INFORMASJON

Rennebunytt
19. april

Årg. 35

ennebu

nytt

3
r 5

gang

å

t
f
i
r
d
r
e
r
k
i
S

Nr 7/2012

R

Informasjonsblad og Annonseorgan

Vemund Angel, Oddvar Myrmo (tillitsvalgte ved
Tine Berkåk) og næringsrådgiver Jan Bredeveien
gleder seg over at Hofset BioCare tar over anlegget
til Tine Berkåk og at alle de 17 ansatte beholder
jobbene sine.
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rådmannens
hjørne

Meieriet

på Berkåk ble før påske kjøpt av Hofseth BioCare (HBC).
Etter flere års usikkerhet foreligger det nå planer som
sikrer eksisterende arbeidsplasser, samtidig som det gir
grunn til optimisme når det gjelder videre utvikling og
vekst i anlegget som nå overtas av HBC. Særlig for de
ansatte er det gledelig når flere år med venting og uvisse
endelig ga et positivt resultat. Men også for kommunen
og regionen er dette gledelig. Rennebu har over tid mistet
mange arbeidsplasser, og HBC sitt kjøp gir oss håp om at
antall arbeidsplasser ikke stopper på de 20 de starter opp
med.
Det kan jo i utgangspunktet ses litt merkelig ut at virksomhet som foredler fiskeavfall skal etableres på Berkåk.
Det meste av fiskeavfallet i Norge går i dag til dyrefor,
og det interessante med HBC er at de etter mange års
forsknings- og utviklingsarbeid bearbeider fiskeavfallet
slik at det blir produkter som brukes av mennesker. En
slik produksjon stiller selvsagt mye høyere krav til kompetanse og andre rammebetingelser, og det åpnes nye
internasjonale markeder. At bedriften satser på forskning

Formannskapet, representanter fra administrasjonen og de
lokale bankene var før påske på besøk på HBC sitt anlegg
i Midsund, hvor vi også ble orientert om de strategier og
planer bedriften jobber etter. Det var et meget interessant
besøk, og vår optimisme og tro på at dette kan gi Rennebu
nye muligheter ble ikke svekket. For oss som kommune er
det selvsagt nødvendig å stille opp med tilrettelegging og
service slik at vi på vår måte kan bidra til at bedriften lykkes.
Vi ønsker Hofseth BioCare velkommen til Rennebu, ønsker
lykke til med virksomheten og ser fram til et nært og godt
samarbeid.
Birger Hellan
- rådmann
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og utvikling, bl.a. gjennom å ha knyttet til seg internasjonal
kompetanse på høyt nivå, gjør etableringa særlig spennende. Det er også en stor honnør til de ansatte når bedriftsledelsen er så tydelig på at de ansattes kompetanse er
en hovedfaktor når det blir etablering på Berkåk.

tlf 55 55 33 33
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Kommunale møter
26.04. HOO
09.00
Nerskogen skole og barnehage
27.04. MTL
09.00
Kommunestyresalen
11.05. Formannskapet
09.00
Formannskapssalen
Saklistene finner du på
www.rennebu.kommune.no - Politikk
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Gladmelding for
Tine-ansatte
Like før påske ble det klart at
Hofseth BioCare kjøper Tines
spraytørke-anlegg på Berkåk,
og dette betyr at alle de 17
ansatte beholder jobbene sine.
Hvis alt går etter planen vil
det til og med bli snakk om
opptrapping, og ansettelse av
enda flere i årene som kommer.
– Dette er en skikkelig gladnyhet,
og den beste løsningen vi kunne ønske
oss for Tine-anlegget her, sier næringsrådgiver i Rennebu kommune Jan
Bredeveien.
Innovativ og nyskapende
Ifølge Bredeveien er det et seriøst firma som nå vil flytte deler av sin
produksjonsprosess til Berkåk. – Dette
er en innovativ og nyskapende virksomhet, som vil være et meget positivt
bidrag til næringslivet i Rennebu, sier
Bredeveien. Han ser også på det som et
kvalitetsstempel at selskapet er børsnotert, og dermed underlagt strenge regler
for rapportering og bokføring. Tidligere
i år var representanter både fra administrasjonen, formannskapet, Meldal
Sparebank og Sparebank1 på befaring i
Hofseth BioCare sine lokaler i Midsund
utenfor Molde. – Her fikk vi også et veldig godt inntrykk; rene, ryddige lokaler,
velholdt utstyr og kompetente folk. Alt
virket profesjonelt og ryddig, og lover
godt for satsingen på Berkåk, smiler
Bredeveien.
Sentral beliggenhet
To av årsakene til at Hofseth Bio
Care fattet interesse for anlegget på
Berkåk, er den sentrale beliggenheten
og anleggets beskaffenhet. Med både
E6, Rv700 og jernbane, blir dette et knutepunkt som gjør all transport til og fra
anlegget lettere. For Hofseth Bio Care
er det også en målsetting å ha kontroll
over hele produksjonslinjen, og bli selvhjulpne på tørkekapasitet. I dag transporteres proteinkonsentrat til Sverige
og Danmark for tørking hos eksterne

