vurderer seg etter kriterier elevene
har vært med på å utforme selv.

Innset skole
Nina Rise Oddan - rektor

Godt kurs!

24 fornøyde deltakere fra Rennebu
og Oppdal la grunnlaget for å bli
dyktigere til å behandle kunder.
Synd at ikke enda flere deltok!

Siste nytt fra
Trimrommet

I løpet av to kursdager i
månedsskiftet januar/februar klarte kursleder Klaas
van Ommeren å få deltakerne til å forstå sin egen
rolle som kundebehandlere og vertskap og motivere
for forbedring. Elegant og
humoristisk pirket han bort
i deltakerne, og belyste sine
poenger gjennom praktiske
eksempler.
Fornøyde deltakere
— Godt og tankevekkende. Dette hadde vi bruk
for. Synd at det var så få deltakere fra
næringslivet, sier Knut Hårstad, leder
av Rennebu Næringsforening og medarrangør av kurset. — Håper at dette
kan gjentas senere år, legger han til.

Leder Knut Hårstad i Rennebu Næringsforening (medarrangør) og Tore Hallan fra
Hallan Camping.

— Engasjerende, bevisstgjørende
og selvutviklende. Og med en kursleder som fikk oss til å delta aktivt, slik
opplevde Marianne Sæther fra Oppdal
Turistkontor kurset.
Gerd Krovoll, May Grethe Solberg
og Solfrid Viggen fra Servicetorget i
Rennebu kommune sier at kurset var
engasjerende og nyttig, og som flere
burde være med på. Det var en engasjerende kursholder som vet hva han
snakker om.
Plass til flere
Nerskogprosjektet og Rennebu
næringsforening var arrangører av kurset som ble holdt i Nerskogen Skisenter.
Både Oppdal og Rennebu kommuner
har gitt økonomisk støtte. Faglig er

Dyktig kursholder Klaas van Ommeren.
arrangørene fornøyd med kurset, men
begge understreker at de hadde håpet
på enda større deltakelse.
God kundebehandling er oftest
nøkkelen til å få flere kunder. Kurs som
dette bidrar til å bevisstgjøre hvordan
den enkelte møter kunden, og hvordan
man kan trene for å bli stadig flinkere.
Ved neste korsvei håper vi på massiv
oppslutning.
Av Jan Bredeveien

Rom i Herberget?
For øyeblikket virker det som om sommeren er langt unna. Men det lønner seg
som regel å planlegge i god tid. Vi tenker nå på pilegrimssommeren 2011. Det ser ut
til at pilegrimene blir flere for hvert år, selv om man ikke kan snakke om noen stor
folkevandring akkurat.
I Rennebu er det nå bra med overnattingsmuligheter for pilegrimene bortsett
fra strekningen Meslo gård - Segard Hoel i Meldal. Skulle det være noen som har
mulighet til å ta imot pilegrimer til overnatting langs denne biten så hadde det vært
bra. Vi er lydhøre for gode tips og ideer.
- Kulturkontoret

Ordfører Bjørn Rogstad åpner styrkerommet under kyndig overvåkning av Astri
Snildal, Kjetil Værnes, Liv Lian Kosberg og
Solfrid Skjerve.
Det nye trimrommet ble åpnet med
fynd og klem den 8. februar. Det er
registrert godt med besøkende så langt.
For å sikre at publikum får mulighet til
å gjøre seg kjent med apparatene, samt
for å gi gode råd om trening generelt,
blir det satt opp følgende instruksjonstilbud også i mars måned:
1.3. kl 12.00 Senior (60+)
3.3. kl 18.00 Ungdom 16-25
3.3 kl 19.00 for alle
8.3 kl 19.00 for alle

