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Det er tid for julekonserter. Helene Bøksle besøkte Rennebu kirke med en nydelig konsert,
mens Kulturskolens elever hadde en flott konsert i Innsert kirke. Mer om Kulturskolens konsert på midtsidene.
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næring i Rennebu
bli gaseller. For dere har viktige erfaringer. Som andre kan
lære av.
Lønnsomhet og vekst
Bedrifter må være lønnsomme – for å overleve. Det forstår
alle.
Jeg vil hevde at det er like viktig for bedrifter å prøve å vokse.
Alternativet er sjelden status quo eller på stedet hvil. Alt for
ofte er alternativet tilbakegang, mindre omsetning, lavere
overskudd og færre arbeidsplasser.

To gratulasjoner og ett (stort) nyttårsønske
Våre to hjertelige gratulasjoner går til Rennebu Transport
og Hognamat! Begge er med blant Dagens Næringslivs
gasellebedrifter. Bedrifter som vokser og viser sunn økonomi over en fireårs periode.
Nyttårsønsket er at dobbelt så mange bedrifter – minst - fra
Rennebu blir gaseller ved neste kåring, om ett år. Bedrifter
som hopper høyt (nok) og springer fort (nok).
Det er strenge retningslinjer for å bli kåret som gasellebedrift. Bedriften må ha:
• minst doblet omsetningen over fire år
• omsetning på over en million kroner første år
• positivt, samlet driftsresultat
• unngått negativ vekst
• organisert som aksjeselskap
• levert regnskap
I 2011 var det altså to bedrifter i Rennebu som oppfylte
disse kravene. I fjor var det kun en - Rennebu Transport
klarte kravene, også i fjor. Rune Aftreth har vist at det går
an å bygge en solid bedrift i en presset transportbransje.
Prestasjonen til Arnt Strand er ikke mindre.
Matvareproduksjon er også en utfordrende bransje,
med store konkurrenter som har stor innflytelse både på
leverandørleddet og salgsleddene.
Ta dere en velfortjent hvilestund i jula, Rune og Arnt. Men
kom sterkt tilbake etter nyttår og sørg for å bli med på gasellelista også i 2012! Og si ja, når næringsrådgiver kommer
og spør om dere vil bidra til at flere bedrifter i Rennebu kan

Gi deg selv et nyttårsløfte
La 2012 bli året da bedriften får et godt styre. Rennebu kommune bistår gjerne bedrifter som ønsker gode styremedlemmer. Vi bidrar gjerne økonomisk til å lønne gode styreledere,
og vi hjelper gjerne med å finne riktige personer, både styreledere og styremedlemmer.
Hvorfor? Fordi vi vet at gode styrer er svært viktige for
å skape lønnsomme bedrifter. Lønnsomme bedrifter gir
grunnlag for vekst og nye arbeidsplasser.
Hvor mange gassellebedrifter får vi i Rennebu til neste jul?
God jul og godt nyttår til alle bedriftsledere og næringsdrivende i Rennebu, til alle som arbeider i bedriftene og til alle
innbyggere og hytteeiere.

Rennebu kommune
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Adresse:
E-post:
Telefon:
Telefax:
Åpningstid:

Utgiver
Redaktør
Red.utvalg

Berkåk, 7391 Rennebu
post@rennebu.kommune.no
72 42 81 00
72 42 81 01
08.00-15.30

ordfører Ola T Lånke
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
ola.lanke@rennebu.kommune.no
Byggesakskontoret
åpent hver dag kl 12.00 - 15.30
NAV
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Grunnen er enkel. Bedrifter som ønsker å vokse, er mer på
hugget, ser etter muligheter, prøver ut nye metoder og løsninger, følger med på nyvinninger, er mer omstillingsvillige.
Bedrifter som ønsker status quo er fornøyde med tingenes
tilstand, mindre på jakt etter nye muligheter. Sakte, men sikkert blir tilbakegangen mer og mer tydelig.

tlf 55 55 33 33
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Kommunale møter
15.12. Kommunestyret
16.12. MTL
20.12. Formannskapet

