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100 ansatte i Rennebu kommune går på
kurs med Marianne Zalik for å skape en
bedre hverdag på arbeidsplassen.
Se side 3.



Hovedtema er
avl, foring, beit-
ing og helse.

På dette møtet har
vi vært så heldig å få
avlssjefen i Norsk
Kjøttfeavlslag, Vegard
Urset hit til Rennebu.
Han har ansvaret for
avlsarbeidet på kjøttfe
i Norge, og vil gi oss
gode råd om avl. 

Dagens møteleder er Anna
Neergaard Rathe. Hun er dyrlege, driv-
er med kjøttfe og er leder i Norsk
Kjøttfeavlslag (nå TYR). Hun vil også gi
oss praktiske råd om stell og håndter-
ing av kjøttfe.

Felleskjøpet stiller med sin beste
ekspertise når det gjelder foring av
ammeku. Hvordan skal en best justere
foringa til ei ammeku gjennom hele
produksjonsåret. Er det viktig å bruke
ekstra tid til å følge opp fôring av
ammekua rundt kalving, og gi kalven
litt ekstra oppmerksomhet i starten.
Kan tiden du bruker på dette ha stor
betydning for økonomien i denne pro-
duksjonen?

Orklaringen er bedt om å gi oss alle
sine gode råd innenfor gjødsling og
grasdyrking. 

Fullstendig program finner dere ett
annet sted i dette nummer av Rennebu
Nytt.
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Arne L. Haugen fra Stortingets
Næringskomite kommer også hit til
Rennebu. Han skal snakke om land-
brukspolitiske signaler, noe som er
svært spennende nå like før jordbruks-
forhandlingene setter skikkelig i gang. 

Dette bør være av interesse for alle
som driver gårdsbruk, og vi anbefaler
alle interesserte til å sette av litt tid, nå
før våronna. Vi satser alt på et informa-
tivt og matnyttig møte innenfor mulig-
hetene som ligger innenfor økt kjøtt-
produksjon.

Det serveres lunsj!

Påmelding til Rennebu kommune
(72 42 81 00) innen 23. april.

Enhet for landbruk, miljø og tiltak

Kjøttåret 2008: 

Ny kjøttfedag den 29. april

Sangerstevne i juni
Rennebu Mannskor arrangerer NKØG`s sangerstevne i sommer. Formann i

stevnekomiteen, Per Dagfinn Presthus, forteller at arbeidet mot stevnet er komm-
et godt i gang. De forskjellige underkomiteene har allerede jobbet en god stund
med planleggingen. Omtrent 300 sangere pluss ledsagere og sanginteresserte
kommer til Berkåk i juni, og da må arrangøren prøve å legge alt til rette, slik at
stevnet blir så vellykket som mulig. Koret har blitt møtt med stor velvilje fra
sponsorer, og med den økonomiske biten på plass, er det opp til oss å skape en
best mulig opplevelse for våre gjester, sier han. Enda er det behov for flere hjelpere
til stevnet, så er det noen som har lyst til å bidra, er vi glad for alle henvendelser.
Lønna vil bestå av gratis inngang under stevnet. Dette arrangementet blir til på
dugnadsarbeid. Komitelistene blir snart sendt ut, og ved eventuelle problemer i så
henseende, ber mannskoret om snarlig tilbakemelding. Per Dagfinn er overbevist
om at sangerstevnet på Berkåk i sommer, vil føye seg inn i rekken av vellykkede
arrangement i Rennebu.
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På kurs for å lære Vi-følelse
Ansatte innenfor helse, pleie
og omsorg har vært på kurs
for å skape en bedre hverdag
på arbeidsplassen. 

— Dette er den største satsingen på
skolering av medarbeidere som noen
gang har vært her i Rennebu, og vi får
kjempegode tilbakemeldinger på kurs-
et, forteller kommunalsjef Lill
Hemmingsen Bøe og enhetsleder
Helge Aalbu. 

Kurset handler i korte trekk om å
bli bedre kjent med seg selv, og
hvordan en påvirker omgivelsene.
Samtidig skal en lære om organisa-
sjonen en arbeider i og dens felles mål.
For å nå disse målene, er alle verdifulle
brikker. Dette synliggjør også at alle
må være i takt med hverandre. Her
kommer bl.a. kjennskap til viktige
datoer i en kommunes planleggings-
arbeid, som tid for budsjettarbeid. 

— Kurset skal forsterke “vi-følels-
en”, der vi alle er medarbeidere i
Rennebu kommune, sier Helge.

SWOT-analyse
Kursdeltagerne har også gjennom-

ført en såkalt SWOT-analyse. Det er et
effektivt verktøy for å få en rask over-
sikt over indre og ytre styrker og svak-
heter i organisasjonen. De fire bokstav-
ene «SWOT» representerer forbokstav-
en i de engelske ordene strengths
(styrker), weaknesses (svakheter),
opportunities (muligheter) og threats
(trusler). Denne analysen får frem hva
som fungerer godt, hva som er mindre
bra og kan bli bedre, hvilke muligheter
finnes og hva som kan være hindringer
eller utfordringer?

Prosjektoppgaver
Kursprogrammet gjennomføres av

Marianne Zalik som er rådgiver i
firmaet Triangel fra Molde. Så langt er
det nærmere 100 ansatte som deltar på
kurs, og disse er fordelt på fire kurs.
Hvert kurs går tilsammen over to og en
halv dag, og det skal ende i en pro-
sjektoppgave forankret i egen arbeids-
plass. 

— Disse prosjektoppgavene er vikt-
ige innspill for å følge opp kurset. Det
er medarbeiderne som vet hvor skoen

trykker, derfor er disse prosjektene
viktige for at vi skal utvikle oss positivt
videre, sier Lill. Av de 12 prosjektene
som er valgt innenfor helse-pleie-
omsorg kan nevnes dataopplæring,
kjøkken/kantine, begeistring på
arbeidsplassen og samhandling. Et
datakurs er allerede startet opp, og tot-
alt skal 65 medarbeidere delta på data-
kurset.

Følges opp
— Det er et mål å kjøre samme

opplegget for flere medarbeidere i

kommunen, og ledere vil i tillegg skol-
ere seg videre utover dette kurset.
Dette er ei viktig satsing som må følges
opp, sier Lill og Helge.

Til slutt et lite sitat fra Gandi som
ble brukt på kurset:

Hold dine tanker positive,
dine tanker blir dine ord.
Hold dine ord positive,
dine ord blir din atferd.
Hold din atferd positiv,
din atferd blir dine vaner.