- Astri Snildal
enhetsleder Kultur og fritid

Familiedag på Buvatnet
Lørdag 19. februar inviteres det til
familiedag ved Buvatnet. To instruktører fra Trondheim kommer og viser frem
glattkjøring, der de som vil får prøve seg
på unnamanøver og andre utfordringer
på glatta. Kjøringa er for rennbygger, og
det vil bli anledning til å kjøpe brus og
kaffe fra svartkjel.
Kjøringa vil foregå fra kl 11 - 16 på
lørdag, og arrangør er Buvatnet Isbane.
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Er det bruk for
Sanitetsforeninga?
Rennebu Sanitetsforening har vært
en kjent og nyttig aktør i samfunnslivet
i bygda vår gjennom 100 år. De første
60 åra var bygda avhengig av tjenestene Saniteten sto for, da fokus på HELSE
og HYGIENE var viktig. Etter hvert har
dette blitt kommunene sitt ansvar.
— Er dermed Sanitetsarbeidet overflødig i dagens samfunn? Er det ikke
bruk for den hjelpa og frivillige innsatsen som Sanitetskvinnene står for, spør
leder i Rennebu sanitetsforening Turid
Ramstad.
Turid sier videre at det er et faktum
at medlemmene i Saniteten i dag for
det meste består av eldre kvinner, og
da menes ELDRE kvinner! De som har
vært trofaste mot formålsparagrafen,
men som nå ikke er så fysisk aktive lenger, og som har ”gått tom ” for ideer til
engasjerende oppgaver.

Ung spilleglede
Barnas Kulturmønstring sist lørdag samlet hele 24 scenenummer foruten
kunstutstilling. Mønstringa viste skikkelig spilleglede, og all ros til
Kulturskolen som både stod som arrangør og som har en finger med i
spillet på de fleste aktørene.

Martin Smestu Holm (slagverk), Martin Ek Brattset (gitar), Eir I. Dragset (vokal),
Yung Even Fjellstad (bass) og Kristine F. Voll (vokal) fremførte Ambitions.

— Er det en god ide å søke samarbeid med andre lag og organisasjoner?
Har Sanitetskvinnene noe felles med
DIN organisasjon som arbeider til felles
beste for bygda, spør Turid.
Sanitetsforeninga vil gjerne få
respons på disse spørsmåla, og tar
gjerne imot tips og idéer om aktiviteter
de eventuelt kan samarbeide om. De
ønsker derfor at de som har innspill på
dette tar kontakt!

Over spiller Anna Rønning, Jan Arild
Lund og Iver Skamfer Bjerkås Kanskje
kommer Kongen på klarinett.
T.h. fremfører Tormod Skorpe Skjolden
Improvisasjon i II takter på piano.
Foto: Mari Ytterhus

Fikk kr 12.000
Knut Ivar Nyhaug og Tore Wuttudal
fra TrønderEnergi kom til 7. klassa ved
Berkåk skole i forrige uke og overrakte en
sjekk på kr 12.000 som vinnere av årets
TrønderEnergipris.
— Prisen er opprettet for å stimulere
barn og unge til engasjement og interesse
omkring naturfag og energi. Konkurransen
går ut på å besvare et vedlagt konkurranseark. Sjuende klassetrinn er valgt fordi
temaet er en del av læreplanen på dette
trinnet, sa Nyhaug og Wuttudal.
Pengene klassa fikk skal gå til skoletur
til Østersund, og det som blir til overs skal
gå til kreftsaken bestemte elevene.
Foto: Sindre Vold Huus
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Ungdommens Kulturmønstring
har de senere årene vært gode
arrangement med god deltagelse
her i Rennebu. Årets UKM som
ble arrangert sist søndag samlet 17
sceneinnslag og to deltagere med
kunstutstilling.
Kvelden ble en fin reise gjennom
mange forskjellige stilarter, og
viser et allsidig musikkliv blant
våre unge.
Gruppa Zalo med vokalist Jo Erik Ramlo
fremførte Blood Bound.

Leaf Clover (over) med Ingrid
Skjerve, Maren Gunnes, Ingrid
Stuen og Sigrid Ytterhus gikk
videre til Fylkesfinalen.
Samen (Ann-Sofi Sanden) og
Mary (Lyngvær) (over t.h.)
og Veronica Angelica Tollan
Almskår (t.v.) gikk også videre.
Kari Margrethe Gunnes (th.)
fremførte én av kveldens vakreste
- I will always love you.
Mjuken Big Band gikk videre for
andre år på rad.