19.00
09.00
09.00

Saklistene finner du på
www.rennebu.kommune.no - Politikk

Rennebu kommune og Mediaprofil as
Dagfinn Vold
rådm. Birger Hellan (ansv.red.)
ordfører Ola T Lånke, Janne Havdal
og Jan Bredeveien
Adresse
Rennebu Nytt, c/o Mediaprofil as,
Berkåk, 7391 Rennebu
Telefon
72 42 76 66
E-post
Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil.no
Annonser: mari@mediaprofil.no
Web
www.rennebunytt.no og
www.rennebu.kommune.no
Abonnement Gratis alle husstander i Rennebu, Jerpstad,
Kvikne og Soknedal
Opplag
2.400 stk

Firrijulsåpent
på Voll
Grendalaget på Voll har lenge arrangert
Firrijulsåpent. Nå har Voll skole blitt med i arrangementet, og sist lørdag var det full aktivitet over
hele skolen.
— Skolen ønsker å vise seg frem med åpen
skole og aktiviteter. Denne dagen erstatter juletrefesten vi hadde før, og det er FAU som sammen
med skolen står for skolens bidrag på dagen,
forteller enhetsleder ved Voll skole Heidi Reitås
Sæther.
Skoleelevene har bakt, snekkert, laget julegodt med mere som de solgte på dagen. I tillegg
hadde de juleverksted, og foreldrene solgte kaffe
og kaker. I gymsalen var det også salg fra andre
aktører - et skikkelig julemarked.
Som avslutning på dagen sang skolekoret, og
det ble juletregang rundt treet som står ute på
skoleplassen. Skolekoret kan en også få høre på
skolegudstjenesten i Rennebu kirke tirsdag 20.
desember.
Av Dagfinn Vold

Dypping av lys hører med på et juleverksted. Her er kunsten å ikke la lysene
være for lenge nede i den varme stearinen - da blir det bare tynnere.
Espen Andre og 3. klassen solgte selvlagede mint-kuler og marsipan-kuler.
John Ivar og 6. klassen hadde konstruert og laget vedbærere som de solgte. Her
sammen med Indre (t.h.).
3.800 peppernøtter hadde 7. klasse bakt - og de smakte fortreffelig. Her byr
Fredrik og Steffen på smaksprøve.

En konsert av de sjeldne
Da Helene Bøksle kom til Rennebu kirke sist lørdag, ble hun
møtt med barnesang fra Firrijulsåpent på skolen. — Det rørte oss, og
dere må hilse barna en stor takk for opplevelsen, sa Bøksle underveis
i sin egen konsert. Bøksle sin konsert ble også en fantastisk opplevelse. Hennes tre musikere var med og serverte en var og rolig
stemning som fikk publikum til å senke skuldrene og komme i god
førjulsstemning.
Bøksle hadde et ønske for julen, og det er at vi skal ta de gamle julekortene tilbake. — Hvis vi alle bare skriver og sender to kort
hver, vil vi bringe varme til noen, sa Bøksle - og understreket at hun
ikke var sponset av Posten.
Av Dagfinn Vold

— Å finne freden i oss selv er julen for meg, sa Helene
Bøksle - som har konserter helt frem til julaften.
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Kan et forsikringsselskap gi et godt tilbud
Kan et forsikringsselskap gi etUTEN
godt tilbud

UTEN
SMÅ
SKRIFT?
SMÅ SKRIFT?

JA!
JA!

Se
tilbud
på el-sjekk
bolig.
Sevårt
vårt
tilbud
på el-sjekk

Vi gir 20% rabatt

Bes

Sjekk våre kurs- og tjenestetilbud

Studèr
- på Støren!

bolig.

Vi gir 20% rabatt
på bolig-/innboforsikringen din

på bolig-/innboforsikringen din

www.gauldal.vgs.no/gauldal-ressurs

Sj
ku

www.g

Oppdal 72 40 49 90 Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Oppdal 72 40 49 90 Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

E

Juleblomster og gaver
finner du hos oss!
Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Sjekk våre kurs- og tjenestetilbud

Ditt eget
kompetansesenter!

Åpningstider siste uka før jul:
mand - fred kl 10-18
julaften kl 10-13 – mellomjula kl 10-14

Rørlegger og avd.lager ved Mærk bru

Berkåk,

Oddvar Lien: 901 64 232

Språk

V
lære

www.gauldal.vgs.no/gauldal-ressurs
tlf 72 42 74 45 www.g

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

Før
du
pakker
kofferten...
God jul og

Godt nytt år!
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24 timers service
Åpningstider
for
deg og dine

i romjula

27.12 –30.12 kl 10-14

Forsikring:
Alarmtelefon ved skade i Norge: 62 55 07 77
Alarmtelefon ved skade i utlandet: +47 70 10 50 50
Kort Stop24t - sperring av kort: (+47 915) 03850

- tegne reiseforsikring?
- tegne bilforsikring?
- tegne bolig- og innboforsikring?
- bestille et kredittkort i tillegg til
ditt vanlige Visakort?