Vemund Angel, Oddvar Myrmo (tillitsvalgte ved Tine Berkåk) og næringsrådgiver Jan
Bredeveien gleder seg over at Hofset BioCare tar over anlegget til Tine Berkåk.
leverandører. Anlegget på Berkåk har
kapasitet til å håndtere rundt 4000 tonn
vannløselig proteinkonsentrat per år,
noe som gir rundt 2500 tonn ferdig tørket produkt.
Samme produksjonsmetode
I dag er det tørrmelk som produseres ved anlegget på Berkåk, men fra
årsskiftet skal dette erstattes med produksjon av fiskeprotein. Selv om det
er snakk om to ulike produkter, er det
samme produksjonsmetode som benyttes. Proteinpulver har flere anvendelsesområder, og er blant annet gunstig
for økt jernopptak og som vektregulerende middel.
Optimisme
Også blant de ansatte ved Tine
anlegget på Berkåk er stemningen på
topp etter at overtagelsen ble kjent. –
Dette er den beste løsningen vi kunne
ønske oss, så nå råder optimismen her,
sier Vemund Angell og Oddvar Myrmo,
som er tillitsvalgt ved meieriet. De har
vært kjent med overtagelsesplanene en
god stund nå, og har fått et meget godt
inntrykk av de nye eierne i Hofseth
BioCare. - De virker både seriøse og

offensive, så det lover meget godt for
den framtidige driften her, sier de to
tillitsvalgte. For de ansatte vil det heller ikke bli snakk om store endringer
i arbeidsoppgaver og prosedyrer, for
produksjonsprosessen er i all hovedsak lik dagens metode. At det skal
bli sjenerende lukt når de starter opp
med tørking av fiskeavfall, har heller
ikke vært noe tema blant de ansatte. –
Det med lukt er vel stort sett en myte
blant folk, men vi vil berolige alle med
at denne type produksjon lukter svært
lite, så det vil ikke bli noe problem, sier
Vemund Angell. Selve transaksjonen
med Hofseth BioCare trer i kraft fra
1.1.2013, og alle de ansatte ved anlegget på Berkåk er nå glade for at de kan
senke skuldrene og se framtiden lyst i
møte.
– Det var en stor lettelse å få en
endelig avgjørelse på framtiden her
ved meieriet, og skulle det bli behov for
enda mer arbeidskraft her tar vi gladelig
imot nye kolleger, avslutter de to tillitsvalgte på meieriet.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold
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Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Rørlegger og avd.lager ved Mærk bru
Oddvar Lien: 901 64 232

Edvin Eide: 950 34 056

Vårsalg
Topper/gensere
		
Bukser
		

1stk 199,3 stk 398,1 stk 390,3 stk 780,-

Krokbekken, 7398 Rennebu. edvin.eide@oppdal.com

Begravelsesbyrået

Orkla
Byrået for
Meldal og omegn

Vakttelefon: 960

14510

7336 Meldal

Arnt Bjørkhaug
Tlf. 416 84319

Nils Erik Syrstad
Tlf. 913 76671

Vaffeljern
Wilfa
NÅ

Vi rydder etter vinteren

÷50-70%

Vårens nyheter ankommet.
Stort utvalg av smykker til konfirmasjon.

Rennebua AS
Rennebus husflidsutsalg, tlf 72 42 61 51

DIN LOKALE
RØRLEGGER

før kr 699,-

kr 399,Gratis utkjøring av hvitevarer
uke 17, 23.-27. april
Åpningstider:
Man-fre 07.30-16.00
Lør
10.00-14.00

nett, kraft, installasjon og Euronics Berkåk
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Butikk: 72 42 64 64
Vakttelefon: 464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu

Pilegrimsforening på Voll
I et møte på Voll den 21. mars møttes 16 interesserte for å starte
en pilegrimsforening på Voll.

Rennebu kommune har
mange ulike virksomhetsområder og arbeidsoppgaver, og
i sommerhalvåret er det satset
en god del på at arbeidsvillig
ungdom skal få prøve seg i
arbeidsmarkedet.

