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Vi her i Rennebu er priviligert med
fin vinter og fantastiske skiløyper!
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Rennebu hvorfor og hvordan?

Det siste året har jeg bl.a. jobbet med tre
bedrifter som har vurdert å etablere seg i
Rennebu. De to viktigste argumentene er
Rennebus gunstige beliggenhet og den lave
arbeidsgiveravgiften.
Dette samsvarer helt med ”Strategiplan for næringsarbeidet i Rennebu”, som Kommunestyret vedtok for ett år
siden, 17. januar 2012. To av Rennebus tre sterke fortrinn
beskrives på følgende måte i strategiplanen:
• Den kommunikasjonsmessige beliggenheten
(E6, Rv 3, fylkesvei 700, jernbanen og pilgrimsleden
som har status som europeisk kulturvei)
• Lav arbeidsgiveravgift (6,4 %)
Disse fortrinnene må ”forsterkes og markedsføres”,
som det står i strategiplanen.
Slåss for fortsatt 6,4%!
I 2007 oppnådde Rennebu som eneste kommune i SørTrøndelag å få senket arbeidsgiveravgiften (fra 10,2 til 6,4
%). Ordningen gjelder fram til 31.12.2013. Rennebu har
altså ett år på seg til å sikre at det viktige fortrinnet består.
Mitt råd er å gjøre som forrige gang:
• Inngå et tett samarbeid med Oppdal (som ”alltid”
har hatt 6,4 %)
• Ta initiativet til et nettverk av distriktskommuner
med samme mål og samme utgangspunkt: som slåss
for å beholde 6,4 % (og unngå å få tilbake 10,2 %)

Takk for meg
Denne utgaven av Rennebunytt kommer samme dag
som jeg har min siste arbeidsdag i bygda. Jeg har lært mye
og møtt mange hyggelige mennesker.
Den viktigste lærdommen er denne: Næringslivet i
Rennebu består av små, dyktige bedrifter. Men miljøet er
lite, og utviklingskraften er svak, dessverre. Rennebu må
søke samarbeid med nabobygdene for å få den kraften som
trengs for utnytte sine tre sterke fortrinn.
For meg er det naturlig å peke sørover, mot Oppdal.
Gjennom Nasjonalparken Næringshage har Rennebu og
Oppdal kommuner, samt dyktige bedrifter i begge kommuner skapt et verktøy som kan bli en viktig utviklingskraft. I
dette miljøet vil jeg fortsette arbeidet for næringsutvikling i
Rennebu og i Oppdal. Kontakt meg!
Jan Bredeveien
avgått næringsrådgiver i
Rennebu kommune
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Attraktiv hyttekommune
Rennebus tredje fortrinn er at bygda er en stor og populær hyttekommune. Nesten 1 900 hytteeiere kjøper i gjennomsnitt varer og tjenester for vel kr 20 000 hver i bygda, til
sammen 40 millioner kroner. Det gir i størrelsesorden 100
arbeidsplasser.
Relevante motforestillinger til tross, sats på fortsatt hyttebygging i Rennebu! Resultatet blir gode inntekter til bygda, større aktivitet og flere arbeidsplasser. Legg forholdene
til rette for at hytteeierne skal trives og finne fram til ”taksametrene”, der de kan betale penger for gode opplevelser,
gode tjenester og gode varer. Sats på å bli en ”fullblods”
turistkommune.

tlf 55 55 33 33
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Hvorfor bo i Rennebu?

Inge Kosbergløkk

Angela Gobbens

Sunniva Huus Nordbø

Rennebu kommune ønsker innspill fra
engasjerte, unge voksne med tilknytting til
kommunen og inviterer til temamøte om
boattraktivitet.
Hva skal til for at ungdom skal bosette seg i hjembygda? Hva har Rennebu å tilby? Er det nok med flott natur og
slektstilhørighet, eller er det andre faktorer som er avgjørende? Fins det attraktive boliger? Er Rennebu et godt sted å
stifte familie? Har vi arbeid å tilby? Er det lett å starte ny virksomhet? Rennebu kommune ønsker innspill fra engasjerte,
unge voksne med tilknytning til kommunen.
Rennebu kommune starter opp arbeidet med å revidere
kommuneplanens samfunnsdel. Arbeidet skal ha hovedfokus
på boattraktivitet og næringsattraktivitet. For å kunne lage
gode strategier for framtida inviterer Rennebu kommune til
temamøter. Vi håper på stort engasjement og gode innspill
som kan ledes ut i gode strategier for framtidsutviklingen av
Rennebusamfunnet.
Onsdag 6. mars kl 19.00 inviteres alle i alderen 16 til 40 år
til temamøte Boattraktivitet. Møtet vil starte med noen korte
betraktninger rundt temaet fra fem unge voksne med ulik
tilknytning til Rennebu: Inge Kosbergløkk, Angela Gobbens,
Sunniva Huus
nordbø, Hanne Krogstad og Stian Knutsen. Møtested for
kvelden er Kommunestyresalen på Kommunehuset.
av Norunn Fossum, Plankontoret