Husk BSU før nyttår!

BSU-konto er en spareordning for ungdom som
gir adgang til sparing med skattefradrag.

www.mediaprofil.no

tlf 72 49 80 00 — www.meldal-sparebank.no

Har du husket å
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Kommunal arbeidsplass:

Vaktmestertjenester på Berkåk
Rennebu kommune har flere
bygninger og tekniske anlegg
rundt i kommunen som skal
driftes og vedlikeholdes, og
mange av disse oppgavene er
det vaktmestrene som ivaretar.
Vaktmesterstaben på Berkåk er delt i
to grupper, med en base i Helsesenteret
og en base i Rennebuhallen.
Helsesenteret
Vaktmestrene
med
base
i
Helsesenteret har ansvaret for vedlikehold på bygninger, maskiner og uteområde tilknyttet Helsesenteret, boligavdelinger, omsorgsboliger, trygdeboliger
og PU-boliger. I tillegg utfører de en
del brukertjenester. Dette kan f. eks.
være å henge opp bilder, flytte møbler,
skru opp hyller o.l. På vaktmesterrommet i Helsesenteret er det Egil Solberg
og Jøran Sundset som styrer skuta den
dagen Rennebunytt stikker innom. I
tillegg har de med seg Atle Havdal og
Inge Prestrønning som en del av den
faste staben. – Tilsammen har vi to årsverk, men skulle nok gjerne hatt ett
årsverk til for å komme à jour med en
del oppgaver, sier Egil Solberg. Han
har lang fartstid i jobben, og har fungert som vaktmester ved Helsesenteret
i 28 år. Det har vært en del utbygging
innen helsesektoren, med nye avdelinger på Helsesenteret og PU-boliger, og
dette medfører naturlig nok mer vedlikeholdsarbeid for vaktmestrene. Atle
Havdal har vært tilknyttet teknisk drift
og vaktmestertjenesten i 23 år, mens
Jøran Sundset har vært ansatt her i 3 år.
Selv om det er travle dager for vaktmesterne her, er de raskt ute med å presisere at de trives godt med jobben sin.
– Vi har det artig i lag, og det er bestandig trivelig å komme på jobb her, smiler
Egil Solberg og Jøran Sundset.
Rennebuhallen
I 2. etasje i Rennebuhallen har
Bjørn Gunnar Haugen og Kjell Ove
Aspeggen sin faste base. I likhet med
sine kolleger i Helsesenteret har også
de som primæroppgave å vedlikeholde kommunale bygninger og drifte
tekniske anlegg. Bjørn Gunnar har

hovedansvar for
skole og barnehage, mens Kjell
Ove har kommunehuset
og
Rennebuhallen.
Selv om de har
hver sine hovedområder,
samarbeider de om
mange oppdrag.
– Jeg er jo snekker, mens Bjørn
Gunnar er elektriker, så det er
veldig greit å
samarbeide for å
få utnyttet kompetansen
best
mulig,
smiler
Kjell Ove. Om vinteren er det naturlig
nok en del snøarbeid for vaktmesterstaben, og den dagen Rennebunytt er
innom har det også blitt såpass mange
kuldegrader at de har satt i gang fyrkjelen for å få opp temperaturen på skolen. – Fram til nå har vi klart oss med
fjernvarme fra meieriet, men i dag kom
temperaturen ned mot 10 minusgrader,
og da trengs litt ekstra varme, forteller Bjørn Gunnar. Også vaktmesterne
i Rennebuhallen skryter av arbeidsmiljøet, og det gode samarbeidet som
er både mellom vaktmesterne og med

Kjell Ove Aspeggen og Bjørn
Gunnar Haugen har sin faste base i
Rennebuhallen.
resten av staben ved teknisk drift. – Vi
har en variert arbeidsdag, og treffer
mange trivelige folk når vi er ute på
oppdrag. Spesielt når vi har arbeid på
skole og barnehage er det mange små
assistenter som er veldig interessert
i det vi holder på med, avslutter de to
vaktmestrene i Rennebuhallen.
Av Mona Schjølset

Jøran Sundset og Egil Solberg har Helsesenteret som sitt arbeidsfelt.