— Foreningen ble startet med
stort flertall blant de frammøtte. Den
foreløpige formålsparagrafen lyder:
”Foreningens formål er å arbeide for at
pilegrimer på vei mot Nidaros skal føle
seg velkommen til bygda og at det er
lagt til rette for at vandringen kan bli en
positiv opplevelse.” Det er etter det vi
forstår mye som kan gjøres for at dette
skal bli bedre ivaretatt enn det har vært
hittil, i hvert fall på Voll, som vil være
det primære området nå i starten, sier
Joar Fjellstad leder i interimstyret.
Foreningen startes for å forsøke å
være litt i forkant av det stadig økende
antall vandrere, selv om vi kanskje er
noe sent ute allerede. Vandringene startet for noen år siden, men det er først
de seneste par årene at antallet har økt
betraktelig, og sannsynligvis vil fortsette å øke. Økningen er blandt annet
avhengig av at de første får gode opplevelser.
— Vi har som mål, allerede før kommende sesong, å ha en oversikt over
muligheter for overnatting og mat. Vi
ønsker å ha en mest mulig åpen kirke,
og vil forsøke å finne svar på praktiske
spørsmål av ulik art for vandrerne, i første omgang i Voll krets, sier Fjellstad.
Alle som er interessert i å arbeide
med pilegrimer og vandringer kan tegne seg som medlem. Dersom du gjør
det i løpet av dette året vil du kunne
være med å forme foreningens vedtekter, der det hittil ikke er gjort noen faste
vedtak, f eks ang navn på foreningen,
spesifikt hva foreningen skal ha som
arbeidsoppdrag, eller intern organise-

Mange
ungdommer vil
ha sommerjobb

Pilegrimssteinen ved Rennebu kirke markerer at det er 101 km igjen til Nidaros.
ring. Det vil skje på det første ordinære
årsmøte i mars 2013.
Er du interessert kan du kontakte
Joar Fjellstad på telefon 995 42 018, eller
pr epost joar.fjellstad@gmail.com

– Erfaringene fra tidligere år er gode,
og i år har vi satset mye på planlegging
og tilrettelegging slik at alle ungdommene skal få meningsfylte arbeidsoppgaver, sier personalrådgiver Per Ivar
Wold. Det er nå utlyst bortimot 30 sommerjobber for ungdommer, fordelt på
helsesenter, barnehager og teknisk drift.
I helsesenteret har man 10 sommerjobber som er rettet mot 9. og 10.
klassinger. - Her legges det både vekt
på at det skal være noenlunde lik fordeling mellom kjønnene, og helst også
geografisk spredning blant de som får
tilbudet, forteller Wold. Søknadsfristen
for sommerjobbene i helsesenteret gikk
ut 1. april, og i løpet av kort tid vil det
bli sendt ut svar til de som har søkt her.
Sommerjobb i barnehage er også en
mulighet for dem som ønsker det, og
her er det til sammen åtte plasser som
er utlyst. Seks av plassene ved Innset og
Vonheim barnehager, og to plasser ved
Nerskogen og Voll barnehager (arbeidssted på Voll).
Teknisk drift tar også imot ungdommer som vil ha sommerjobb, og her er
det avsatt elleve plasser. – Her vil det
være mange ulike arbeidsoppgaver, og
mye går på utendørs vedlikehold, forteller Wold. For noen av stillingene ved
teknisk drift kreves også førerkort for
traktor eller bil.
Av Mona Schjølset

Påskefrokost med utstilling ved Voll barnehage
Barna på Voll barnehage inviterte
foreldre og søsken til påskefrokost og
utstilling. Det resulterte i at 80 personer
fikk sin frokost på barnehagen mellom
kl 7.00 og 9.00 siste dag før påske.
Barna viste stolte fram sin utstilling
av det de har holdt på med den siste
tida før påske.
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Orgeldelane på plass i Berkåk kyrkje
Orgelbyggarfirmaet Peter
Christensen & Sønner frå
Danmark starta i forrige veke
arbeidet med å montere det
nye orgelet i Berkåk
kyrkje.
— Det nye orgelet vil få 14 stemmer
og 2 transmissioner fordelt på 2 manualer og pedal. Orgelet får same plassering oppe på galleriet som før. Det vil
likevel gjere eit stort inngrep i og med at
orgelfasaden er trekt heilt fram på pynten på galleriet, fortel Herborg Skorpe
Skjolden - kyrkjeverje i Rennebu.
Rosevinduet
Sjølve orgelbygget er delt i to deler
som ikkje berører kvarandre. Innerste
kasse står mot veggen med rosevinduet,
og fasadedelen med pipene står fram
på pynten på galleriet. Organisten må
sitje bak fasaden, og får dermed kontakt
med presten via spegelbruk.
— Riksantikvaren (RA) har vore
oppteken av det runde rosevinduet på
bakveggen oppe på galleriet. Dette vinduet ville RA ikkje stenge utsynet til, og
dermed er orgelfasaden lågare på midten enn på sidene, fortel Skjolden.
Montering i april
Fyrst har orgelbyggarane bygd orgelet opp i verkstaden i Danmark, for deretter å ta ned alt og sette opp att her på
Berkåk.
— I løpet av april vil orgelet bli sett
opp, og 1. mai får vi til å ha gudsteneste i kyrkja. Då skal orgelet vere ferdig satt opp og bli klargjort til maling.
Gudstenesten 22. april blir derimot i
menighetshuset på Berkåk, informerer
Skjolden.