Mary Ulvåg, Dagrun Hårstad, Oddny Grøtte, Solfrid Toset og Inger Johanne Øien.

Jorid Fossmo, Ingrun Rokne og Grete Midtli Stenbro i dyp konsentrasjon.
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Lærte om søppelets bruk
Tirsdag 11. desember dro
elever og lærere ved
Nerskogen skole på tur til
Trondheim. Da skulle vi på
besøk til Heimdal forbrenn-
ingsanlegg. 

Vi hadde lært litt om forbrenn-
ingsanlegget på forhånd, blant annet at
de brente søppel og lagde fjernvarme.
Fjernvarme er varmt vann som går
gjennom rører i golv eller til radiatorer
som henger på veggene, slik varmes
mange av husene i Trondheim opp av
brent søppel.

Da vi kom til Heimdal fikk vi først
se en video om fjernvarme og produk-
sjonen på Heimdal. De tar i mot søppel
fra store deler av Midt-Norge, før ble
mye av denne søpla kjørt til Sverige,
men nå brennes den på Heimdal. Vi
snakket også om hva slags søppel de
brenner der, de brenner matavfall og
restavfall, i tillegg kommer det noe
papir og papp som ikke kan resirkuler-
es til forbrenningsanlegget. 

Vi fikk se på en stor søppelsilo hvor
søppelbilene kom og tømte søpla, der
hadde de ei stor klo som ble styrt av en
mann som satt inne foran et stort
vindu. De hadde ikke bare ei klo, men
det var bare ei de brukte da vi var der.
Kloa rørte litt rundt i søpla slik at den
ble blandet, dette gjorde de for at vått
og tørt avfall skulle blandes. Deretter
løftet den opp søppel og la det inn i en
av de tre ovnene de hadde der. Det er
ca. 1000 grader i ovnene. De tre ovn-
ene har hver sin pipe, derfor kan vi se
hvor mange ovner de brenner søppel i
når vi kjører forbi, hvis det ryker av alle
tre pipene brenner de i alle tre ovnene.

Når de brenner søppel tror dere
sikkert at røyken som kommer ut er
forurenset, den er jo svart hvis vi
brenner noe søppel på et bål. Og ja,
røyken som kommer ut av forbrenn-
ingsovnen er forurenset, derfor dusjer
de den slik at forurensningen som er
som støv i røyken blir tatt bort. Derfor
blir det bare ren vanndamp igjen, og

som vi kan se når vi kjører forbi for-
brenningsanlegget, den er helt hvit.

Når de brenner så mye søppel blir
det ganske mye aske. Den asken som
kan inneholde farlige stoffer blir pakket
i tett emballasje og sendt til et deponi.
Mens den asken som ikke inneholder
farlige stoffer blir kjørt til det som før
var søppelfyllinga i Trondheim.

Vannet som blir varmet opp av
søppelet går i store rører ut til husene
de varmer opp. Inn til og inni husene
er det mindre rør. Det vannet
som går ut fra forbrennings-
anlegget er ca. 110 grader varmt.
Når vannet ikke er varmt nok til å
varme opp husene går det tilbake
til forbrenningsanlegget hvor det
blir varmet opp på nytt. Mange
hus i Trondheim varmes opp av
fjernvarme, det er blant annet
bolighus, skoler, kirker, syke-
huset og til og med fotballbaner.
Trondheim kommune arbeider
med å få fjernvarme inn i alle
bygningene de eier. I tillegg

bygges det mange bolighus med fjern-
varme.

Det var veldig lærerikt å se hvordan
søppel vi kaster blir til noe nyttig. Fordi
de husene som blir varmet opp av
vannet trenger ikke å bruke elektrisitet
til oppvarming, da sparer man strøm.

Med vennlig hilsen
Mirja, Jon Andre, Emil, Mats,

Magne, Kristine, Yung Even og Frida. 
1.-4. trinn ved Nerskogen skole.

Elevene ved Nerskogen skole  på Heimdal Forbrenningsanlegg



blir liggende midt i sentrum med til-
knytning til bank, butikker, skole,
idrettshall og kommuneadmini-stra-
sjon. I alt er det ca 150m2 areal som
skal deles opp i møterom, kontorlokal-
er og arkivrom.

— Vi skaper en møteplass sammen,
og vi håper og tror at vi alle blir i enda
større grad lokale nettverksbyggere
gjennom frivillig engasjement og sam-
arbeid. Målet er at Rennebu skal bli et
enda bedre sted å være, sier Maj Britt.
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Frivillighetssentral-
en planlegger møte-
plass for lag og
organisasjoner i
Rennebu.

Siden Rennebu Frivill-
ighetssentral flyttet til nye
lokaler har den vært en
sentral og viktig møteplass
for mange i bygda.  Det
arbeides nå med å forsterke
denne møteplassen ved å
sette i stand et felles areal i
tilknytning til eksisterende
lokaler, der frivillige lag og
organisasjoner skal ha en
felles møteplass. 

— Møteplassen skal
utvikles til å bli et kraft-
senter for det frivillige livet
i Rennebu og være ei åpen
dør for alle som har tid og
lyst til å ta en tur innom. En åpen dør
for idrettslaget som skal ha styremøte,
BU som skal ha medlemsmøte, bridge-
klubben, handikaplaget, frivillighets-
sentralen og mange andre, sier Maj
Britt Svorkdal Hess. — Vi ønsker at det
skal være rom for små og store møter,
kurs, utstillinger, minikonserter, kafé,
ùtsalg for elevbedrifter, hobbyverksted,
base for natteravner, strikkekafé, små-
barnstreff, hørselshjelp, temamøter i
regi av offentlige instanser, politi og
mye mer. Lokalene skal være åpen for
alle som ønsker å benytte dem, men
det skal først og fremst være det fri-
villige livet i bygda sin base. ”Huset”

Avtale om ambulanse-
bygget

Rennebu kommune har blitt enig
med Helse Midt om en leieavtale på 20
år angående det planlagte ambulanse-
bygget. Leieprisen dekker kommunens
kostnader med bygget. Så snart kon-
trakten er signert, vil byggearbeidet
starte opp. Kontrakt med entreprenør
innebærer en byggetid på 8 måneder.

Rennebu Røde Kors Hjelpekorps
skal også være leietaker i bygget, og de
skal selv stå for innredningsarbeide i
sine lokaler.

Frivillighetens næringshage

Maj Britt håper ho snart kan invitere inn
til den nye møteplassen.