Foto: Dagfinn Vold

Rennebunytt

9

Månedens håndverker
Heidi Nygård er kåret til månedens håndverker hos Birka i
februar.
Heidi Nygård er kåret til månedens håndverker hos Birka, nasjonalt senter for
kunst og håndverk, i februar. Hun arbeider med gyllenlær og annet lærarbeid, og
lager produkter som vesker, belter, smykker, etuier og bilder.
- Man blir glad og lykkelig av å arbeide med et så fantastisk materiale! sier hun
Skinnarbeidene blir til på loftet i den gamle kårboligen på Brandval i
Kongsvinger. I 2008 begynte Heidi, som opprinnelig er fra Vesterålen, å studere gyllenlærfaget på egen hånd - kjøpte inn skinn og verktøy og satte i gang.
Et fantastisk materiale
- Skinn er et anvendelig og behagelig materiale å jobbe med. Det er lett å forme
og prege i våt tilstand og beholder en fast og holdbar form når det tørker. Et materiale som skulle blitt mer brukt. Vegetabilsk garvet skinn fra husdyr som brukes er
miljøvennlig å framstille, og meget holdbart og anvendelig. Noe å tenke på i disse
miljø- og klimakrise tider, sier Heidi med ettertrykk.

Masse nytt fra
Black Design

Begravelsesbyrået

Orkla

Nytt i potter og
frøstativet er på plass

7336 Meldal
Vakttelefon: 960 14 510
Berkåk
tlf 72 42 74 45

Arnt Bjørkhaug og Nils Erik Syrstad
KRY

COMFORT OPPDAL
Comfortbutikken Rørsenteret A/S er en del av
Comfort-Kjeden. Vi er til sammen 20 ansatte og
hadde i fjor en omsetning på nesten 24 mil kroner.
Hos oss finner du et godt miljø, med bare hyggelige
medarbeidere.
Vi holder til i nye og fine lokaler i Oppdal sentrum
hvor vi har både butikk og lager.
Comfort-Kjeden AS er en medlemseid kjede som består av
nærmere 100 butikker spredt utover hele landet. Sammen har
vi skapt Norges ledende rørleggerkjede som er en stor aktør
både i det private- og det profesjonelle markedet. Helt siden
begynnelsen i 1974 har kjeden vært opptatt av å bevare gode
håndverkstradisjoner samtidig som vi har fokus fremover mot
moderne løsninger.
I Comfort finner du en spennende blanding av dyktige håndverkere,
flinke medarbeidere, og et variert miljø som gir deg
masse albuerom å jobbe i.
Bli med og dra oss fremover du også.
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Sammen med Sunndalsrør A/S og Surnadal Varme og Sanitær A/S eier vi Comfort Midt-Norge A/S
som skal ivareta våre interesser på innkjøp, fagutdannelser samt etableringer på nye markeder.

VIVISØKER
SNARLIG TILTREDELSE:
SØKER
SNARLIG TILTREDELSE:

- RØRLEGGER

- RØRLEGGER
Du må trives med å arbeide i en travel hverdag, ha stå-på humør og en
positiv innstilling. Du må påregne noe reising. Lønn etter avtale.
Utfyllende informasjon om stillingen fåes ved henvendelse til Flemming
Johannessen tlf. 92 81 90 95. Skriftlig søknad med attester sendes til:
Comfortbutikken Rørsenteret A/S, Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal,
eller E-post oppdal@comfort.as