Berkåk kyrkje er full av orgeldelar til det nye orgelet.
Det omtalte rosevinduet vises oppe på galleriet.
med å male. Orgelkomiteen ynskjer eit
nokså minimalistisk uttrykk. Orgelet
skal ikkje ha andre utformingar enn det
orgelbyggar har gitt, ingen utskjeringar
slik som på Oppdal på deira nye orgel.
Anne Lise Voll får mai månad på seg til
å utføre maleoppdraget. Det er utfordrande i og med at ho må ha stillas eller
lift for å kome til.
Intonering av orgelet
Måndag 4. juni starter intoneringa av orgelet i regi orgelbyggefirmaet
Peter Christensen. Her vil orgelkonsulent Harald Rise, som har bistått orgelkomiteen i fleire år, og vere tilstades.
Intoneringa tar ein del veker, men Peter
Christensen reknar med å vere ferdig
rundt 21. juni.

Minimalistisk uttrykk
Anne Lise Voll, frå Voll som driv firmaet ALVemaling, har fått oppdraget

Mange pengegåver
— Orgelet kostar tett opp mot 2,5
millionar kroner. Det er ikkje av dei
dyraste, men vi får eit orgel til bruken
som passar. For å få til eit komplett

Det er mye som foregår på Facebook
- noe bra og noe som kanskje aldri
burde ha funnet veien dit. Her er
to eksempler på Facebook-sider fra
Rennebu som er bra og interessante.

På Facebook-gruppen Ord og uttrykk
frå Rennebu foregår mye av kommunikasjonen på rennbygg.
Randi Olise Hoel har bl.a. skrevet:
Igår va dæ vår, i dag æ dæ sannele vinter att. Far min rekna opp att kva som
va gammelt sagt: ”ei snøbre om vårn
æ likar einn ei mækkbre om høstn”.
Fortsett dæ slik bli dæ novel kronår?
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orgel, er vi nesten i mål pengemessig.
Det manglar om lag 150.000 - 200.000
kroner. Det er kome inn veldig mykje i
gåver, i tillegg til at Rennebu kommune
bevilga 1 million kroner, fortel Skjolden.
Gudstenester i kyrkja
Gjennom alle dei tre arbeidsfasane
(april, mai og juni) vil kyrkja vere stengt
for dei fleste kyrkjelege handlingane.
Ved gravferder vil Berkåk menighetshus bli brukt, men ved behov for større
kapasitet enn 120 personar, må kyrkja
på Voll tas i bruk.
— Vi håper på å feire gudsteneste
i kyrkja den 17. mai, men dette veit vi
ikkje noko om enno. Kanskje må vi ha
alternativ plass på menighetshuset, seier Skjolden - som og fortel at konfirmasjonsgudstenestene 2. og 3. juni får dei
til å ha i kyrkja.
Innviinga av orgelet vil skje i gudstenesta den 16.september kl.11.
Av Dagfinn Vold
Facebook-gruppen Rennebu i bilder
er en meget aktiv gruppe, og her legges det ut bilder både fra fortid og nåtid.
Det er etter hvert blitt et rikholdig bildearkiv som er meget interessant og
som har stor dokumentarisk verdi. De
fleste bildene har også tekst, men det
finnes også bilder som etterlyser informasjon.