Johanne var
med og åpnet
operaen
Sist lørdag var det høytidelig
åpning av Operaen i Oslo.
Johanne Eggan var med i det
store koret.

Johanne Eggan i finstasen 
og klar for opptreden i Operaen.

Foto: Harald Aspen

Det såkalte Slavekoret bestod av
representanter fra alle kommuner i
Norge og representanter fra arbeiderne
og leverandørene som har vært med på
å bygge operaen, tilsammen 442 sang-
ere. Johanne Eggan var vår repre-
sentant, og hun fortalte til RN at det
hadde vært en kjempeopplevelse. 

— Det var veldig spennende og ei
stor opplevelse. Jeg skjønte ikke hvor
stort det var før jeg kom hit, sier en
begeistret Johanne.

De 442 sangerne fremførte Verdis
Slavekor på originalspråket - italiensk.
Samtidig fikk de være “korister” til
Champagnekoret.

— Før vi kom hit til Oslo har vi hatt
regionale øvinger, og det var først da vi
kom til Oslo at hele koret øvde samm-
en. På fredag fikk de sin debut med
direkteopptreden fra taket på operaen i
TV2s frokost-TV. 

Johanne avslutter opplevelsen med
et opera-cruise til København. Dette
betaler hun selv, men hun syntes det
var artig å få med seg dette også når
hun først ble invitert.

Penger til skate-
boardrampe

Ungdomsrådet i Rennebu har fått
bevilget kr 36.500 fra Sør Trøndelag
fylkeskommune til bygging av skate-
boardrampe på Berkåk. Pengene er
bevilget ut fra den forenklede nær-
miljøsanleggsordningen. 

Anleggskostnaden er beregnet til kr
73.000, og arbeidet skal være gjennom-
ført i løpet av ni måneder. 
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Ny ledelsesstruktur for 
barnehagene og skolene i Rennebu

FFoorr  bbaarrnneehhaaggeennee  blir det små
endringer i forhold til den tre-årige
prosjektperioden. Innset og Vonheim
barnehager opprettholdes som en
enhet og Nerskogen og Voll barnehag-
er som en annen enhet - begge med
styrer i 100% stilling. Alle fire barne-
hagene får hver sin assisterende styrer
på 10%. I forbindelse med den nye
strukturen ble det vedtatt å opprette en
merkantil ressurs på begge enhetene -
38 % stilling ved Innset og Vonheim og
18 % stilling ved Nerskogen og Voll.

Videre i vedtaket står det at assist-
erende styrere har ansvar når styrer er
fraværende. Det forutsettes at assister-
ende styrer setter seg inn i styrers
arbeid slik at forsvarlig drift kan opp-
rettholdes ved fravær.

Merkantil ressurs forutsettes å
avlaste lederne ved å tilrettelegge
administrasjonsarbeidet bedre.

Barnehagerådgiver samordner det
pedagogiske utviklingsarbeidet og
delegeres myndighet fra kommunal-
sjefen etter fullmakt.

Styrere rapporterer resultat til
pedagogisk rådgiver, som danner
bindeleddet mellom barnehagene og
kommuneledelsen.

Det utarbeides beskrivelse av
ansvars- og arbeidsfordeling mellom
styrer, assisterende styrer, pedagogiske
ledere samt merkantil ressurs.

Pedagogisk lederteam opprett-
holdes som samarbeids- og utviklings-
arena mellom barnehagene, skolene og
kommunenivået.

Styrere inngår i Utvidet lederteam,
som er rådmannens felles styrings-
arena med enhetsledere.

Det må legges til rette for pedagog-
isk utvikling og driftsmessig samarbeid
på tvers av barnehagene.
Barnehagerådgiver tillegges ansvaret
for slik tilrettelegging og for fremdrift i
arbeidet.

FFoorr  sskkoolleennee blir strukturen litt
annerledes i forhold prosjektperioden,
men ikke så store forskjeller fra før pro-
sjektperioden. 

Innset skole og Voll skole blir igjen
egne enheter med hver sin rektor.
Innset skole får rektor i 60% stilling og
stedfortreder tilsvarende 8% stilling.
Voll skole får rektor i 86%
og stedfortreder tilsvarende 8% stilling.
Merkantil ressurs blir som tidligere -
henholdsvis 12,5 % og 14%. 

Lederstillingene bør være 100%,
men ved Innset og Voll vil rektorene
måtte ha en del undervisning. Det vil gi
behov for vikar dersom fellesmøter/
enhetsmøter kolliderer med undervis-
ningen. Det er ikke lagt inn ekstra res-
surser for dette. Rektorene forutsettes å
være aktive medspillere i rådmannens
enhetslederteam som en del av kom-
munens ledelse.

Skolerådgiver må ha spesielt fokus
på å sikre samordnet fellestid og
ivareta et helhetlig og tilfredstillende
undervisningstilbud til alle elever uan-
sett skole. Skolerådgiver må også følge
opp og etterspørre resultater.

Berkåk skole/Rennebu ung-doms-

skole og Nerskogen skole blir slått
sammen til en enhet. Ledelsen av de to
skolene samordnes med felles rektor i
100% stilling.

Assisterende rektor Berkåk
skole/Rennebu ungdomsskole styrkes
med 20%, til 70%, mens assisterende
rektor for Nerskogen skole blir 20%.

Merkantil ressurs Berkåk skole/
Rennebu ungdomsskole blir 150%,
mens merkantil ressurs på Nerskogen
skole blir 14 % - styrket med 10%.

Rektorstillingen og stillingene som
assisterende rektorer skal være 100%.
De assisterende rektorene vil måtte ha
en del undervisning. Det vil gi behov
for vikar dersom fellesmøter/ enhets-
møter kolliderer med undervisningen.
Det er ikke lagt inn ekstra ressurser for
dette.

Rektor forutsettes å være aktiv
medspiller i rådmannens enhetsled-
erteam som en del av kommunens led-
else og sammen med de andre enhets-
lederne i skole og barnehage samar-
beide med kommuneledelsen om
utvikling av opplæringstilbudet i kom-
munen. De assisterende rektorene for-
utsettes å bidra sammen med rektor i
dette arbeidet.

Etter en treårig prosjektperiode med ny led-
elsesstruktur på barnehagene og skolene her i
Rennebu, er det nå gjort vedtak i kommune-

styret om fremtidig struktur som skal gjelde
fra 1. august 2008.