Rennebunytt
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Tonje ble Årets avløser
Tonje Michelle Evavold
ble kåret til Årets avløser i Rennebu av Rennebu
Avløserlag.
Tonje kommer opprinnelig fra
Glåmos. Da hun hadde praksisperiode
ved Øya videregående skole i Melhus
høsten 2008 var hun hos Ingrid Meslo.
Der trivdes hun så godt at da hun var
ferdig på skolen begynte hun høsten
2009 som avløser hos Ingrid, Liv og
Odd Voll, Inger og Lars Uv, Kjellfrid
og Per Arild Torsen og Synøve og Ola
Bruholt.
— Jeg kommer fra et sauebruk på
Glåmos, men da jeg er yngst var det
ikke jeg som skulle overta, forteller
Tonje.Som avløser arbeider hun både
med sau og melkekyr, men hun trives
best i kufjøset. Tonje kan også fortelle
at hun trives veldig godt her i Rennebu
- ja faktisk så synes hun det er bedre
her enn på Glåmos. For tiden bor Tonje
i Skjervgrenda. Hun har en tanke om
fortsatt studier, og da er det driftsansvar
og storfehold på Tomb som lokker mest.
Da Tonje fikk tildelt utmerkelsen
Årets avløser på juleavslutningen til
avløserlager, fikk hun mange gode ord.
— Hun er veldig arbeidsvillig og det
er aldri nei å få. Hun er med på alt, som
f.eks. slakting som vi har holdt på med
nå, sa Ingrid Meslo.
Omsetning på 10 millioner
Rennebu Avløserlag har i år hatt 281
avløsere innom lønningslistene. Rundt
50 av disse har det som ”yrke”, og blant
disse igjen er staben til Jostein Aas sitt
skogfirma.

Årets avløser Tonje Michelle Evavold sammen med Odd Voll (styret i Rennebu
Avløserlag) og Kristin Kjerstad (daglig leder i Rennebu Avløserlag).
— Totalt er omsetningen til avløserlaget på hele 10 millioner kroner, så
vi er en betydelig arbeidsplass i kommunen, forteller daglig leder Kristin
Kjerstad.
Oppgavene til de som er lønnet
gjennom avløserlaget er foruten skogsarbeidere hos Jostein Aas avløsere på
bruk med kyr (både melkproduksjon og
kjøttproduksjon), rev, kalkun og sau.
Avløserlaget har eget styret, og det
er Ingrid Meslo som for tiden er leder.
Ellers sitter Odd Voll, Per Ivar Stavne,

BIRKA med salgsutstilling
BIRKA utvikler seg stadig, og til det nettopp arrangerte førjulstreffet kunne de
presentere en salgsutstilling med produkt er fra nærmere 100 av medlemmene
i BIRKA-nettverket. — Dette er et tverrsnitt av norsk håndverk, og vi har fått et
helt unikt utstillingslokale og en unik gavebutikk, sier daglig leder Kenneth Teigen.
Frem til jul vil salgsutstillingen være åpen fra kl 10 til 15 på hverdagene. Varer fra
årets martnasprisvinner Låvely Glass er også å finne i butikken.
— I 2012 skal vi arbeide med bedre profilering for å vise hvor vi er, og vi har også
planer om å utvikle en netthandelsløsning på www.birka.no. Dette er nybrottsarbeid som har stor betydning for å få norsk håndverk mer frem i lyset, sier Teigen.
Tora Husan studerer julekrybben som selges hos BIRKA. Den er designet av Ane Nordvik
Hasselberg i BIRKA og produseres hos Tinn-Per.
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Oddveig Grytdal Rise (verneombud) og
Ole Kristian Olsen i styret.
Daglig leder Kristin Kjerstad synes
det er praktisk å ha kontoret sitt på
kommunehuset på Berkåk, da hun har
mye kontakt både med landbrukskontoret og NAV.
I midten av februar skal de arrangere avløserkurs for nybegynnere i samarbeid med Oppdal. Interesserte kan
kontakte Kristin.
Av Dagfinn Vold

Årets Rennbygg 2011
Det er mange i Rennebu som gjør en stor innsats i forskjellige sammenhenger. Disse fortjener en oppmerksomhet og en
påskjønnelse. Årets Rennbygg er ment som et klapp på skuldra, og en motivasjon også for andre, og du kan være med og
bestemme hvem som skal bli Årets Rennbygg 2011.