Berkåk Rock Fest
Musikere fra Rennebu og Soknedal som herjet nærområdet på 80-tallet inviterer til tidenes
show i samfunnshuset på Berkåk 28. april!
— Dette blir tøft, det blir spektakulært, det blir kort sagt
det feteste arrangementet noen gang i dalstrøka innafor. Her
snakker vi lyd, lys, røyk og full pakke - selveste TNT brukte
dette utstyret på sin siste turne... og vi tråkker selvfølgelig til
med enda litt ekstra stæsj i tillegg, sier én av initiativtakerne
Herbjørn Anglen.
På rockefesten i Samfunnshuset deltar Wildness
(Ingebrigt Fjellet - gitar og vokal, Jon Anders Vold - trommer og Kristian Aune - bass), Page II (Tron Sturle Aune gitar, Nils Morten Beitnes - bass, Gunnar Illøkken - gitar, Jon
Anders Vold - trommer og Lasse Rindal - vokal), Bad Luck
(Knut Berntsen, Ingebrigt Fjelle, Paul Inge Størseth Kosberg
og Gunnar Illøkken) og Black Widow (Sivert Dragset vokal/gitar, Herbjørn Anglen - leadgitar/kor, Stig Rune
Bråthen - bass/kor, Rune Dahl - trommer/kor).
For mer informasjon om arrangementet og påmelding,
se http://www.facebook.com/events/304579426272125/

Page I

Av Dagfinn Vold
Page I - fra 1980-tallet: Nils Morten Beitnes, Gunnar
Illøkken, Tron Sturle Aune, Jan Kåre Halgunset og Kjell
Henning Havdal.
Dagens Page II: Nils Morten Beitnes, Gunnar Illøkken, Tron
Sturle Aune, Jon Anders Vold og Lasse Rindal.

Page II

Ny giv for reiselivet i Rennebu?
Rennebu kommune har tatt initiativ til å
danne et nettverk for bedrifter i Rennebu som
arbeider innen opplevelser og reiseliv. På det
andre nettverksmøtet ble det satt ned en gruppe som skal arbeide videre med organisering
og markedsføring av disse tilbudene.
Det finnes mange små bedrifter i Rennebu som har opplevelses- og reiselivstilbud, men det har til nå vært liten samkjøring mellom tilbudene. Arbeidsgruppa tar sikte på å få
oversikt over tilbudene og videreføre arbeidet med nettverk
som kommunen har tatt initiativ til.
Det nye Bygdasenteret på Berkåk er et naturlig utgangspunkt både for organiseringen og markedsføringen av tilbudene. Etter det andre møtet i arbeidsgruppa er det kommet
mange idéer til markedsføringstiltak, og målet er at dette skal
bli en markedsføring av Rennebu som får frem bredden av de
gode tilbudene som finnes i bygda.
Gruppa arbeider nå med å kartlegge aktuelle tiltak og
komme frem til kostnadsrammer for tiltakene. Deretter vil
det bli gått ut til aktuelle aktører med forespørsel om deltagelse. Er det noen som har spørsmål eller idéer, er det bare å
kontakte Merete Fossum ved Bygdasenteret.

Arbeidsgruppa for organisering og markedsføring av
opplevelser og reiseliv i Rennebu: Dagfinn Vold, Merte Fossum,
Jan Bredeveien, Ola Øie og Evy-Ann Ulfsnes.

Rennebunytt
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Samfunnssalen Berkåk
fredag 17. august
Dørene åpner kl 21
Inngang kr 250

Billettsalg fra
mandag 23. april kl 10 på
Martnaskontoret tlf 902 00 805
Bygdasenteret tlf 72 42 77 05
18-års aldersgrense
Hjertelig velkommen
til en kveld med stor
stemning og trøkk!
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- «Mattfilldugnad» i Samfunnshuset mandag 23. april kl 18.00

Rennebu Husflidslag og Rennebumartnan inviterer til dugnad for å skaffe mattfiller til et
«matteprosjekt i plast og tekstil» som skal foregå non stop under årets martna.
Ta med deg ei god saks og fargerike tekstiler og plastposer o.l. og kom!
Vi byr på trivelig arbeidsfellesskap og donaskaffe!
Egnede mattfiller kan også leveres før dugnaden - på martnaskontoret i Birkabygget.