Nerskogen skole får felles rektor med Berkåk skole/Rennebu ungdomsskole.
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Alle foretak eller eiere som driver
og/eller eier en landbrukseiendom kan
søke om tilskudd. Eller hvis du er
registrert i Enhetsregisteret og har
skriftlig godkjenning av eieren til å
gjennomføre det planlagte tiltaket.

To typer tiltak
Det kan gis tilskudd til to typer til-

tak; planleggings- og tilretteleggings-
prosjekter og til kulturlandskaps- og
forurensingstiltak. Tilskudd til plan-
leggings- og tilretteleggingsprosjekter
kan gis for å få i gang prosesser som
leder fram til gode og konkrete tiltak.
Formålet med slike prosjekt er å legge
forholdene til rette for større helhetlige
tiltak over større områder.

Innen kulturlandskap kan det søkes
på:

- Gjerder: Omfatter fellesgjerder
mot eller i utmark (org. beitebruk),
inngjerding av gamle beiter eller opp-
rydding av gamle gjerder. 

- Kulturminner og kultur-
miljøer: En kan få støtte til istandsett-
ing og skjøtsel av kulturminner og
kulturmiljøer knyttet til landbruket.

Inkluderer
også fjerning
av skjemm-
ende hus.

- Gammel kulturmark: Restau-
rering av gammel kulturmark, areal
som er blitt utvikla ved beiting og/eller
gamle høstingsmetoder. Skal beites
etterpå.

- Biologisk mangfold: Tiltak skal
bidra til bevaring og utvikling av et
mangfold av plante- og dyreliv i land-
brukets kulturlandskap. Det er ønske-
lig å utvikle og vedlikeholde leveom-
råder og spredningsveger for ville
planter og dyr.

- Tilgjengelighet og opplev-
elseskvalitet: Støtte kan gis til tiltak
som bedrer muligheten for ferdsel til
fots og opplevelse av landbrukets kult-
urlandskap gjennom friluftsliv og
rekreasjon.

- Freda og verneverdige byg-
ninger: Det kan gis støtte til bygninger
som brukes i landbruksdrifta eller i
annen næring på landbrukseien-
dommen. Det kan også gis tilskudd til
freda og verneverdig seterbebyggelse,
der det er aktiv seterdrift.

- Organisert beitebruk: Gjelder
investeringstiltak som bl.a sperre-
gjerder, ferister, bruer/klopper, sanke-
og skilleanlegg. 

Eksempel på forurensingstiltak kan
være utbedring og supplering av
hydrotekniske anlegg, miljøplantinger
og økologiske rensetiltak som
fangdammer og vegetasjonssoner.

Det skal søkes på eget søknads-
skjema, som kan fås hos Enhet for
landbruk, miljø og tiltak eller lastes ned
direkte fra Statens landbruksforvalt-
ning sin hjemmeside. Rennebu kom-
mune har to søknadsfrister; 1. mai og
1. oktober.

Enhet for landbruk, miljø og tiltak
Randi Stolpnes

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Det vi vil oppnå med SMIL, er å ivareta
natur- og kulturminneverdiene i kultur-
landskapet. I tillegg vil vi prøve å redusere
forurensningen fra jordbruket. Ordningen
skal hjelpe folk med å få gjennomført tiltak
utover det som kan forventes gjennom 
vanlig jordbruksdrift.

Keramikk fra Stavanger:

Torunn månedens håndverker
Hver måned kårer Birka, nasjonalt senter for kunst og håndverk, en

”månedens håndverker”. I april er det Torunn Måseidvåg som er valgt. Torunn
lager vakker og funksjonell keramikk med utgangs-punkt i den norske potte-
maker-tradisjonen. Alle gjenstandene hennes, kopper, fat, krukker og kanner,
er dreide for hånd. - Det er en av prosessene jeg liker aller best. Det er noe så
fritt i det å være fullt konsentrert om å forme på dreieskiva, en må legge fra seg
alt annet, sier hun.

Torunn er også utdannet etnolog, og folkekunst var et av fordypings-emna
hennes i utdanninga. - Koblinga mellom det kultur-historiske faget og hånd-
verket er spennende synes jeg – særlig i møte med andre kulturers dekorative
tradisjoner.
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Ring din 
lokale salgsrepresentant
Roy Dalberg
mob 415 51 188

- for et uforpliktende tilbud!

Inter Revisjon Orkanger AS
Adresse: Røhme Gård, 7300 Orkanger   

tlf 72 48 15 00
Adresse Rennebu: 

Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu
tlf 72 40 23 39

E-post: orkanger@interrevisjon.no
www.interrevisjon.no

• Revisjon

• Skatte og avgiftsrådgivning

• Bedriftsrådgivning
Voll, 7393 Rennebu  -  Tlf. 72 42 66 35  -  Mobil 976 80 819

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner 

Edvin Eide: 950 34 056
Seierdalen 7398 Rennebu 
edvin.eide@oppdal.com

MARKISER – PERSIENNER

Automower viser muskler!
Robotklipperen fra Electrolux
slår plena di hele sesongen, 

alene og helt lydløst. 
Kom å se den i aksjon.

Flere typer plenklipperre - trimmere.
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Norges største freestyle motorcrossanlegg
Stig Aron Frøseth bygger
anlegg for freestyle motor-
cross på Jåren.

Mange av oss har hørt om Ailo
Gaup, en av verdens aller ypperste
utøvere i den noe eksotiske idretts-
grenen Freestyle motorcross. Noe for-
enklet kan man si at det hele går ut på
å hoppe med motorsykkel, samtidig
som man utfører halsbrekkende triks i
lufta. I de senere åra har sporten hatt
en voldsom oppsving, ikke minst takk-
et være nevnte Gaup.

Det færre sannsynligvis har fått
med seg, er at i Rennebu er en ung
mann på full fremmarsj i utøvelsen av
denne sporten. Tjue år gamle Stig Aron
Frøseth har bestemt seg for å satse for
fullt, og da kreves det et skikkelig tren-
ingsanlegg.

Ti tonn skumgummi 
Den driftige ungdommen har alle-

rede jobbet mye med anlegget, hver
ledig stund blir utnyttet, og Stig Aron
sier at det hele kan stå ferdig allerede i
mai. Og det er ikke småtterier det er
snakk om. Et 10 x 15 meter stort skum-
gummibasseng, fylt med 10 tonn!
skumgummi, vinsj til kran med såkalt
løpekatt, pressenning (en stor en), og
superkicker, som er en spesiell rampe
for salto, er noe av det som skal på
plass før det hele er ferdigstilt.
Superkickeren er allerede ferdig bygd,
presenningen og vinsjen er kjøpt og
går det som forventet, er skum-
gummien levert mot slutten av april.