Hanne Krogstad

Stian Knutsen

Temamøter
Onsdag 6. mars kl 19.00 inviteres alle i alderen
16 til 40 år, med tilknytning til Rennebu, til temamøte
Boattraktivitet.
Torsdag 14. mars kl 19.30 inviteres alle reineierne i
Trollheimen Sijte og representanter fra enhet landbruk
og miljø til temamøte Næringsattraktivitet.
Mandag 18. mars kl 19.30 inviteres alle grunneiere i
Rennebu med interesse innen jordbruk og skogbruk,
landbruksorganisasjoner i kommunen og enhet landbruk
og miljø til temamøte Næringsattraktivitet.
Onsdag 20. mars kl 19.00 inviteres alle bedrifter i
Rennebu og næringsforeningen sammen med representanter fra Rennebu kommunes administrasjon til temamøte Næringsattraktivitet.
Alle møtene holdes i
Kommunestyresalen på Kommunehuset.

NM-bronse til Jonas
Vi gratulerer Jonas Hårstad med bronse-medalje under
junior-NM i skiskyting.
For første gang denne sesongen fikk Jonas Hårstad sjansen til å konkurrere mot Norges-eliten i sin klasse under junior-NM i Steinkjer, og hentet hjem en flott bronse-medalje
under fellesstart.
Jonas måtte se seg slått av sin tidligere klubbkamerat
Ole Andreas Flotten, som tok sin andre seier på to dager, og
Helge K. Karbø fra Sunnylven som kom på andreplass.
Jonas Hårstad under skyting i et annet renn (arkivfoto).
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Skihelg i Rennebu

BURENNET - lørdag 9. mars 11.00

For 35. gang - 28 km turrenn med flott trasé i nydelige
omgivelser. Spurtpremie kr 1000,- for beste dame/herrer.
Klubben med flest fullførte deltakere i turklassen kr 3000,Trimklasse: påmelding og start fra kl 9-11.

LARSRENNET – søndag 10. mars 12.00
Tradisjonsrikt barneskirenn for unger født i 2001 eller senere.

Påmelding begge skirenn:
minidrett.no/luppi@loqal.no innen 5. mars.
Mer info på www.rennebu-il.no

Teamet som jobber med
strømkundene våre
trenger forsterkninger!
Er du en person som kan ta hånd om hele
arbeidsprosessen fra innsamling av målerdata til
produksjon av faktura?
Er du utadvent og setter pris på kontakt med
kunder? Da er vi på jakt etter deg!
Vi trenger deg som er analytisk og systematisk
med utdannelse innenfor tekniske fag. Erfaring fra
tilsvarende arbeid ser vi på som er fordel.
Vi tilbyr konkurransedyktige vilkår i en jobb du
kan være med å utvikle selv. Du vil være en del av
vårt fremtidsrettede arbeid med KIS, AMS, CRM og
Smartnett.

Hyllest til kvinnen!

Spørsmål om stillingen kan rettes til
Kristin (920 80 828) eller Arild (416 56 992).

Torsdag 7. mars kl 20.00

Send kortfattet søknad til post@krk.no innen
20. mars. Se for øvrig www.krk.no.

Sted: Menighetshuset
* Motevisning
* Underholdning
* Enkel servering

Nett

Kraft

Installasjon

Euronics Berkåk

Inngang kr 100

Velkommen!
Følg oss på
Facebook

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Åpningstider:

Man-tors 09.00-17.00
Fredag
09.00-19.00 – Lørdag
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10.00-14.00