- Plastinnsamling til årets temautstilling

I et hvert møblert hjem finnes det utallige gjenstander i et eller annet plastmateriale. Det kan være
kunst, dekorgjenstander, redskap, hjelpemidler, kopper og kar, møbler, inventar osv, osv. Noen
gjenstander gamle og sjeldne, noen det knytter seg en spesiell historie til, andre dagligdagse men
helt uunnværlige produkter.
Vi utfordrer alle til å låne oss én eller flere gjenstander som kan bidra til å presentere plastens
historie under årets martna.
Alle som bidrar blir med i trekningen av tre gavekort på kr 250 som kan benyttes hos valgfri
utstiller på årets martna.
Gjenstander kan leveres til:
- Innset historielag v/ Kjell Magne Belsvik tlf 970 79 808 eller
		 Knut Strand tlf 415 27 513 e-post: knut.strand@loqal.no
- Rennebu Historielag v/ Arnfinn Engen tlf 909 67 637
		 e-post: arnengen1@loqal.no
- Meldal Historielag v/ Erik Steien tlf 72 49 67 21
- Martnaskontoret i Birkabygget på Torget i Rennebu
		 tlf 992 96 395 / e-post: aks@rennebumartnan.no

Bli med og vis plastens fantastiske historie på årets Rennebumartna!
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Skolerer seg innen
nærings- og kulturliv
Studiet ”verdiskaping i nærings- og kulturliv” som går i regi av
Høgskolen i Nord-Trøndelag har hatt sin første samling, og har
31 studenter er igang med studiet.

Studieveileder Arve Torshaug ved Høyskolen i Nord-Trøndelag (HINT), initiativtaker
Børge Dahle og ordfører Ola T. Lånke gleder seg over studiestart.
Ordfører Ola T. Lånke var tilstede
på første samlingsdag, og han uttrykte
glede over at dette studiet har kommet i
gang her i Rennebu.
— Flere har vært frempå med lignende tanker om kompetanseutvikling,
men Børge Dahle hadde et spennende
opplegg. Derfor ble det full tilslutning
fra kommunen, og vi er overveldet
over hvor mange som har meldt seg
på. Studentgruppa har en spennende
og interessant sammensetning både i
alder, næringer og erfaringsbakgrunn.
Vi har derfor store forventninger til hva
studiet skal føre til - og vi i kommunen
er på laget, sa Lånke da han ønsket studentene velkommen.
Lånke sa videre at det er viktig å få
miljø og nettverk som samhandler, dermed kan den kompetansen som tilegnes gjennom studiet også bli fruktbar
for andre utenfor studiet.
Studiet arrangeres i regi av
Høyskolen i Nord-Trøndelag (HINT),
og studieveileder Arve Torshaug sa til
studentene at de ønsker å være en aktiv
bidragsyter i samfunnet.
— En del av studiet går på entre-

prenørskap, og i den sammenheng er
det viktig å tenke entreprenørskap og
ikke bare være produktorientert, sa
Torshaug.
Torshaug sa at Børge Dahle har mye
av æren for at studiet har kommet i
gang, og han er dermed en viktig motor
i studiet.
— Det er mye kompetanse i denne
studentgruppa, og håpet er at vi skal
klare å frigjøre denne kompetansen for
å være med på å skape bolyst i kommunen. Jeg er derfor spent på å se hva
dette kan føre til av konkrete ting innen
natur, mat og bolyst, men jeg er overbevist om at dette studiet gir et viktig
bidrag for å bygge et godt omdømme
for Rennebu, sa Torshaug - og ønsket
studentene lykke til!
Studiet skal gjennomføres over 16
dagssamlinger, og inntil fire av dagene
kan brukes for å imøtekomme spesielle
kompetansebehov som er knyttet til
konkrete individuelle tiltak eller gruppeutviklingstiltak. Studiet avsluttes i
november 2013.
Av Dagfinn Vold

Vil fortsatt ha E6
gjennom sentrum
Det har vært mange runder med
utredning og diskusjon omkring
framtidig trasévalg for E6 gjennom
Rennebu, og nylig ga kommunestyre
og formannskap sin høringsuttalelse
til Konseptvalgutredningen som er lagt
fram. I vedtaket som ble fattet heter
det at formannskapet foreslår utredning av traséalternativer og veistandard
som i hovedsak samsvarer med konseptutvalgutredningen, med unntak av
at det gjennom Berkåk og Innset kan
bli aktuelt å vurdere en lavere dimensjoneringsklasse/veistandard.
Ifølge
formannskapssekretær Karl Petter
Gustaffsson betyr dette at politikerne
holder fast på det vedtaket som er gjort
tidligere om at det fortsatt er ønskelig å
ha E6 gjennom Berkåk sentrum.
– Det er nok delte meninger både i
kommunestyret og formannskapet om
denne saken, men politikerne var enige
om at næringslivsinteresser burde vektlegges, så får vi se hvordan det blir hensyntatt når saken skal behandles videre,
sier Gustaffsson.