Infomøte om AD/HD (ADD),

Tourette, Aspergers syndrom
Rundt 50 personer møtte opp til
informasjonsmøte i kommunestyresalen for å høre litt mer om AD/HD
(ADD), Tourette og Asbergers syndrom.
Her fikk både foreldre, lærere og helsepersonell en innføring i de vanligste
symptomene for de ulike diagnosene,
og praktiske tips og råd til hvordan for
eksempel skolehverdagen kan gjøres
litt enklere for barn som har en av diagnosene.
”Vårres” – Brukerstyrt Senter
Det var Hege Hafstad Johansen fra
”Vårres” - Brukerstyrt Senter som fortalte litt om hvordan de ulike diagnosene kan komme til syne, og hvordan
de ofte henger sammen. ”Vårres” er et
samarbeidsprosjekt mellom flere frivillige organisasjoner og psykiatrien i MidtNorge. Både fylkeslagene av ADHA,
LPP Trøndelag og Møre og Romsdal,
Norsk Tourette forening Trøndelag og
Autismeforeningen er involvert i prosjektet. Målsettingen for prosjektet er
at personer som har en diagnose og
deres pårørende får mulighet til utveksling av informasjon, og tilgang til opplæring og opplysning om hvordan de
best kan takle hverdagen og forskjellige
faser i livet.
Brukerkompetanse
Hafstad Johansen har selv en sønn
med ADHD og Tourette, og har på den
måten tilegnet seg det hun kaller brukerkompetanse. Hun fortalte på en
informativ og humoristisk måte hvordan det var å takle hverdagen både
hjemme og i skolesituasjon. Underveis
kom hun også med en del konkrete
tips til foreldre og lærere, og hvordan
de sammen kan gjøre situasjonen best
mulig for barnet som har fått en diagnose / skal utredes.
Åpenhet
Hafstad Johansen påpekte flere
ganger hvor viktig det er med åpenhet
og informasjon rundt barn med slike
diagnoser. Jo mer omgivelsene vet, jo
større sjanse har de for å takle ulike
situasjoner på en god måte. – Det kan
være veldig tøft å være åpen i forhold
til skole, helsepersonell og andre for-

Hege Hafstad Johansen fra “Vårres” informerte på møtet, og Rune Marken deltok også.
eldre, men i det lange løp er det uten
tvil det beste for alle parter, var hennes
budskap. – Som foreldre er det jo også
lett å reagere negativt når man får de
første bekymringsmeldingene fra skolen, med beskjed om at ungen oppfører seg merkelig / aggresivt osv. Dette
er jo det siste man ønsker å høre som
foreldre, men mitt råd er å ta det innover seg og bidra til å komme til bunns
i saken, sa Hafstad Johansen. – Det er
helt vanlig at skolen oppdager problemene først, for her må ungene forholde
seg til mange andre, og omgivelsene er
ofte ikke så forutsigbare som hjemme.
Sammensatte diagnoser
Hafstad Johansen fortalte også at
det er svært vanlig med sammensatte
diagnoser, spesielt ADHD er ofte forbundet med andre tilstander. – Et annet
forhold som gjør at det kan være vanskelig å avdekke slike diagnoser, er at
det kan arte seg helt forskjellig fra person til person. – Unger som får en eller
flere av disse diagnosene, er jo akkurat
som andre unger, de er veldig forskjellige, sa Hafstad Johansen. Dette gjør også
at det kan ta lang tid å finne de riktige
tiltak / behandling. – Noe som fungerer
for en person trenger ikke å fungere for
en annen. For å gjøre bildet enda mer

komplekst, kan tilstanden også endre
seg over tid, sa hun. – Dette understreker igjen betydningen av åpenhet og
kommunikasjon mellom foreldre, skole og helsepersonell, påpekte Hafstad
Johansen, som også flere ganger understreket hvor positivt det var at så mange
hadde kommet på informasjonsmøtet.
Foreldregruppe
På slutten av kvelden var det satt av
tid til å diskutere muligheten av å danne
et lokallag, eller en foreldregruppe for
barn med en eller flere av diagnosene.
Barbro Skar, som var en av initiativtakerne til møtet, forteller at de ble rådet
til å danne en uformell foreldregruppe
eller samtalegruppe i startfasen.
– Vi ønsker å få til en slik gruppe
på tvers av de forskjellige diagnosene,
forteller Barbro, og flere foreldre som
var på møtet ga også uttrykk for at de
ønsket et slikt forum.
De som er interessert i nærmere informasjon kan kontakte
Koordineringsteamet for barn og unge,
v/ Marta Withbro, tlf 72 40 25 35
Av Mona Schjølset
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TRENGER DU RØRLEGGER?
V

TTELEF

Comfort Oppdal

Jubileum

ON

u

N år d

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

Har du behov for

rørlegger?
Telefon butikk: 72 42 64 64
Mobil: 464 49 272
Vi kan gi råd og tips om
forskjellige løsninger,
enten det er snakk om bolig
eller hytte. Vi kommer
gjerne på befaring.
Vi har erfarne og
allsidige rørleggere.