Jan Erik – Edvin
950 34 056
rorleggern@oppdal.com

Actionfylt
lek
I forrige uke var det full
action i samfunnshuset. Fysak
hadde invitert til gratis kurs i
actionfylt lek.
Kurset var i regi av fylkeskommunen
og Fysak i Rennebu, og Torbjørn Eid var
instruktør. Torbjørn har kroppsøving og
idrett som fag ved Melhus videregående skole. Han har oppdrag som gjesteforeleser ved HIST og NTNU om tema
lek, og benyttes ofte som instruktør på
ulike kurs for trenere og lærere.
Kurset var rettet mot personer som
arbeider med barn og unge i barnehage, skole, SFO og innen fritidsaktiviteter. Her kunne en få påfyll for å krydre
undervisninga og hverdagen med nye
aktiviteter.
Gitt ut egen bok
— Erfaringer fra egen undervisning
med mye bruk av lek viser lavt fravær,
og få elever på «sidelinja». Det sikrer
god deltakelse i en stor bredde av elevmassen, sa Eid.
Eid har jobbet mye med temaet lek,
samlet materiell, og har gitt ut bok med
100 av sine favorittleker.
Action i salen
Eid viste et utvalg av sine actionfylte
leker som fenger de fleste, og som organiserer mange med små midler. Han
legger vekt på inkluderende aktivitet
og alternativ til ballspillaktiviteter som
elevene selv kan organisere i frilek og
friminutt.
Leken denne kvelden startet med
å bruke papplater og andre plater
som badminton-rakkerter og rundklipte skumgummibiter som baller.
Deltagerne var med på leken med en
gang, og aktivitetsnivået økte utover
kvelden.
Jegerball er en lek der én startet som
jeger med mange selvlagde baller som
skudd. De som ble jaktet på skulle forsvare seg med en plate som skjold, og
ble de truffet gikk de over til å bli jegere.
Den som blir igjen med plate til slutt
får starte som jeger i neste omgang.
Neste lek var Egg og dinosaurrede,
der dinosaurmammaen skulle forsvare

”Dinosaurmamma” instruktør Torbjørn Eid passer dinosaur-redet
mens de andre prøver å stjele eggene.
eggene i redet mot inntrengende tyver.
Her ble intensiteten høy, og dinosaurmamma Eid hadde sitt fulle hyre med
å forsvare eggene sine. Han anbefalte
å kjøre denne leken i omganger på 2
minutter.
Pauselek
Som avkobling fra det actionfyllte
anbefalte Eid å kjøre litt roligere pauseleker. Den første var å gå sammen to
og to, telle til tre - annenhvert tall. Etter
noen runder skulle de bytte ut tallet 1
med et klapp med hendene - så tallet
2 med et klapp på lårene - og til slutt
bytte tallet 3 med et hopp. Prøv det selv
med noen!
En annen pauselek var også å ta
utgangspunkt i to personer med 21
baller. De skulle vekselvis ta én eller to
baller hver, og den som tar siste ballen
vinner. Her kommer det litt matematikk
og taktikk inn i bildet, og det er bare å
avsløre at undertegnede ble grundig
lurt av instruktør Eid.

Eid hadde flere leker på lur, og vi
kan nevne Skyte på løpende villsvin,
Star wars dutchball og Hank inn. Alle
lekene han viste brukte selvlagde baller og utstyr, som på en enkel måte kan
lages av hvem som helst. Det er bare å
hive seg ut i det - garantert artig for alle
aldersgrupper.
Av Dagfinn Vold

Det kan gjøres enkelt
med selvlagde baller og andre effekter.

Oddveig Uv Værnes og Fysak-koordinator Kari B. Tronsgård tenker hardt
i konkurransen om hvem som får ta den siste ballen.
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Trivsel med
husflid
Trenger du hjelp til felling
av hæl på luggene, eller
ønsker du å drive med husflidsarbeid i trivelig sosialt lag
- da er Rennebu Husflidslag
stedet.
Rennebu Husflidslag holder til i trivelige lokaler i det gamle kraftlagsbygget på Berkåk, kalt Elverhøy. Der møtes
medlemmene hver mandag mellom kl
16 - 21, med fast kaffepause rundt kl 19.
Trenger du hjelp?
— Alle er velkommen til å se hva
vi driver med, og vi har spesielt satt
av torsdag 7. mars og torsdag 11. april
mellom kl 18 - 20 der barn og voksne
kan komme for å få hjelp til håndarbeid
de står fast i - f.eks. felling av hæl eller
andre utfordringer. Vi tar en liten betaling, og da er det inkludert enkel servering. Er interessen stor så tar vi flere
kvelder utover våren, sier damene rundt
bordet da vi besøkte dem. Dette gjør de
fpr å prøve å rekruttere nye medlemmer.
Husflidslaget har i dag rundt 26
medlemmer, og det er ikke å stikke
under en stol at de gjerne kan tenke seg
flere. De ønsker spesielt yngre medlemmer velkommen.
De forteller at de også har hatt
ekstra åpent hver torsdag fra kl 11 og
utover for de som ønsker å få hjelp til
arbeid de holder på med.