4H-dagen feires
på Voll skole
I Rennebu har det blitt en tradisjon å markere 4H dagen, og
i år skjer dette lørdag 5. mai
på Voll skole.
Ragnhild Nordbø er klubbrådgiver i
Solrenning 4H, og hun forteller at det
planlegges en trivelig og variert dag
for både små og store. Det er de to 4H
klubbene i Rennebu, Solrenning 4H og
Arbeidsviljen 4H, som samarbeider om
opplegget, og det vil bli både natursti,
”dyrepark”, matservering og ikke minst
kalvemønstring.
– Produsentlaget i Rennebu har de
senere årene vært med på 4H dagen og
hatt kalvemønstring, og det er et veldig
artig skue, forteller Nordbø. 4Hdagen
er åpen for alle, og arrangørene håper
så mange som mulig finner veien til en
sosial og trivelig dag på Voll skole.
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Omsorgsarbeider/assistent Sykepleier 80%
50% fast stilling

Ledig fra 01.07.12. Arbeidssted for tiden er
Boligavdelingen ved Rennebu Helsesenter.
Turnus med arbeid hver 3. helg.

Vikariat, med mulighet for fast ansettelse

Hovedarbeidsområder:
- Pasientrettet arbeid
- Ivareta et godt arbeidsmiljø

Enhet for Hjemmebasert pleie og omsorg og Institusjonsbasert pleie og omsorg søker sykepleier i vikariat fra dags
dato til 31.12.2012 med mulighet for fast ansettelse.
I stillingen må en påregne og ta ubesatte vakter i tillegg til
planlagte pleie- og omsorgsoppgaver innenfor en turnus
på begge enhetene.

Ønskede kvalifikasjoner:
- Utdanning som helsefagarbeider/ omsorgsarbeider
- Søkere uten utdanning kan også søke, opplæring vil
bli gitt

Hovedarbeidsområder:
Sykepleiefaglige oppgaver, pleie- og omsorgsoppgaver
Andre relevante oppgaver tilknyttet hjemmetjeneste og
institusjon

Vi tilbyr:
- Et godt arbeidsmiljø
- Gode pensjons- og forsikringsordninger

Ønskede kvalifikasjoner:
Autorisasjon som sykepleier
Stillingen forutsetter førerkort kl. B (i hjemmesykepleien)
Personlig egnethet vil bli vektlagt

For nærmere opplysninger, kontakt
enhetsleder Borgny Lien på tlf 72 40 25 23 eller
nestleder HPO Wenche Teigen på tlf 72 40 25 25.
Søknadsfrist: 15. mai 2012.

Sykepleier 60%
Vikariat fra dags dato til 30.09.12, med mulighet for
fast ansettelse
Stillingen er for tiden organisert under IPO, med for
tiden arbeidssted ved Rennebu helsesenter.
Hovedarbeidsområder:
- Sykepleiefaglige oppgaver, pleie og omsorgsoppgaver
- Andre relevante oppgaver tilknyttet sykehjemmet
- Turnus med arbeid for tiden hver tredje helg
Ønskede kvalifikasjoner:
- Autorisasjon som sykepleier
Vi tilbyr:
- Lønn i henhold til avtaleverk
- God pensjons- og forsikringsordning

Vi tilbyr:
Arbeid i forhold til oppsatt turnus
Lønn etter kommunens regulativ
Pensjons- og forsikringsordninger
Et godt arbeidsmiljø
For nærmere opplysninger, kontakt nestleder HPO,
Wenche Teigen tlf. 72 40 25 25 eller Enhetsleder IPO,
Borgny Lien tlf. 72 40 25 23.
Søknadsfrist: innen 1. mai 2012.
Gjelder alle stillinger:
Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – ”Selvbetjening”
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om
søknadsskjema, tlf 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. Offentlighetsloven
§ 25.
- Rådmannen

For nærmere opplysninger, kontakt
enhetsleder Borgny Lien tlf 72 40 25 23

Jenterittet 2012

Søknadsfrist: 1. mai 2012.

For info om rittet og påmelding se
www.rennebu.kommune.no
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KUNNGJØRINGER
JEGERPRØVE
Utlegging til ettersyn

Formannskapet har i møte den 10. april 2012 foreslått valg av meddommere til tingretten,
lagmannsretten og jordskifteretten.
Formannskapets forslag legges ut til alminnelig
ettersyn i perioden 19. april 2012 til 4. mai 2012.
Oversikt over foreslåtte meddommere er lagt ut på
kommunens nettside www.rennebu.kommune.no
og på Servicetorget.
Merknader til formannskapets forslag skal meddeles
skriftlig til Rennebu kommune innen mandag 7. mai.

Beo Byggvare A/S er medlem av BYGGMAKKER,
Norges største byggevarekjede.