Møteplass for ungdommen
I dag finnes det kun to slike anlegg

her i landet, begge er til privat bruk.
Stig Aron forteller at hans anlegg er
ment til bruk for alle som har interesse
av motorsporten. Dette tror han kan bli
en super møteplass for ungdom med
denne interessen, og at anlegget er
imponerende er det ingen tvil om.
Ferdig bygd blir det faktisk Norges
desidert største anlegg for freestyle
motorcross. Det hele er lokalisert ved
Hoel på Stamnan, nær veien opp til
Nerskogen.

Søker sponsorer
For å realisere et slikt anlegg, kreves

det naturligvis penger. Derfor hen-

vender Stig Aaron seg til det lokale
næringsliv, med forespørsel om øko-
nomisk støtte. Han er svært fornøyd
med responsen så langt, bl.a. har en
bedrift gitt alt materiale for bygginga av
selve bassenget. I tillegg har BliLyst
ungdomsfond bidratt med til sammen
25.000,- kroner og fem andre bedrifter
har bidratt som sponsorer. Hele
anlegget har en totalkostnad på i over-
kant av 100.000,- kroner, og finansier-
inga er ikke helt i mål ennå. Men med
velvilje fra næringslivet, håper Stig
Aaron at finansieringa snart er i havn.

Spennende er det, eller som Stig
Aron Frøseth selv sier: ”Det er unikt,
engasjerende og oppsiktsvekkende”.

Stig Aron Frøseth har mektige dimensjoner på rampa på sitt freestyle motorcrossanlegg.

Dansebesøk til ettertanke
I forrige uke hadde skolene besøk av Tumaini Group fra Tanzania med fore-

stillingen Barabaig. Tumaini betyr håp på swahili, og gruppa gir fattige gatebarn et
alternativ til livet på gata samtidig som de gir folk et underholdningstilbud.
Tumaini Group forteller en historie med dans og akrobatikk. Tema for forestilling-
en er den alvorlige situasjonen som har oppstått gjennom spredning av HIV-virus-
et. Bakgrunn for forestillingen er at HIV/Aids er kommet inn i nomadestammen
Barabaigene i Nord-Tanzania. De lever som sine forfedre, der flerkoneri er vanlig.
En kultur er dermed truet. Forestillingen Barabaig! forteller historien om hvordan
de tre små guttene Bargheida, Soroji og Asechek, får en god ide om hvordan de
kan få landsbyen sin informert om hvordan man beskytter seg mot HIV/Aids.
Barabaig er ingen trist forestilling. På scenen opptrer guttene sammen med 14
dansere, musikere og akrobater med en forestilling som hyller livet. En forestilling
både til underholdning og til ettertanke!
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6 måneder fri assistanse til

kun 99,-
• Hjelp til bilen - hvor som helst i Norge 

og Europa, når som helst - uansett årsak.
• Ingen egenandel og ubegrenset antall

assistanser pr år.

Nyt godt av våre medlemsfordeler:
Som Falck-medlem får du gode avtaler og

rabatterte priser hos en rekke 
samarbeidspartnere.

Ta kontakt for mer info!
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Gjensidige Oppdal-Rennebu Brannkasse kan
se tilbake på over 165 års sammenhengende drift.

Forsikringsselskapet ønsker å gi noe tilbake til lokalsamfunnet
– TALENTPRISEN 2008

Kjenner du noen som
fortjener en pris?

Prisen skal tildeles
- ungdom mellom 14-22 år, enkeltpersoner/lag/organisasjoner
- personer som har vist interesse og framgang for

å utvikle seg innenfor sitt felt, - kultur eller idrett 
- personer som “har noen år i faget”

Prisens størrelse er på kr 10.000,- i hver kommune. Egen uavhengig jury plukker ut vinnerne.

Frist for innsending av
begrunnet forslag er 1. juni 2008
til postboks 26, 7341 Oppdal eller
e-post merket Talentprisen 2008.

Oppdal 72 40 49 90  Berkåk 72 42 82 50
e-post: oppdal-rennebu@gjensidige.no

 
 

VVi har mange i har mange 
aktuelle våraktuelle vår-artikler-artikler

* Sykkelhansker * Leggbeskyttere
* Fotballstrømper * Drikkeflasker

Velkommen innom til en trivelig handel!

BERKÅK BIL a.s
7391 BERKÅK  - Tlf. 72 42 75 90

- autorisert bilverksted -

Skifte/reparasjon av frontruter,

periodisk kjøretøykontroll og andre

reparasjoner/service får du tatt hos oss.



storhetstid på 70-tallet ble det mange
kjente sanger å gjenoppleve. For sang-
ene kom på rekke og rad - Proud Mary,
Sailing, Crocodile rock, Morning has
broken, Killing me softly, Love hurts
og Imagine - for å nevne noen. 

Arrangørene var litt spente før
kvelden, for konkurransen var hard fra
TV med Opera-åpning og Farmen-fin-

ale. Men bange
anelser ble gjort
til skamme, for
nærmere 400
hadde funnet
veien til
Rennebuhallen.
Og de gikk ikke
skuffet hjem, for
dette ble en
kveld med gode
prestasjoner fra
alle deltagere.
Det var sikkert
flere enn under-
tegnede som
gikk nynnende
hjem - Thank
you for the mus-
ic.

Thank you for the music
Rennebu Nytt 11

Linn-Elise Solberg Rognes og Hanne
Svardal Berg - henholdsvis 12 og 14 år -

slo an tonen med Waterloo på en 
imponerende måte.

Gunvor Hoset rocka seg gjennom en
Chicago-låt.

Stig Løfshus går ned på kne 
for Christina Stokke i Grease-låten 

You`re the one that I want.
Arnstein Storrø fremførte flere Elton John-låter. Her får han besøk
på scenen av to fra sangkoret Samhald under låten Crocodile rock.

Rockefoten gikk nok på mange i
Rennebuhallen da Rennebu
Musikkorps og sangkoret Samhald
sammen med 10 solister og band invit-
erte til 70-talls show. Det var tredje
gangen musikkorpset arrangerte en
slik temakveld, og denne gangen var
nok den mest vellykkede. Fine og jevne
solistprestasjoner gjorde kvelden til en
opplevelse, og for oss som hadde vår

Herborg Skjolden koste seg på scenen 
- her med I`d like to teach the world to sing med The New Seakers.