Juletips fra
biblioteket
For de fleste av oss medfører
julen noen ekstra fridager,
og kanskje litt ekstra tid til
avslapping med en god bok.
Tradisjonelt sett bruker det å være
bra med utlån fram mot jul, og det gjelder både filmer, lydbøker og vanlige
bøker.

ÅRETS
011
RENNBYGG 2

?

Rennebunytt/Mediaprofil (Dagfinn Vold), Meldal Sparebank (Tore Gjerstad) og Rennebu
3000 (Knut Ingolf Dragset) inviterer til å komme med forslag på Årets Rennbygg 2011.
Årets Rennbygg er en ”åpen klasse”,
og dermed kan enten en privat person,
en person fra lag og organisasjon, en fra
det offentlige, en fra næringslivet, en
bonde, ei god kone, en avløser, eller en
god nabo bli kåret til Årets Rennbygg.
Men det må være en person som har
gjort seg fortjent til det - en optimist, en
ildsjel, en gledesspreder...
En ”folkets pris”
Prisen er en ”folkets pris”, og dermed kan alle innbyggerne i kommunen
være med og stemme fram en prisvinner.
Men, først skal det nomineres fem
kandidater som det skal stemmes på, og
alle kan komme med forslag på kandidater. Send inn ditt forslag på kandidat
med en kort begrunnelse. Forslagene

kan være anonyme.
En jury bestående av tre personer,
fra Meldal Sparebank, Rennebu 3000
og Mediaprofil, vil plukke ut fem verdige kandidater blant de innsendte
forslagene. Disse fem kandidatene blir
presentert i Rennebunytt som kommer
12. januar, og da kan selve avstemmingen starte. Avstemmingen vil foregå
ved hjelp av et svarkort i Rennebunytt,
via e-post eller via Rennebunytts
Facebook-side.
Selve prisen består av et diplom i
tillegg til et pengebeløp på kr 5.000.
Utdelingen av prisen vil skje i løpet av
februar.
Årets Rennbygg er et samarbeidsprosjekt mellom Meldal Sparebank,
Rennebu
3000
og
Mediaprofil/
Rennebunytt.

Svarslipp: Mitt forslag på Årets Rennbygg!
Navn:
Begrunnelse:

Hobbybøker
Biblioteket har også et godt utvalg
av forskjellige hobbybøker, og her kan
man finne nyttige tips både når det
gjelder strikking, trolldeig, leire, pynt,
baking og annen julemat. Ifølge bibliotekar Bente Gunnesmæl er ikke interessen for hobbybøker like stor som tidligere, men hun tror kanskje at trenden
kan være på tur tilbake. – Det har jo blitt
veldig populært med strikking igjen, og
det er jo også en trend i tiden at mange
lager ting selv, både kort, gaver og julepynt. Da vil det kanskje også bli større
etterspørsel etter denne typen bøker,
sier Gunnesmæl.
Biblioteket på nett
- Også utlån av vanlig skjønnlitteratur øker fram mot jul, og den samme
tendensen gjelder for barnebøker, forteller Gunnesmæl. Siste åpningsdag for
biblioteket før jul blir 22. desember, så
det er bare å stikke innom for å få med
seg litt lesestoff inn i julehøytiden, oppfordrer bibliotekaren, som også benytter anledningen til å minne publikum
om at det går an bruke hjemmesiden til
biblioteket. – Her kan man søke i registeret for å se om den aktuelle boken er
ledig, man kan reservere og forlenge
lånefristen på bøker man allerede har
lånt.

Sendes inn til Mediaprofil as, Berkåk 7391 Rennebu, via epost til
dagfinn@mediaprofil.no eller Facebook / Rennebunytt - innen 6. jan 2012.

Rennebunytt
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Vi håper alle går hjem igjen med en god førjulsstemning etter konserten i kveld,
sa de to unge konferansierene Ragnhild Kvam og Øystein Olstad da de åpnet kulturskolens julekonsert i Innset kirke. Og slik ble det også. Samtlige aktører som var i
aksjon på scenen bidro på hvert sitt vis til at den gode julefølelsen fikk feste seg blant
publikum.