DEN NORSKE KIRKE
Rennebu kirkelige fellesråd
Kirkevergen
Stillingsutlysing
Det er ledig to småstillinger ved Nerskogen kapell

Kirketjener og klokker 5,7%
Renholder 3,9%

Vi har stor innbydende butikk
der vi har utstilt forskjellige
dusjløsninger, baderomsmøbler osv.
Vi er hyttetorget-forhandler!
Åpningstider:
Mandag-Fredag 08.00 - 16.00
Lørdag 10.00 - 13.00

Industriveien 4, 7391 Rennebu

Arbeidssted for tiden: Nerskogen kapell.
Tiltredelse: 10. mars 2011 eller etter avtale.
Kirketjener/klokker er kapellets ”vaktmester” og
prestens medhjelper. Hovedoppgavene er å gjøre i
stand kapellet til kirkelige handlinger som gudstjenester,
vielser og begravelser og bistå ved de samme handlinger. Vaktmesteren bistår også ved andre arrangement
som foregår i kapellet og holder øye med husets tilstand.
Det er ca. 13 forordnete gudstjenester, 1 gravferd og
1 vielse per år.
Utleie til andre; ca. 3-4 arrangement per år.
Rennebu kirkelige fellesråd har 10 ansatte. Den som
ansettes blir en del av stabsfellesskapet. Lønn etter tariff
for KAs tariffområde. Dette er to forskjellige stillinger,
men en person må gjerne inneha alle funksjonene.
Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til kirkeverge Herborg Skjolden på tlf 950 53 071.
Søknad sendes til:

Rennebu kirkelige fellesråd
v/ Herborg Skjolden
Kjerkvn. 5, 7391 Rennebu
e-post: kirkeverge@rennebu.kirken.no

Søknadsfrist: 01.mars.2011
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RADIOBINGO MED

JACKPOT
pa kr

36.000

BINGOBLOKKER FÅR DU KJØPT
DISSE STEDENE:
Ica Berkåk, Berkåk Veikro,
Rennebu Nedre Handel, Coop
Marked Å, Domus Støren,
Coop Soknedal, Prix Ler
og Lundamo S-lag
HVER TORSDAGSKVELD
deler vi ut over 7.000 kroner
i premier og i tillegg har vi
jackpot på inntil kr. 36.000!

FM 102,8 - 104,5 - 105,3 - 107,6

Coop bygger på Berkåk
Formannskapet i Rennebu vedtok i forrige møte å gi
Coop Orkla Møre tillatelse til å kjøpe tomta mellom
Prix og Statoil, og dersom alt går alt etter planen vil en
ny Prix butikk stå klar allerede i 2012.

Tårnagenter
Assisterende butikksjef Ingrid Tørset ved Prix Berkåk (nr to f.v.) er svært fornøyd med vedtaket i formannskapet, og ser fram til en ny og bedre butikk på
Berkåk. Her deler hun gleden med Jostein Berntsen, Heidi Merete Johansen
og Jon Stavne.
I formannskapets drøfting av saken, var det flere usikkerhetsmomenter som ble holdt fram, blant annet framtidig trasévalg for E6. Det
ble vist til at Statens Vegvesen synes det er lite gunstig å dele sentrum
i to, med tanke på å beholde E6 gjennom sentrum. I sin vurdering av
saken skriver rådmannen at framtidig trasé for E6 ideelt sett burde vært
fastlagt før man tar stilling til disponering av sentrale tomter i Berkåk
sentrum. Han skriver videre at det vil kunne ta lang tid før det tas endelig stilling til trasévalg, og enda lenger tid før det gjøres noe med E6.
I formannskapets behandling av saken ble disse momentene drøftet, men det var likevel flertall for at det ikke gikk an å si nei til investorer som ønsker å bygge i Rennebu. Med fire mot en stemme vedtok
derfor formannskapet å støtte rådmannens innstilling i saken. Et populært vedtak etter responsen fra de frammøtte tilhørerne.
Stor stoppeffekt ved Statoil
Ordfører Bjørn Rogstad stiller seg helt og fullt bak vedtaket i formannskapet, og er glad for at det nå ser ut til å bli fart i investeringsplanene til Coop Orkla. Han tror også at den stoppeffekten Statoil har,
var noe som veide tungt når de bestemte seg for å investere på Berkåk.
– Da vi hadde befaring på den aktuelle tomta med ledelsen i Coop
Orkla den 1. juli 2008, ble de veldig overrasket over å se hvor mange
biler som faktisk stoppet her i løpet av noen timer, forteller Rogstad.
Et løft for Rennebu
Assisterende butikksjef ved Prix Berkåk, Ingrid Tørset, er full av
entusiasme etter det positive vedtaket i formannskapet. – Dette tror jeg
vil bli et løft for både Berkåk sentrum og Rennebu som en helhet, sier
hun. Dagens lokaler har etter hvert blitt både nedslitt og for trange,
så de ansatte ser fram til å flytte inn i nye, fine lokaler. Selv om saken
enda ikke er sluttbehandlet, er de ansatte ved Prix Berkåk optimistiske.
– Vi regner med at kommunestyret vil komme med en positiv beslutning, og da vil det nok bli en aldri så liten feiring her, sier en optimistisk
Tørset.
Tekst: Mona Schjølset Foto: Sindre V. Huus