TTeennkk  ssoommmmeerrddeekkkk  nnåå

DDEEKKKKSSEERRVVIICCEE
v/ Øyvind Kjeka

GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680
e-post: kjeka@start.no

1177""  ffeellggppaakkkkee
mmeedd  ddeekkkk
kkrr  55999900,,--

1166""  ffeellggppaakkkkeemmeedd  ddeekkkk  kkrr  55229900,,--

Kan etter avtale hente bil for dekkskift.

15" felgpakke

med dekk

kr 4490,-

RRyydddd  ppåå  lloofftt  oogg  kkjjeelllleerr

NNåå  eerr  ddeett  RREETTUURRAA  ssoomm  tteelllleerr

Bilpleiepakke fra kr 1500,-

195/65-15 fra  kr 549,-
205/55-16 fra  kr 649,-
Alle priser ferdig pålagt på bil!

Behov for grus/pukk?
Vi kan levere pukk i forskjellige fraksjoner.

Grus til diverse formål.
Dessuten utfører vi små og store gravejobber,

eksempelvis drenering, tomtegraving og masseutskiftning.
Ring for uforpliktende prat!

Torstein Engen, Berkåksmoen 7391 Rennebu
Telefon: 944 87 876 - te@rennebu-grus.no - www.rennebu-grus.no
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Sesongavslutning søndag 20. april
med HALV PRIS i heisen!

Alle som kjører heisen er med i trekkinga av 
2 årskort og noen dagskort!

Åpent både lørdag og søndag kl 11.00-17.00. 
Ved fint vær kjører vi opp Kvelda Rundt.

TTll ff   7722  4422  6611  0088  --   997766  8800  881199

EEtt  sstteedd  ffoorr  ppoossiittiivv  ffrriittiidd!!

ddeessiiggnn
ttrryykkkk

rreekkllaammee

ditt lokale reklamebyrå
www.mediaprofil-as.no
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Dagen starter ikke slik vi fryktet.
Været er bra, vindstille og sola bryter
igjennom skydekket. Å så bra! Da får vi
gjennomført det vi har planlagt og
gleda oss til i flere uker! Håper dagen
blir en opplevelse for livet, både for alle
de frivillige som har gjort dette mulig
og for de som har meldt seg på denne
turen.

Vi merker en lun og forventnings-
full stemning når vi møtes oppi Lia på
Ulsberg. Smilene er der og praten går
lett. Scooterne står klare. Noen har
hengere med stoler som er tilrettelagt
for oppdraget, mens andre har laget
karmer så det er trygt å sitte oppi.
Tepper, skinnfeller, fjellduker blir
pakket rundt våre 18 som er våre hed-
ersgjester i dag. Alt går rolig for seg. 

Tenk å få lov til å arrangere en slik
tur! Det kjennes godt å få være en del
av dette. Det å gi disse en mulighet til å
få se, oppleve og sanse fjellet i sin
prakt! Det er ikke alle forunt å kunne
spenne på seg skia og legge ivei til
fjells. Vi tar det som en selvfølge, men
slik er det ikke for alle. Derfor er dette
et tiltak som skulle vært en bortimot
rettighet for eldre, uføre, handikapp-
ede, minst en gang i året. 

Nå er alle på plass. Mat, kaffe og
kake har vi også med, så dette bare må
bli bra! Jon, vår trofaste og stødige
løypekjører for idrettslaget i 25 år, leder
an snøscooterekvipasjen. Det blir en
lang rekke som drar fra Lia. Jeg sitter
på en henger i bakerste tropp og jeg får

frysninger når jeg
ser fremover og
scooterne med
verdigfull last for-
serer gjerde, oppov-
er lia og inn i skog-
en før vi kommer
inn på platået og vi

ser tårnet på Gråhøa.
Plutselig kjenner jeg at jeg blir

vemodig. Tårene presser på og jeg
gråter stille, mens scooterkjøreren
manøvrerer farkosten stødig gjennom
det flotte landskapet. Jeg er glad nevø-
en min, Ove fikk oppleve dette i fjor.
Dette er det andre året vi arrangerer en
slik tur.

Turen går i akkurat passe fart, slik at
man får mulighet til å se og virkelig
nyte naturen. Snøen er hvit og fin, men
ikke så skarp at det er ubehagelig. Vi
enser tregrensa, høydedrag, flotte fjell-
formasjoner, og spor etter dyr, ja til og
med et par ryper får vi med oss. Vi kan
se noen hytter som ligger i ett med
terrenget, men når man ser innover
fjellet så er det nesten at man tenker at
her har det ikke vært folk før.

Vi stopper underveis. Vora ligger
høyt og fritt og herfra kan vi se Berkåk,
kommunesenteret vårt ifra. En fantast-
isk utsikt mot Ilbogen, Storhøa,
Sandfjella, Forelhogna naturpark,
Innerdalen, Hostoa, Oppdalsfjella og
Ramsfjella.

I marsjfart går turen videre nord for
Gråhøa, ned Øyaseterdalen og oppov-
er mot toppen av Andreashøa.
Utsikten herfra er formidabel. Kritthvit
ligger Kongsvarden omkransa med
knallblå himmel. Ett minne for livet!
Man føler seg både liten og andektig på
samme tid.

Vi nyter utsikten fra Andreashøa til
sulten minner oss om at soddet venter

på Øyasetra. Vi tar etappen ned og
akkurat når vi ankommer Øyasetra,
daler snøen sakte ned. Hele 38 stykker
får plass i den gamle og trivelige seter-
bua som idrettslaget nok en gang får
bruke. Her er det masse historie og sjel
i veggene, Ingrid og Odd Bjarne!

Soddet som var medbrakt blir øst
opp og saft, flatbrød og loff kommer på
bordet. Praten går stille, røde kinn og
smil brer seg rundt bordene, dette er
både en sosial opplevelse og en genial
fjelltur! Etter at kaffe og kake er fortært,
er det mange som uttrykker takknem-
lighet for tiltaket og at vi får komme
inn i den gamle seterbua. 

Så var det returen. Vi vinka farvel til
vertskapet og da alle var på plass i set-
ene/kjelkene, så kjørte vi om Gråhøa
på hjemvei. Her ble det stopp og
allsang i motvind! (Bursdagssang til
Amalie og Jens) Snøscooterekvipasjen
kjørte med jevn fin fart og det var
virkelig en opplevelse vi sent vil
glemme. Jeg håper og tror at dette ble
et godt minne for livet for alle!