Rundt bordet i lokalene til Rennebu Husflidslag: Bjørg Voll (med dukka og utstyr til martnasutlodninga, Turid Hårstad, Marit Ødegård, Bjørg Bakken Sundset, Ambjørg Ytterhus
og Mona Elven.
Trivelig rundt bordet
Laget har trivelige og romslige lokaler som ligger sentralt til på Berkåk, og
det er god plass for parkering der.
Foruten å drive med forskjellige
husflidsaktiviteter er det sosiale laget
meget viktig - å treffes og drikke kaffe
sammen. Medlemmene driver med
forskjellige aktiviteter som strikking,
hekling og veving, og de har også egne
temakvelder der de tar for seg teknikker som står på rødlista til Norges
Husflidslag og som er i ferd med å dø
ut. Dette gjelder blant annet gimping
og smøyg.
Martnan det store målet
Rennebumartnan er årets høydepunkt, og frem til martnan arbeider de
med gevinster som skal loddes ut. Nå

har de strikket klær til dukka som skal
loddes ut under årets martna, og denne
utlodningen er hovedinntekten til laget.
Samarbeid om strikkekafé
Et annet fint tiltak er samarbeidet de
har med Rennebua om strikkekafé. Her
viser Rennebua nye ting slik at den som
kommer kan få nye impulser. Disse er
åpen for den som vil, og det er husflidslaget som står for kaffeserveringen.
Hjertelig velkommen
Er du nysgjerrig på hva husflidslaget
driver med eller har andre spørsmål, er
det bare å ta kontakt med leder Bjørg
Bakken Sundset eller noen andre av
medlemmene.
Av Dagfinn Vold

Pårørendeforeninga i Rennebu kommune
Den nystartede pårørendeforeningen har som mål å ivareta beboere i institusjoner, i
omsorgsboliger og hjemmeboende som benytter offentlig helsetjeneste - og snakke
deres sak ovefor administrasjon og politikere.
Siden
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Opdalingen

1. november 2012 har foreningen gjennomført to offisielle møter.
Imidlertid har oppmøtet til møtene vært marginale og skuffende.
Det er planlagt et åpent møte før sommerferien.
I møte i februar ble følgende styret konstituert: Kirsten Toset (leder),
Magnhild Havdal Kvam (nestleder),
Knut Sundset (kasserer) og styremedlemmer Dag Rostad, Anne Haugen og
Inger Johanne Øien.

Intensjonen med pårørendeforeningen er å ivareta beboere i institusjoner, i
omsorgsboliger og hjemmeboende som
benytter offentlig helsetjeneste (dvs.
eldre, andre hjelpetrengende og personer med fysisk og psykisk funksjonshemming) - og tale disse sin sak inn
mot helseadministrasjon og politikere
gjennom en bred åpen og positiv dialog
på tvers av enheter. Dette med fokus på
felles interesse - hvor positiv samhand-

Skogsarbeidere på
skolebenken
Nylig ble det gjennomført et
praktisk kurs i økonomisk
kjøring og drivstoff-forbruk
for skogsarbeidere i regionen.
Jostein Aas stilte med nesten hele arbeidsstokken, og
sammen med Jule Maskin &
Skogdrift fra Skaun og Aune
Skogtjenester fra Melhus, fikk
de både teoretisk innføring
i emnet og personlig oppfølging ute i maskin.
Det er ikke hver dag denne gjengen
sitter inne og har teoriundervisning,
men kursopplegget er tilrettelagt med
tanke på nettopp dette, og er praktisk
vinklet inn mot skogsarbeidernes vanlige arbeidsdag. Kurset er utviklet av
Skogforsk i Sverige, og målsettingen
er å gå gjennom organiseringen av
arbeidet, maskininnstillinger og kjøreteknikk. Tema som berøres er drivstofføkonomi, maskininnstillinger, avvirkingsplanlegging, arbeidsmetodikk i
ulike typer avvirkning, kjøreteknikk og
kommunikasjon i laget.

Skogsarbeidere på ”skolebenken” med instruktør
Ole Bertil Reistad.
Einar Sigstad får
praktisk veiledning av
instruktør Ole Bertil Reistad.
tilbakemeldinger på hva de gjør bra og
hvilke punkter de kan forbedre seg på.

Mange konkrete tips
Ifølge Jostein Aas var kurset både
praktisk og matnyttig, og deltagerne
fikk mange konkrete tips til hvordan de
kunne spare både tid og drivstoff gjen-

nom arbeidsdagen. – Dette synes jeg
virkelig var et godt kurs, med en flink
foredragsholder som satte fingeren på
mange viktige punkt vi bør tenke på i
vårt daglige virke, sier Aas. I en undersøkelse som har blitt gjennomført viser
det seg blant annet at en skogsmaskin
står rolig 30% av arbeidsdagen, og dette
medfører en kostnad for entreprenøren på 300 kr timen pluss lønnskostnader. – Dette er virkelig noe å tenke på
for meg som har tolv maskiner, og hvis
vi bare klarer å effektivisere dette med
5-10%, vil det bety økonomisk gevinst
for firmaet, sier Aas. Etter at teoridagen
er gjennomført, skal hver enkelt av deltagerne få en praktisk oppfølging ute
i feltet. Da er det minst fire timer hos
hver maskinfører, der alle får konkrete