Besøk fra politiet, ja vi åpna med stil
han fortalte om spor og hva som måtte til
for en god agent å kunne bli,
en kjempestart, nå var vi på gli.
Første oppdrag var måltid,
tilberedt av to damer
som var både grei og blid.
Mat må til for:
uten mat og drikke,
duger agenter ikke!
Flere oppdrag det ble,
her var det mye for en agent å følge med.
Skattejakt og sang
og opp en trapp som var nokså trang,
endelig skulle agentene få se,
hva man øverst i kirketårnet driver med.
Og øverst i kirketårnet henger ei klokke,
det er så en kan høre den lokke.
Hjertet banker, skjelvende knær,
men du verden så spennende det er.
Klokkene ringer til gudstjeneste som i dag,
vi kjenner det er kjekt å være i lag.
Sammen i Guds hus,
med foreldre, besteforeldre, venner
og kanskje noen flaggermus.
Ikke alle oppdrag er nevnt,
de kan jeg ikke si noe om nemlig,
for agenter må få ha noe hemlig!

Fra Tårnagenthelga for 8-åringer i Rennebu
kirke - en del av Trosopplæringa.
Tekst: Kristin Brekke
Foto: Yngvar Brekke
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KUNNGJØRINGER
Vannregion Trøndelag
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

Røyker du?
Har du tenkt på å slutte?
Vi arrangerer Røykeslutt kurs med
oppstart tirsdag 15. mars kl 11.3013.30 ved Rennebu Helsesenter
(møterom ved hjemmesykepleien). Kurset holdes
midt på dagen hver tirsdag og torsdag
i 4 uker. Kurset er gratis. Arbeidstakere må avtale
med arbeidsgiver om fritak fra arbeid.
Ring 913 81 511 for å melde deg på,
og få mer informasjon.
Kursholdere er Kommunefysioterapeut og
Fysakkoordinator Kari B.Tronsgård, og
avd-sykepleier ved sykehjemmet Wivian H. Larsen