Hvis det blir flere slike turer, håper
jeg virkelig at flere kjenner sin besøk-
elsestid og melder seg på! Etter tilbake-
meldingene fra de fremmøtte, var det
virkelig en god opplevelse for alle!

Den positive dugnadsgjengen kan
virkelig være stolte av seg selv og jeg
som formann er både stolt og takk-
nemlig for at dette er mulig for et lite
idrettslag som Innset. Takk til Rennebu
kommune og til resten av gjengen i
styret! Dugnadsånden og medmenn-
eskeligheten lever!

Ydmyk og takknemlig formann i
Innset Idrettslag, Ingrid Tørset

En annerledes 
fjelltur

Snøscootertur for eldre, 
uføre, handikappede i 
Innset Idrettslags regi, 

lørdag 5. april 2008.
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Leilighet ledig for utleie
Det er ledig leilighet i omsorgsboligen på Berkåk.
Leiligheten er på ca. 47m2 + bod.
Husleie er på kr. 3.852,-  + strøm.
Det kan søkes om bostøtte.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes ved hen-
vendelse til Hjemmebaserte tjenester, 
tlf 72 40 25 05, 72 40 25 30. 
Søknad sendes: 
Rennebu kommune, Hjemmebaserte tjenester, 
7391 Rennebu.
Søknadsfrist 28.04.08

Ferievikarer 
Tjenesten for funksjonshemmede
Hjemmebaserte tjenester i Rennebu kommune søker
etter ferievikarer for sommeren 2008 til ei jente som har
avlastning i egen leilighet. Hun trenger tilsyn og bistand
til ulike ting. Hun er aktiv og liker å være ute sammen
med deg.
Arbeidstiden vil variere, noen dager bare på dagtid. 
I juli er det aktuelt å være sammen med henne hele
døgn.
Vi ønsker personer med helsefaglig bakgrunn.
Ufaglærte med erfaring innen arbeid med mennesker
med nedsatt funksjonsevne kan søke.
Spørsmål angående jobbene kan rettes til: 
Konsulent for funksjonshemmede 
Hanne Kristin Rise, tlf 72 40 25 06.

Søknadsfrist 30. april.
Søknad sendes til:
Rennebu kommune v/enhetsleder HPO, Berkåk
7391 Rennebu

Offentlig ettersyn
I medhold av Plan- og bygningslovens §27-1 legges 
følgende planer ut til offentlig ettersyn:
Reguleringsplan for del av eiendommen Uvsløkkja på
Nerskogen – Leverdalen villmarksleir.
Planområdet ligger rett sør for Granasjøen.
Reguleringsformålet med planen er aktivitetsanlegg for
fritids- og turistformål, nærmere bestemt anlegg og hytter
til utleie for overnatting, rideturer, fotturer etc.
Reguleringsplan Sørøyåsen delplan R – Svendgård 
hytteområde gnr. 21 bnr. 25.
Planområdet ligger 700 m nord-nordvest for hovedbruket
Svendgård på Nerskogen. 
Planen omfatter 3 nye hyttetomter.
Plandokumentene kan sees på:
Rennebu kommune sin hjemmeside
www.rennebu.kommune.no eller Servicetorget i
Rennebu kommune.
Planene ligger ute til offentlig ettersyn i tidsrommet
17. april 08 til 19. mai 08, eventuelle 
uttalelser/merknader sendes Rennebu kommune, Berkåk,
7391 Rennebu, innen 19.05.08.

Rådmannen

Ledig stilling som hjelpepleier /
omsorgsarbeider
Enhet for Institusjonsbasert Pleie og Omsorg søker etter
hjelpepleier / omsorgsarbeider i 50 % fast stilling med
arbeid tredje hver helg.
Tjenestested Rennebu alders- og sykehjem. 
Ansettelse fra 1.5.2008.
For stillingen gjelder lønn og arbeidsvilkår etter 
kommunalt avtaleverk.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes ved å 
kontakte enhetsleder Institusjonsbasert Pleie og Omsorg,
Borgny Lien, telefon 72 40 25 12.
Bruk eget søknadsskjema som du finner under 
stilling ledig på www.rennebu.kommune.no eller ved
henvendelse til Servicetorget i Rennebu tlf 72 42 81 00.
Søknadsskjemaet sendes
via e-post til postmottak@rennebu.kommune.no 
eller på papir til 
Rennebu kommune, Rådmannen, 7391 Rennebu
innen 25.4.2008

Rådmannen

Hjemmebaserte tjenester
Tjenesten for funksjonshemmede
Ledige stillinger miljøarbeider:
1. 11,63% fast stilling, arbeid hver 3. helg.
2. 22,90% fast stilling, arbeid hver 3. helg.

For stillingene gjelder:
Primært utdanning som hjelpepleier, omsorgsarbeider.
Ufaglærte kan bli vurdert. 
Spesifiser hvilken stilling det søkes på.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes ved 
henvendelse til Joveien v/Gunhild R Olsen 
tlf 72 42 77 10, 
Konsulent for funksjonshemmede Hanne Kristin Rise 
tlf 72 40 25 06.

For samtlige stillinger gjelder avlønning i hht. gjeldende
lov og avtaleverk.
Søknaden sendes til 
Rennebu kommune, rådmannen, 7391 Rennebu 
eller pr. e-post til postmottak@rennebu.kommune.no
innen 30.04.08.

Bruk gjerne eget søknadsskjema som finnes på 
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig eller ved
henvendelse til Servicetorget, tlf 72 42 81 00.

Rådmannen

Tilsynsvaktene i Rennebuhallen
nås på tlf 415 96 370

Rennebu kommune
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Lederkurs i 
ARBEIDSMILJØ 2008
Ny arbeidsmiljølov stiller krav til leder om dokumentert
opplæring innen arbeidsmiljø.

Vi tilbyr:
2 dagers kurs i arbeidsmiljø for ledere. 
Oppstart 21. mai 2008   
Pris medlem 1900 inkl materialer og enkel bevertning
Pris ikke medlem 2300 inkl materialer og enkel bevertning 
Bindende påmelding innen 25. april 2008.

40-timers grunnkurs for verneombud og ledere.