ling er kjernen – godt samarbeid må til.
Formålet er å skape gode helsetjenester
og god livskvalitet for alle berørte parter. Pårørendeforeningen skal arbeide
for trivsel og trygghet i hverdagen, være
pådriver for sosiale tilbud og trivselstiltak. Samtidig skal pårørendeforeningen være en arena hvor pårørende kan
møte pårørende og dele felles erfaringer (likemannsarbeid). Foreningen er
fortsatt i startgropen, men har allerede
drøftet en rekke sentrale temaer – hvor
noen allerede er fremmet for helseadministrasjonen. Det arbeides i disse
dager med å ferdigstille egen informasjonsbrosjyre om pårørendeforenin-

gen. Vi ser også for oss at pårørendeforeningen kan være en sentral aktør
ved et eventuelt arbeid med oppstart
av pårørendeskole, der pårørende kan
søke kunnskap og informasjon om en
rekke aktuelle temaer. Pårørendeskole
kan være et positiv bindeledd mellom
pårørende og helsepersonell – der en
kan se for seg at helsepersonell gir av
sin kunnskap og pårørende møter med
sine erfaringer og skaper en felles «ressursbank». Pårørendeforeningen er
ønsket velkommen av helseadministrasjon, ansatte i helsetjenesten og hos
pårørende.
Hittil har det vært liten deltagelse

på annonserte møter. Særlig har menn
vært fraværende - dette til tross for at
menn også er pårørende og har egne
opplevelser av det å være pårørende.
Styret oppfordrer derfor alle som er
pårørende eller som har interesse av
pårørendearbeid å vise sin interesse
ved å møte til annonserte møter – det
er først ved deltagelse man kan påvirke.
Man kan også ta kontakt med personer
i styret, og henvendelsen vil bli behandlet i styremøter.

Ros til Rennebu kommune
Han er også full av lovord til
Rennebu kommune, som tok initiativ til
å få i gang kurset. – Det var enhetsleder
ved landbruk og miljø, Kjetil Værnes,
som tok kontakt og spurte om vi kunne
tenke oss å bli med på et slikt kurs, og
det sa vi selvfølgelig ja til. Kommunen
har stilt lokaler til disposisjon, og vært
behjelpelig med en del av den praktiske tilretteleggingen, så de fortjener ros
for å bidra til å trygge og videreutvikle
eksisterende arbeidsplasser i bygda,
avslutter Jostein Aas.
Av Mona Schjølset

- Pårørendeforeningen i Rennebu
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JA til forskjellsbehandling
Under Krafttak mot kreft 2013 sier
Kreftforeningen ja til forskjellsbehandling. Kreft rammer hvert menneske forskjellig. Da kan de ikke behandle alle
likt. Pengene fra årets aksjon skal gå til
forskning på personlig tilpasset kreftbehandling. Dette vil gi mer treffsikker
behandling til hver enkelt pasient..
Dagens
kreftbehandling
tar
utgangspunkt i hvor i kroppen svulsten er. I fremtiden vil genene i svulsten være bestemmende for hvilken

behandling som gis. Det vil gi mer treffsikker behandling til hver enkelt pasient, slik at flere kan overleve kreft og
færre få unødvendige bivirkninger.
— Alle trenger ikke samme behandling. Tiden er inne for å tilpasse behandlingen bedre, slik at hver enkelt pasient
får den behandlingen de trenger når de
trenger den, hverken mer eller mindre.
På den måten kan vi sørge for at pasienter ikke bare overlever, men at de
også overlever til et liv uten unødven-

dige bivirkninger og seneffekter, og i tillegg sørge for riktigere bruk av ressurser
i kreftbehandlingen, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.
Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige landsomfattende
innsamlingsaksjon. Over 20 000 bøssebærere vil i uke 10 og 11 besøke mange
norske husstander.
Les mer om aksjonen og givermuligheter på www.krafttakmotkreft.no

Gjensidige Oppdal-Rennebu Brannkasse
- nærhet og trygghet siden 1842
Mette Smeplass

kunderådgiver privat

treffer du på vårt
kontor på Berkåk
tirsdag-fredag eller
på tlf 72 42 82 50

Bodil S. Holden
kunderådgiver landbruk

treffer du på vårt
kontor på Berkåk
hver tirsdag eller på
tlf 72 40 49 90

Åpningstid Berkåk tirsdag-fredag 9-15
Berkåk 72 42 82 50
Oppdal 72 40 49 90
www.GORB.no

Studietilbud

i Oppdal og på Støren høst 2013
•
•
•
•
•
•
•
•

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Kosbergveien, 7391 Rennebu
mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com