Hovedopptak barnehage 2011/2012
Frist for søknad om plass i barnehage for nye
søkere barnehageåret 2011/2012 er 1. mars 2011.
Det søkes kun elektronisk, og skjema er å finne på
Rennebu kommunes nettside www.rennebu.kommune.no
Der finner du også informasjon om barnehagetilbudene og hvordan du søker. Hvis noen ikke har
tilgang på PC, kan Servicetorget på kommunehuset
eller barnehagene være behjelpelig med søknaden.
Svar på søknad gis innen en måned etter søknadsfristens utløp.
Det tas forbehold om at det kan bli justeringer i type
tilbud som den enkelte barnehage gir.
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Sør-Trøndelag fylkeskommune er fra 1.januar 2010 blitt
vannregionmyndighet for Vannregion Trøndelag.
Vannregion Trøndelag omfatter 49 kommuner i Nord - og
Sør-Trøndelag. 12 vannområder inngår i vannregionen.
Varsel om oppstart av arbeid med forvaltningsplan for
vannregion Trøndelag. Høring av planprogram
Vannregionmyndigheten for vannregion Trøndelag ved
Sør-Trøndelag fylkeskommune varsler med dette, iht. Planog bygningsloven § 8-3 om at arbeid med forvaltningsplan
for vannregion Trøndelag fase 2 igangsettes.
Forvaltningsplan for vannregion Trøndelag skal sikre
helhetlig beskyttelse og fremme bærekraftig bruk av
vassdrag, kystvann og grunnvann. Forvaltningsplanen
utarbeides i henhold til forskrift om rammer for vannforvaltningen.
Merknader til planarbeidet og planprogrammet sendes
Vannregionmyndigheten for Trønderlag v/ Sør-Trøndelag
fylkeskommune, Fylkeshusets postuttak 7004 Trondheim,
eller til postmottak@stfk.no innen 1.8.2011.
Spørsmål rettes til:
Sør-Trøndelag fylkeskommune v/ Jan Habberstad,
tlf 954 79 001 eller på e-post jan.habberstad@stfk.no
Planprogrammet finnes på www.vannportalen.no/trondelag

Årsmøte i RIL friidrettsgruppa
torsdag 3. mars 2011 kl 20.00 i skistuggu.
Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av 2 stk til å underskrive protokoll
3. Årsmelding ved formann
4. Regnskap og budsjett ved kasserer
5. Valg
6. Eventuelt
Velkommen!

TAKK!
Vi vil takke alle som husket oss med blomster, brev og telefoner da Astrid så brått døde. Særlig takk til de som kom og
var sammen med oss ved begravelsen.
Vi takker også for gaver som gjorde at Heimesjukepleien i
Spydeberg fikk over 8000 kr. Heimesjukepleien var til
uvurderlig hjelp her heime før Astrid døde om kvelden
mandag 24. januar.
Vi hilser til alle venner – og vi det er
Jon
Inge og Magnhild
Caren og Leona

KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

ENEBOLIG MED UTLEIE TIL SALGS
Enebolig med sokkelleilighet øverst i Vasslivn. på Berkåk til
salgs. Primærareal /bruttoareal ca. 212/257 kvm. Byggeår
1980, velholdt og vesentlig oppusset etter 2005. Ca. 1087
kvm eiendomsgrunn med flott hage, 2 garasjer, uthus og
solrik terrasse.
Prisantydning kr. 1.580.000 + omk. Nærmere opplysninger
og avtale om visning, mob 918 04 103.

OBS!! Hørselshjelp
på Frivillighuset i mars er flyttet til
torsdag 17. mars kl 10.00 – 12.00

Kurs i bruk av GPS
Onsdag 16. mars kl 19.00 – 22.00 på Frivillighuset.
Instruktør; Johan Vindal
Pris kr 300,For påmelding ta kontakt med
Maj Britt på Frivilligsentralen, tlf 72 42 62 64

LARSRENNET - Søndag 6. mars 12:00
Tradisjonsrikt barneskirenn for unger født i 1999 eller
senere (12 år). Ingen nedre aldersgrense, alle som kan gå på
ski får delta!
Start og innkomst på Rennebu skistadion på Berkåk.
Rennkontor, premieutdeling og kafeteria i Rennebuhallen.
Parkering på grusbanen.
Startkontingent (kr 90) betales ved henting av startnummer.
Påmelding via minidrett.no eller på e-post til
eli.harstad@tele2.no. Påmeldingsfrist onsdag 2. mars.

BURENNET - Søndag 13. mars 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
kr 1000,- for beste dame og beste herre.
I tillegg premieres den klubben med flest fullførte deltakere i
turklassen med kr 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.