”GRUNNKURS I ARBEIDSMILJØ”

Oppstart: onsdag 21. mai 2008

Kursavgift: Medlem av MidtNor BHT 4100.-
Ikke medlem av MidtNor BHT 5100.-

Bindende påmelding innen 25. april 2008              

For mer informasjon ta kontakt:
MidtNor BHT
Telefon 72 40 04 10
Fax: 72 40 04 19 – E-post: post@midtnorbht.no

Hjarteleg takk til alle som viste meg ære på 80 års dag-
en, med blomster, private gaver og kr 5500,- i tilskott til
misjonshuset. Og ikkje minst, TAKK til alle som var saman
med meg denne dagen, så eg verkeleg fekk sjå og kjenna
kor mange vener eg har. TAKK-TAKK-TAKK 
frå Jon O. Bakk

KJØTTFEDAG 
Tirsdag 29. april -08 kl 10.00

AVL, FORING, BEITING og HELSE?

10.00 Velkommen 
10.05 Åpning v/leder i Trøndelag kjøttfeavlslag, 

Anna Neergaard Rathe
10.15 Avl på kjøttfe v/avlssjef i NKA Vegard Urset

(innkryssing m/NRF)
11.15 Helse, forebyggende råd v/vet. Dragset

12.00 Lunsj 

12.45 Stell og håndtering av kjøttfe 
v/Anna Nergaard Rathe

13.30 Foring av ammeku v/felleskjøpet
14.20 Benstrekk
14.30 Grovforproduksjon v/Orklaringen 
15.10 Landbrukspolitiske signaler v/Arne Haugen fra 

stortingets næringskomite
15.30 Oppsummering og avslutning v/enhetsleder 

Kjetil Værnes

Påmelding til Rennebu kommune på tlf 72 42 81 00
innen  23. april.
Møtested: Kommunestyresalen på Berkåk
Møteleder: Anna Neergaard Rathe

Arr: Rennebu kommune, Rennebu bondelag, 

Dagen er sponset av blilyst og Felleskjøpet Agri 

Årsmøte i 
Rennebu idrettslag 
Mandag 28.april kl 19.30 i Kommunestyresalen.

Vanlige årsmøtesaker.
Styret

Ledig ny 4-roms leilighet i Sentrumsenga borettslag
på Bakkan Berkåk. For nærmere informasjon kontakt 
Lise Teigen på tlf  930 29 856

Vårkonsert
i Innset kirke 27/4 kl. 19.30 med 

- et vårstemt Rennebu Songkor 
- Gunnar Bonsaksen med gla´piano

- og andre våryre aktører

Pris: Kr 100 - under 16 år gratis
Arr: Rennebu Songkor

K U N N G J Ø R I N G E R K U N N G J Ø R I N G E R

BOLIGEIENDOM – BERKÅK
Eldre boligeiendom beliggende i Skogliveien
25 på Berkåk  selges. Boligareal ca. 105 kvm.
fordelt på 2 etasjer, samt kjeller og uthus.
Eiendomstomt på ca. 2,5 da. Eiendommen 
ligger sentralt på Berkåk med relativt gode
atkomst- og parkeringsforhold.
Prisantydning i h.t. takst kr 280.000,-.
Visning etter henvendelse til 
telefon 41 54 75 80.

Advokat Stig Mjønes,
Evjensveien 3, 7300 Orkanger,
tlf 72 48 17 00 / 404 13 216 
For bilder takst etc. se www.mjones.no



RREETTUURRAADDRREESSSSEE::
Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt - neste nummer  8. mai- frist for stoff  30. april - Rennebu Nytt

Du kan også lese Rennebu Nytt på nett: www.rennebunytt.no eller www.rennebu.kommune.no

BBeerrkkååkk,,  
ttllff  7722  4422  7722  1100
ååppeenntt  99  --  2222  ((2200))

FFAASSTTEE  GGUULLEE  PPRRIISSEERR

TTaakkkk  oogg  PPRRIIXX

ffoorr  GGuullee  pprriisseerr

LLeess   kkuunnddeeaavvii sseenn  ppåå  wwwwww..ccoooopp..nnoo

Pærer pr. kg 990

Grønne druer pr. kg 2490

Isbergssalat pr. stk 1290

Sjampinjong pr. kg 1990

Brokkoli pr. kg     19,80 pr. stk 990

Rapidsalat pr. stk 990

Dette skjer i Rennebu!
17.04 Stølen-Kvællj Hoelsmo bedehus 19.30
17.04 Torsdagstrening Skyting Innendørsbanen 18.00
20.04 Konsert Samfunnshuset 19.00

m/ bl.a. Rennebu Songkor, 
Rennebu Mannskor

22.04 Formiddagstreff Berkåk 11.00
23.04 Sanitetsbasar Rennebu Misjonshus 19.30
24.04 Årsmøte Myrhaug Bedehus Bedehuset 20.00
24.04 Mottak av lopper Åshuset 18-20
24.04 Torsdagstrening Skyting Innendørsbanen 18.00
24.04 Formiddagstreff Voll 11.00
25.04 Pubkveld Sandbrekka 21.00
26.04 Loppemarked Åshuset 10-18
28.04 Medl.møte Jutullstuggu 19.30

Bygdekvinnelaget
30.04 Medl.møte Samfunnsalen 17.00

Pensjonistforeninga
30.04 Sanitetsbasar Sandbrekka 19.30
01.05 1. mai arrangement Samfunnshuset
01.05 Normisjonsmøte Hoelsmoen bedehus 20.00
04.05 Sykkelskarusell Stamnam 13.00
06.05 Formiddagstreff Berkåk 11.00
10.05 Pubkveld Furuly 20.00

UUkkeennss  kkuupppp!!
Shimano fiskestang 
m/snelle (før 2594,-)

Nå 499,-
Komplett 

fiskeskrin (før 597,-)

Nå 149,-

Himmelstrekker
Sakset fra Rosenborgs kampprogram til
siste hjemmekamp - av Steinar Leirvik

... Seriestarten på Lerkendal hadde òg sin leirfivel. Mer
som en hestehov, der han viste både evne og vilje til å sparke
hardt. En fersk trollunge vokst opp mot inngangen til
Trollheimen. Trengte ikke rare plassen, og for pene gutter fra
Oslo Vest, ble han vel mer som et ugress. For oss som gleder
oss over lokale fotball-talent, er Jo Sondre Aas fra Rennebu
som verdens beste blomst!

Rennebu fostrer storhet. Magne Myrmo ble verdensmest-
er på treski. Vegard Heggem ga oss tidenes mål. Vebjørn
Rodal sprang to ganger rundt banen så fort at at det ble OL-
gull. Snart kommer Jo Sondre. Med tålmodighet og trygghet
kan ha bli et botanisk under; en leirfivel som blomstrer lenge.
Det meste er mulig i himmelstrekkerfamilien.