En va

13 år gamle Ingrid Skjerve åpnet konserten med en nydelig versjon av ”Et lite barn
så lystelig”, og deretter fulgte Alexandru Gros Grindvoll opp med sin etter hvert så
kjente versjon av ”O holy night”. Dermed var den rette stemningen på plass allerede
fra første stund. Høydepunktene kom som perler på en snor, og man må bare bli
imponert over nivået blant de som har noen års erfaring fra kulturskolen, og minst
like sjarmert blir man av de yngste elevene som entrer scenen og gjennomfører til 20
i stil.
Kulturskolerektor Arnstein Solem og hans stab skal også ha ros for å ha sydd
sammen et svært variert program til årets julekonsert. Her var det plass til både de
kjente julesangene i tradisjonell innpakning, svingende storbandmusikk, en svært
rocka versjon av ”We wish you a Merry Christmas” framført av et knippe tøffe gitarog basselever, og et par innslag som ikke har noe spesielt med jul å gjøre i det hele
tatt.
Konserten ble avsluttet med et fellesnummer fra ”Jul i svingen”, der samtlige
aktører etter hvert entret scenen hånd i hånd, og ble belønnet med stående applaus
fra en fullsatt kirke. Tusen hjertelig takk til elevene fra kulturskolen som gir oss en slik
vakker start på adventstida hvert år!
Tekst: Mona Schjølset - Foto: Ingrid Stuen

Ingrid Skjerve åpnet K
nydelig versjon a

”We wish you a Merry Christmas” fremført av Robert, Martin, Jo Erik, Matias, Håvard B.,
Tormod, Fredrik og Håvard R.

Lyd- og lysgruppa med Karen, Fredrik, Nikolai, Miguel, Ola,
Eivind og Steffen.
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”Nå tennes tusen julelys” - fremført på fiolin av Kristi, Sigrid K,

akker førjulstradisjon

Kulturskolens julekonsert med en
av ”Et lite barn så lystelig”.
”Lys til nattsvart jord” - Matias, Knut Einar,
Ingrid (lærer), Astrid, Kari Margrete,
Fredrik og Robert (lærer). Håvard og
Martine vises ikke på bildet.

Alexandru fremførte
sin versjon av ”O Holy Night”.

Frøydis og Sigrid U.

Juniorkorpset med Julesang - Iver, Sunniva, Maren, Madelen, Vegard, Viktoria og Inga Marie.

Rennebunytt
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ønsker alle kunder
God jul og Godt nytt år!
Åpningstider

Følg oss på
Facebook

fra 19. -23. des kl 9-18
julaften kl 10-13
romjula kl 10-14
nyttårsaften kl 10-13

E6 Berkåk

tlf 72 42 71 50
Følg oss på Facebook

Husk å kjøpe
Statoil-koppen
for 2012
Vi ønsker alle kunder
en riktig god jul og et
godt nyttår!

Vi ønsker alle våre kunder og forretningsforbindelser

en riktig GOD JUL & GODT NYTT ÅR!
Åpningstider i mellomjula 9.00 - 13.00
Økonor Berkåk, Tlf 72 42 82 00
avd. Soknedal, Tlf 72 43 34 07

Ren bil til jul? – vask bilen hos oss!
Åpningstider:

Julaften
1. juledag
2. juledag
3., 4., 5. og 6. juledag
Nyttårsaften
1. nyttårsdag

7.30–15.00
stengt
9.00–21.00
7.30–22.00
7.30–17.00
11.00–24.00

Vi ønsker
alle ei riktig
god jul
og et godt
nyttår!

Storlismia as, et rma med det meste for de este
Salg av:

-Skog og hageutstyr
-Småmaskiner
-Moped, ATV og Snøscooter
-Landbruksustyr og rekvisita
-Tilhengere og tilbehør
-Elektro og handverktøy
-Kulelager, kilreimer og batteri
-Forbruksmatriell og rekvista

Reparasjon av:

- Småmaskiner
- Snøscooter og ATV
- Elektroverktøy
- Traktor og landbruksutstyr
- Tilhengere og tilbehør
- Person, varebil, lastebil og buss
- Periodisk kjøretøykontroll
-Slangeverksted med 24T Vakt

Åpningstider
i romjula:

4. juledag kl 10.00 - 14.00

BERKÅK
Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14
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Midlertidig skolerådgiver
Enhetsleder ved
Innset skole,
Nina Rise
Oddan, er engasjert som 40%
midlertidig
skolerådgiver.
Områdeleder Lill
Hemmingsen
Bøe
kan opplyse at rådgiverstillingen opprinnelige var lyst ut
som en 100% stilling. Det var også
kjørt intervjurunder
blant søkerne til stillingen. Innstillingen
var klar da det ble
aktualisert å se på
mulige innsparinger
i administrasjonen.
— Hvis vi tilsatte en person i denne stillingen, ville vi låse oss. Derfor
fant vi ut at det var riktigst å vente til
vi hadde gått gjennom organisasjonen. Dermed valgte vi å engasjere Nina
Rise Oddan midlertidig i stillingen, sier
Hemmingsen Bøe.
Rise Oddan er enhetsleder ved
Innset skole, og hun hadde oppgaver
ved siden av enhetsleder-funksjonen
som andre kunne ta. Dermed kunne
hun tre inn i en 40% stilling som skolerådgiver.
Etter planen skal organisasjonen
vurderes i forbindelse med ny økonomiplan i mars med påfølgende politisk

Lions Club
Rennebu
Lions er en stor internasjonal organisasjon som arbeider for samfunnsganglige og humanitære formål. Lions
Club Rennebu har i tillegg til å støtte
opp om store nasjonale og internasjonale hjelpeprosjekter, satset spesielt i
lokalsamfunnet, med sterk fokus på
barn og unge. Lionsklubben startet for
nesten 30 år siden motorklubben som
fortsatt lever i beste velgående.

Nina Rise Oddan på plass som skolerådgiver i Rennebu.
behandling i kommunestyret i juni.
Hektisk og lærerikt
Nina har begynt å komme inn i stillingen som skolerådgiver, og hun synes
arbeidsområdet er interessant.
— Det er fagområdet mitt, og
arbeidsoppgavene består blant annet av
saksbehandling, rapportering og svare
på henvendelser både fra lokalt og sentralt hold. Jeg trives, og det er lærerikt
og litt hektisk, smiler Rise Oddan.
Av Dagfinn Vold

— Siste året har vi vært med og
bidratt med midler til flere lokale prosjekter rettet spesielt mot barn og ungdom. Her kan nevnes skiskyttergruppa,
fritidsklubben, skytterlaget, kjøledisk
i elevkantina på ungdomsskolen for å
nevne noe, forteller Gunnar Halgunset.
— Vi i Rennebu har totalt bevilget
ca. kr 120 000 i år, fordelt på lokalt ca. kr
63 000, nasjonalt ca. kr 17 000 og internasjonalt ca. kr 40 000.
— Lions Club Rennebu ønsker å
være med å gjøre Rennebu til ”et godt
sted å være”, sier Gunnar Halgunset og vil ønske alle en riktig god jul!
GOD JUL og

GODT NY TT ÅR
ønskes alle våre lesere og kunder!

Rennebunytt
mediaprofil

Kontrollutvalget på kurs
Etter årets kommunevalg er det blitt oppnevnt nytt
kontrollutvalg, og de nye kontrollutvalgsmedlemmerne i
Rennebu deltok den 6.-7. desember på seminar på Røros.
Kontrollutvalg Fjell IKS arrangerte opplæringsseminaret
for kontrollutvalgsmedlemmer i Alvdal, Folldal, Tynset,
Tolga, Os, Røros, Holtålen, Oppdal og Rennebu. En av
foredragsholderne var Jørgen Kosmo som snakket om
”kontroll og tilsyn i det offentlige – og hvorfor det er så
viktig. ”
Opplæringsdagenes slagord var ”På vakt for fellesskapets verdier”.
Bjørn Berntsen, medlem Rennebu kontrollutvalg, Arve Withbro, medlem i Rennebu kontrollutvalg, riksrevisor Jørgen Kosmo,
Siri S. Olsen, medlem i Rennebu kontrollutvalg og Oddmund Haugen leder i Rennebu kontrollutvalg.
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Tilbud uke 50

Din lokale
rørlegger

Smågodt 790 pr hg

Vi holder stengt i tidsrommet:

÷40% på Coop kaffe

24.12.11 – 31.12.11

gul/rød – filter-/kokmalt

der
Åpningsti
Julaften
ag
3.-5. juled
6. juledag
en
Nyttårsaft

Vi ønsker alle
ei riktig god jul og
et godt nyttår!

jula 2011
9-13
9-20
12-20
9-16

Vi ønsker alle
våre kunder
en riktig god og
fredelig jul!