D S Drugudal
maskin as & Sanden

Organisasjon og ledelse, deltid 60 SP
Bedriftsøkonomi, deltid 60 SP
Økonomi og administrasjon, deltid 32,5 SP
Påbygging regnskapsførerfag, deltid 62,5 SP
Emnegruppe i revisjon, deltid 30 SP
Organisasjon og ledelse, enkeltfag – á 7,5 SP
KFK for lærere – ulike fag, deltid
Pedagogiske fag, deltid 30 SP

Se www.studiesenteret.no for mer informasjon om
de enkelte studiene. Vær obs på ulike søknadsfrister!
Det arbeides fortløpende med flere tilbud.
Lokale kontakter:
Bodil Grønbech,
Oppdal Ressurs   
bodil.gronbech@stfk.no
tlf 72 40 00 15/
992 52 938

Ingebrigt Dragset,
Gauldal Ressurs
ingebrigt.dragset@stfk.no
tlf 73 86 65 62/
481 10 868

Graving – Planering
Transport
Levering av grus og pukk
Betongarbeid – Avløpsanlegg

Tlf 480 48 100
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Med hestekrefter til
Røros
Torsdag 12. februar la fire hesteekvipasjer fra Rennebu i vei mot Røros,
og åpningen av årets Rørosmartna.
Både tobente og firbente kunne glede
seg over strålende vintervær på første
kjøredag, og gode værprognoser for
de neste dagene, forhåpentligvis noen
noen flotte dager før de komr fram til
åpningsseremonien på Røros den 19.
februar.
Erik Ramsem, Alf Erik Lånke, Nancy
Remetun og Atle Uvsløkk er alle erfarne
hestekjørere, og alle karene har vært
med på turen fra Rennebu til Røros
tidligere. Nancy er eneste debutant i
denne sammenhengen, men også hun
så fram til turen. Underveis skulle de
også plukke opp Jorunn Ramsem, som
skulle være med på de siste etappene
mot Røros.
Det er mange utfordringer underveis på en slik tur, og et av de største

spenningsmomentene er naturlig nok
vær- og føreforhold. En del av turen går
også i tildels bratt terreng, og de som
har vært med tidligere nevner spesielt veien fra Haltdalen til Drølien som
ganske utfordrende. – Her er det ganske bratt både oppover og nedover, og
dessuten ofte isete partier langs traseen,
forteller Erik Ramsem. Ifølge Ramsem
var de ikke så veldig bekymret for kulden, for her må man naturligvis bruke
sunn fornuft og kle seg etter forholdene. Alle fire hadde funnet fram solide

Nancy Remetun er klar for
kjøreturen til Rørosmartnan.
ull- og vadmelsklær som tålte en skikkelig vinterdag, og sledene var utstyrt
med varme skinnfeller. De firbente
hadde også fått på seg ulltepper for å
holde varmen, og så ut til å være svært
godt fornøyd med tingenes tilstand der
de trippet ivrig etter å komme seg videre på den lange ferden mot Røros.
Av Mona Schjølset

Sosialt og trivelig med seniordans
Annenhver tirsdag fylles Frivilligsentralen med godt voksne danseløver,
som svinger seg til glad dansemusikk. I
tillegg til god trim, er dette både sosialt
og trivelig for deltagerne. Ifølge fysioterapeut Kari Tronsgård, som er en av
initiativtakerne bak seniordansen, er de
svært godt fornøyd med at så mange
møter opp.
– Dette har mye å si for å opprettholde en god helse, og ikke minst er
det en artig måte å få trim på, sier
Tronsgård. Hun presiserer også at det
er plass til enda flere deltagere, så det
er bare å møte opp for dem som synes
dette høres artig ut.
– Vi møtes annenhver tirsdag på
Frivilligsentralen, og hvis det blir for
trangt her flytter vi oss til samfunnshuset, smiler Tronsgård.
Eventuelle spørsmål kan rettes til
fysioterapeut Kari Tronsgård, eller danseintruktørene Mary Ulvåg og Arnfinn
Engen.