Til vår butikk på Berkåk søker vi:

ekstrahjelp/ferievikar
Vi søker en person som er utadvendt og liker å
omgås folk i et spennende og utfordrende miljø.
Arbeidet vil i hovedsak være
lager- og butikkarbeid.
Søknadsfrist: 30. april 2012
Spørsmål rettes til Gunn på tlf 72 42 82 89
Skriftlig søknad sendes:
Beo Byggvare A/S
Berkåk, 7391 Rennebu

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

Mopedscooter til sommeren?

Daelim S-Five - 50 ccm, 2004-modell, 8400 km.
Godt vedlikehold, nytt startbatteri og nye dekk foran og bak.
Selges for kr 6.000.
Kontakt Dagfinn Vold - mob 901 10 907.

Rennebu Jeger og Fiskeforening arrangerer jegerprøvekurs
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 begynnelsen juni
2012.
Påmelding innen 23. april til: Endre Kosberg 416 57 905
Nærmere orientering vil bli gitt etter påmelding.

Steinplukking utføres
med kombinert rive og plukker.
Lars Arne Havdal, tlf 482 05 005

RIL håndball 2012/2013

Vi skal nå melde på lag til neste års
håndball-sesong. Vi ønsker mange nye
spillere velkommen til et herlig og sporty miljø.
Nye spillere som vil være med bes om å sende epost til
mari.ytterhus@online.no innen 23. april, slik at vi har en
oversikt på hvor mange lag vi kan melde på. Gjelder barn
født 2003 og eldre.

Årsmøte i
Rennebu Idrettslag
- hovedlaget
på Frivillighuset Berkåk,
torsdag 26. april 2012 kl 19.30.

Vanlige årsmøtesaker.
Øvrig informasjon se www.rennebu-il.no
Velkommen!

- Styret

1. mai 2012
på Berkåk
Program for dagen
Kl 10.30
Gudstjeneste i Berkåk kirke
Kl 11.45
Besøk i Rennebu helsesenter
Tale, musikk, sang og blomsteroverrekkelser
Kl 13.00
Festmøte i Berkåk samfunnshus
Servering av kaffe og kaker
Appell v/Ellen Haugen Bergsrønning fra
Meldal AP
Hovedtaler: fylkespolitiker Olav Huseby
Kulturinnslag
Loddsalg
Utdeling av Kvinnegruppas Kulturpris
Barneaktiviteter
Slutt ca kl 15.00
Inngang: Voksne kr 50,- / barn gratis
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RETURADRESSE:

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt -

neste nummer 10. mai - frist for stoff 2. mai -

Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!
19.04
23.04
23.04
24.04
25.04
26.04
26.04
30.04
01.05.
03.05

Hyggekveld
Ambulansebygget 19.30
Husforeningsmøte, Åshuset hos Bodil 20.00
Rennebu Soul Children
Mjuklia 17.30
Årsmøte, Voll grendalag
Staure 20.00
Medlemsmøte,
Samfunnshuset 11.00
Rennebu pensjonistforening
Formiddagstreff
Staure 11.00
Årsmøte RIL
Frivillighuset 19.30
Basar
Misjonshuset Voll 17.30
1. mai-arrangement RAP Berkåk kirke 10.30
Helsesenteret kl 11.45 - Samfunnshuset kl 13.00
Mottak klær
Refshus skole 16-18

05.05
07.05
08.05
09.05
12.05
12.05

4H-dagen
Voll skole
Rennebu Soul Children
Mjuklia
Formiddagstreff
Omsorgsboligene
Eldretreff
Berkåk Menighetshus
Pubkveld på Nerskogen
Furuly
Loppemarked
Åshuset

11-15
17.30
11.00
11.00
21.00
9-16

Step hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30-20.30
Zumba hver mandag i samfunnssalen kl 18-19
Gjeterhundtrening hver tirsdag på Innset kl 19
Spinning alle hverdager, se timeplan www.oppspinn.net

Gratis innrykk i kalenderen

– kontakt Rennebunytt på tlf 72 42 76 66
eller send epost til mari@mediaprofil.no

Leiekjøring innen landbruk og lett anlegg!
Vårt mål er god tilgjengelighet og god service!
Konkurransedyktige priser!

Jan Eirik Holden 918 15 047
Einar Holden 975 08 544
www.sundsetgard.no

•
•
•
•
•

Følg Rennebunytt på
12 Rennebunytt

Grashøsting (slått, raking, pressing)
Transport (grus, rundball ol.)
Kalkspredning (for Visnes Kalk)
Husdyrgjødsel (12 m3 vacumvogn)
Gravearbeid (8 tonns maskin)