ÅRSMØTE I INNSET GRENDALAG
15. mars kl 19.30 i Innset Bedehus.
Dagsorden:
1. Godkjenning av møteinnkalling
2. Valg av møteleder/sekretær
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Innkomne saker
6. Valg
7. Kort orientering om ”butikk-eiendommen”

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

Frist for innsending av saker er 1. mars.
Leveres Håvard Rogogjerd.
Enkel servering!
Velkommen!
Styret

Årsmøte i RIL Fotballgruppa
på Hallandsstuggu 3. mars kl 19.30.
Vanlige årsmøtesaker. Ekstraordinære saker
som ønskes behandlet, må sendes
Tor Olav Østerås innen 24. februar.

Rennebu Senterparti
Nominasjonsmøte for kommunevalget 2011
holdes i Hallandstuggu
Tirsdag 8. mars 2011 kl 19.30.

Årsmøte i Rennebu Historielag
avholdes på Frivilligsentralen
torsdag 3. mars 2011 kl 19.30.
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som skal behandles, sendes styret ved Arnfinn Engen
seinest 25. februar.

Hjertelig takk for den fine blomsten jeg fikk fra sanitetsforeninga, Voll arbeidslag, til jul
Gjertrud Bakk

Årsmøte i Rennebu jeger- og fiskeforening
avholdes den 9. mars 2011.
Sted: visningsrommet på KVO kl 19.00.
Vanlige årsmøtesaker. Saker som skal behandles må være
styret i hende innen 23. februar 2011.

Menighetens årsmøte for Rennebu sogn
blir etter gudstjenesten 13. mars kl 20.00
Rennebu menighetsråd

LHL takker for pengegaven som ble gitt ved Arnfinn
Engdals begravelse.
Jostein Berntsen
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Dette skjer i Rennebu!
20.02
23.02
24.02
01.03
02.03
03.03
03.03
03.03
03.03
06.03
06.03

Årsmøte UL Framtidsvon Sandbrekka
20.00
Medl.møte Pensjonistfor Misjonshuset 11.00
Formiddagstreff
Voll
11.00
Formiddagstreff
Berkåk
11.00
Klubbmesterskap Skiskyting Berkåk
19.00
Mottak av klær
Refshus skole
16-18
Årsmøte RIL fotball
Hallandstuggu 19.30
Årsmøte RIL Friidrett
Skistuggu
20.00
Årsmøte Rennebu historielag Friv.sentr
19.30
Larsrennet
Berkåk
12.00
Håndball i Rennebuhallen:
J14 Rennebu – Røros
17.00
Rennebu Husflidslag har åpent hus i Elverhøy (Joveien 4)
mandager kl 18.00-21.00
Rennebu Skolekorps har øvelse i samfunnshuset
torsdager kl 18.00-20.00
Rennebu Mannskor har øvelse på Berkåk skole
tirsdager kl 19.30-22.00
Rennebu Songkor har øvelse på Voll skole
onsdager kl 19.30-22.00

Rennebu Musikkorps har øvelse
onsdager kl 18.30-21.00 (Berkåk / Oppdal)
Hørselshjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i måneden kl. 10.00-12.00
Rennebu Skytterlag har treningsskyting på
innendørsbanen tirsdager kl 17.00 og torsdager kl 18-20
Spinning alle hverdager, for timeplan se
www.oppspinn.net
Frisktrim i Rennebuhallen onsdager kl 10.00-11.00
Step i Samfunnshuset tirsdager kl 18.30-19.30
Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

Da Turistkontoret legges ned fra 1. mars,
må melding om aktiviteter som skal med i
Dette skjer-kalenderen inntil videre
meldes til Mediaprofil, tlf 72 42 76 66
mari@mediaprofil.no

Måleravlesning med SMS
De av våre kunder som får tilsendt avlesningskort kan nå
raskt og enkelt sende inn måleravlesning med SMS.

Send: Krk avles “målernummer” “målerstand”
til 06220, og vi bruker din avlesning når
strømforbruket skal avregnes. Det er de 6 siste sifrene i
målernummeret som skal brukes.
For at din strømregning skal bli så riktig som mulig, er vi avhengig av å få registrert
målerstander. For de fleste gjelder dette månedlige avlesninger.

Kraftpriser
70,84

Markedsprisen i januar ble
øre/kWh.
Vi tilbyr også fortløpende 1 års fastpriser.
For mer informasjon se våre nettsider
www.krk.no eller ta kontakt med oss.

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