Bjørg Olsen og Rolf Erik Jordet under seniordansen på Frivillighuset.
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EIENDOMSSKATTEN FOR 2013
Eiendomsskattelisten for 2013 blir lagt ut til alminnelig
gjennomsyn i ekspedisjonen på kommunehuset fra
1. mars til og med 31.mars 2013.
Eiendomsskatteseddel for 2013 blir bare sendt ut
for eiendommer med  endringer. Ønskes eiendomsskatteseddel for 2013 kan den fåes ved henvendelse til
eiendomsskattekontoret i Rennebu kommune.
En eventuell klage må fremsettes skriftlig til
Rennebu kommune v/eiendomsskattekontoret innen
31. mars 2013.
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 2013 og
1. september 2013. Dersom eiendomsskatten ikke blir
betalt ved forfall, skal det svares morarenter etter fastsatte bestemmelser.
- Eiendomsskattekontoret

Sluttbehandling – Regulering
utvidelse av kirkegård ved
Rennebu kirke, Voll

Leder for Rennebu sykehjem
100% fast stilling
Rennebu sykehjem ligger i kommunesenteret Berkåk
og har for tiden 39 plasser, hvorav 7 plasser i skjermet
enhet for aldersdemente. Institusjonen har eget
kjøkken. Vi arbeider med å tilrettelegge for flere
rehabiliterings- og korttidsplasser på sykehjemmet.
Enheten sysselsetter 43 årsverk. Leder rapporterer til
helse- og omsorgsleder.
Hovedarbeidsområder:
Leder har overordnet, faglig, økonomisk og personalmessig ansvar og skal drifte og utvikle sykehjemmet i
samsvar med vedtatte føringer.
Ønskede kvalifikasjoner:
• Høyere helsefaglig utdanning og ledererfaring
innenfor fagområdet.
• God økonomiforståelse og gjennomføringsevne.
• Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere,
pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere.
• Evne til å kommunisere godt både internt og
eksternt, og til å skape engasjement og arbeidsglede
Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.

Kommunestyret godkjente i møte 31.01.2013, detaljreguleringsplan for Rennebu kirke og gravplass, i
medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.
Plandokumentene kan ses på www.rennebu.kommune.
no og i Rennebu kommunehus.

Sluttbehandling – Reguleringsplan
Gisnås nedre Hyttegrend

Vi tilbyr:
• En utfordrende og interessant lederstilling som gir
muligheter for personlig og faglig utvikling.
• Lønn etter avtale.
• God pensjons- og forsikringsordning.
For nærmere opplysninger, kontakt:
Helse- og omsorgsleder Solveig Løkken tlf 416 44 741
eller personalrådgiver Per Ivar Wold tlf 450 07 676.

Kommunestyret godkjente i møte 31.01.2013,
detaljreguleringsplan Gisnås nedre hyttegrend i
medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12.
Plandokumentene kan sees på
www.rennebu.kommune.no og i
Rennebu kommunehus.

Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – ”Selvbetjening” innen 4. mars 2013.

For begge sluttbehandlinger gjelder:
Vedtaket kan påklages. Eventuell klage skal framsettes
for Rennebu kommune innen 25.03.2013, jfr. Forv.l. §§
28 og 29.
Krav om erstatning for tap i forbindelse med
reguleringsplanen framsettes for Rennebu kommune
innen 3 år fra denne kunngjøring.

Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf.
Offentlighetsloven § 25.

- Rådmannen
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Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål
om søknadsskjema, tlf 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no

- Rådmannen

KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Årsmøte RIL Skigruppa

Invitasjon til viltaften 2013!

Onsdag 13. mars 2013 kl 20.00
på Frivilligsentralen

Vanlige årsmøtesaker.
Etter årsmøtet blir det en presentasjon av skigruppas
utbyggingsprosjekter; toalett på skistadion og rulleskiløype.
Saker som ønskes tatt opp til behandling må sendes styret i
skigruppa innen søndag 3. mars.

Årsmøte RIL Trimgruppa

på Frivilligsentralen 13. mars kl 17.00
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp sendes til
Gunnar Bruheim innen 9. mars.

styret

Har du ei lue til overs?

Jeg savner ei grå topplue som ble borte på årsmøte til
Rennebu Røde Kors Omsorg i Ambulansebygget.
Skulle gjerne hatt den tilbake da det er en julegave fra
barnebarna.
Rolf Erik tlf 72 42 73 21

Årsmøte
i Rennebu Frivilligsentral
på Frivillighuset
onsdag 3. april kl 19.00
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes å taes opp på årsmøtet sendes
post@rennebu.frivilligsentral.no innen 15. mars.
Alle velkommen!

Velkommen til Rennebuskolen!
Det nærmer seg skolestart i august, og alle
1. klassinger fra skoleåret 2013-2014 må skrive seg
inn i skolen. Dette gjøres ved din skole.
Innskriving skjer etter følgende plan:
Berkåk skole:
13. mars  kl 12.00 – 14.00
Innset skole:
18. mars
Nerskogen skole: 13. mars
Voll skole:
13. mars kl. 09.00 – 14.00
Om du har spørsmål, ta kontakt med rektor
ved din skole.
Rektorene i Rennebu kommune

Vi i 7. klasse ved Innset skole inviterer alle til

Viltaften
fredag 8. mars kl 19.00.

Vi vil presentere prosjektet vårt ”Med jakt på timeplanen”.
Vi har vært på reinsjakt og vært med på å skyte rein, og vi
har deltatt på slakting og nedskjæring. Vi har også tilberedt
noe av kjøttet.
Det blir selvfølgelig matservering i år også, med en smakebit
av reinskjøttet samt kaffe og kaker. Det blir utlodning med
fine gevinster.
Med hensyn til matservering, må skolen ha en tilbakemelding på hvor mange som kommer. Dette kan gjøres:
Pr. telefon mandager og onsdager tlf 72 42 58 44
Pr. e-post: endre.kosberg@rennebu.kommune.no
Inngang inkludert mat:
Voksne kr 150,Barn (til og med 10. klasse) kr 75,-.
Barn under skolealder gratis.
Alle som kommer må melde fra, også elevene ved
Innset skole.

LOPPEMARKED i Fredheim, Grindal
laurdag 2. mars kl. 11 – 16
Attåt ein fin loppefangst, kan du få kjøpt rømmegraut og
kaffe. Og treffe triveleg folk!
NB! Vi har ikkje kortlesar!
Styret

Menighetshusets dag/basar
på Berkåk menighetshus
lørdag 9. mars fra kl 12.00

Grøtsalg – kaffesalg – dagsutlodning – åresalg
Kort program ca kl 14.00.
Velkommen!
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Astrid i
Idol-finalen!
Det var et sterkt seminfinale-heat
Astrid Smeplass kom i, men hun klarte
seg meget bra og alle fire i dommerpanelet hadde henne og Steffen Jakobsen
som favoritter til å gå videre til finalen
- og publikum var enig!
– Du kan synge! Det er vakkert. Det
er en herlig versjon. The Killers kommer til å være misunnelig på den versjonen du gjorde nå, mente dommer
Esben «Dansken» Selvig om 16-åringens fremføring av The Killers-låta
«Human».
– Du har en sånn energi og utstråling
og formidlingsevne. Astrid Smeplass,
dét navnet bør alle merke seg, skrøt
dommer Gunnar Greve Pettersen - som
samtidig røpet at han ikke hadde sett
slike øyne siden han så Bertine Zetlitz
første gangen.
Astrid Sugaren gikk også videre til
finalen, og første finale-runde går fre-

dag 8. mars. Da er det bare å benke seg
foran tv´n og på ny finne frem mobilen
og stemme på Astrid.
Av Dagfinn Vold

Vi gratulerer Astrid Smeplass som gikk
videre til Idol-finalen sammen med Steffen
Jakobsen.
Foto: Thomas Reisæter/TV2

Dette skjer i Rennebu!
28.02
02.03
04.03
04.03
05.03
07.03
07.03
07.03
08.03
09.03
09.03
10.03
10.03
11.03
13.03
13.03
14.03
16.03

Formiddagstreff
Staure
Loppemarked
Fredheim, Grindal
Rennebu Soul Children
Mjuklia
Årsmøte RIL friidrett Frivilligsentralen
Formiddagstreff
Omsorgsboligen
Mottak klær
Refshus skole
Årsmøte R.historielag
Jutulstuggu
Torsdagsmøte
Fredheim, Grindal
Viltaften
Innset skole
Menighetshusetsdag
Menighetshuset
Burennet
Rennebu Skistadion
Larsrennet
Rennebu skistadion
Frokostmøte
Hoelsmoen
med Inger Berit Rødberg
Søndagsskole og Yngres
Misjonshuset
Årsmøte RIL trimgruppa Frivilligsentralen
Årsmøte RIL skigruppa Frivilligsentralen
Årsmøte RIL håndball Frivilligsentralen
Årsmøte
Menighetshuset
Normisjon Rennebu

11.00
11.00
17.30
20.00
11.00
16-18
20.00
20.00
19.00
12.00
09.00
12.00
10.00
17.30
17.00
20.00
20.00
11.00

17.03 Søndagsmøte
Hoelsmoen 20.00
18.03 Rennebu Soul Children
Mjuklia 17.30
19.03 Formiddagstreff
Omsorgsboligen 11.00
Frisktrim i Rennebuhallen onsdager kl 10.45-11.45
Motorklubb hver onsdag kl 18-22
Berkåk Bridgeklubb hver tirsdag i Frivillighuset kl 18.20
Yoga hver tirsdag på Menighetshuset Berkåk kl 20.00
Zumba hver mandag i samf.huset kl 18.00
Spinning: se timeplan på www.oppspinn.net
Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 19.00 på Innset
Småbarnstreff i Frivillighuset hver torsdag kl 11-13
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 20-01
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12
Håndball: Følg håndballen på rennebu-il.no
Fotballkamper/treninger, se rennebu-il.no
Ski/skiskyting: følg med på rennebu-il.no

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