Butikk: 72 42 64 64

Vakttelefon: 464 49 272
Industriveien 4, 7391 Rennebu

MAKITA COMBOKIT DK1853X

JULETILBUD
HOS
BEO
BYGGEVARE
n
ku

FREDAG 16. DESEMBER

BDF456 Borskrutrekker
BTD140 Slagskrutrekker
2 stk 18V/3,0Ah batterier
Hurtiglader
Nobb nr 44687073

DK1853X

3.990,-

inkl mva

Berkåk, tlf 72 42 72 10

MAKITA COMBOKIT LCT303X

DF330 Borskrutrekker
TD090 Slagskrutrekker
Hylster, Lykt, Bor og bits
Lader og 2 batterier (10,8V)
Hurtiglader
Nobb nr 9828338

MAKITA BORDSAG 2704

1650W
Eksakte T-spor og anslag
Uttrekkbar mateiralstøtte
Elektronisk mykstart
NOBB nr 30083018

2704

5.590,-

inkl mva

MAKITA SAGBORD ART. NR 194093-8

MAKITA KAPP OG GJÆRSAG LS1018L

LCT303X

1.990,-

Mykstart og motorbrems
Kompakt og stødig
Med linjelaser
Nobb nr 43840735

LS1018L

3.590,-

inkl mva

inkl mva

ud

ilb

et
dr

An

Gassfjærsystem
Store robuste hjul
Fem ulike høydeposisjoner
NOBB nr 30083430

194093-8

2.250,-

Vi har også ryddet lageret!
Mange gode tilbud på øvrige maskiner,
bl.a. laftehøvler og stor sirkelsag.

BEO Byggevare AS - Byggmakker Berkåk 7391 Rennebu
12 Rennebunytt

inkl mva

Nyheter ved Skisenteret

Flotte forhold
i skiløypene
I skrivende stund er det
ypperlige forhold i løypenettet til Rennebu skisenter, og
ifølge Kjetil Værnes, som er
leder i skigruppa, er langtidsvarselet lovende også framover mot jul.
– Nå er nesten hele Litjrunden oppkjørt, og det er bra standard på løypenettet, forteller Værnes.

Nerskogen Skisenter tar sikte på å åpne nå til helga, og daglig leder Torleif Kristiansen
anbefaler å se på www.nerskogenskisenter.no for nærmere informasjon.
Nerskogen Skisenter kan by på flere
nyheter til årets sesong.
Rails og bigjump
— Vi har blant annet kjøpt inn flere
rails som vil bli plassert etterhvert som
snøforholdene gjør det mulig. I tillegg
har vi laget tilfart og unnarenn for en
bigjump, og selve hoppet vil bli bygd av
snø så snart som mulig, forteller daglig
leder Torleif Kristiansen.
Ny turløypetrasé
Skisenteret har også laget ny turløypetrasé, som er ryddet i åtte meters
bredde og nyplanert. Løypa har
utgangspunkt fra Skisenteret, og den
går både sørover mot Sørli og nordover

og innover Leverdalen. Tilsammen vil
det bli ca 20 km oppkjørte turløyper.
— Dette har vært et stort løft som
vi har arbeidet mye med i høst, forteller
Kristiansen. Turløypa vil snart bli kjørt
opp med GPS og lagt inn på løypekartet til Rennebu.
Ny nettside
I disse dager får Skisenteret også ny
nettside, og den vil bli løpende oppdatert med informasjon.
— Vi tar sikte på å åpne nå til helga,
og anbefaler å se på nettsiden www.
nerskogenskisenter.no for nærmere
informasjon, sier Kristiansen.

Ta en skitur i jula
I romjula blir det oppkjørte spor både
på Mjuklisida, og på Trondskogsida, forteller Værnes, som benytter anledningen til å oppfordre folk til å finne fram
skiene i jula. – Da smaker den gode
julematen ekstra godt etterpå! En skitur i måneskinn kan også være en flott
opplevelse, enten man tar en stille tur
for seg selv, eller har med seg turfølge.
– Det har vært noen dager med klarvær
og skikkelig fint måneskinn nå, og da
er det en helt spesiell opplevelse å være
ute i skogen, sier Værnes. – Det går an
å bestille seg sydenturer på nettet hele
tiden, men en måneskinnstur rundt litjrunden kan man ikke bestille noen steder, avslutter Værnes med et smil.
Av Mona Schjølset

Av Dagfinn Vold

Vinnerne
av fotokonkurranse
Steinar Bakk fikk første-pris i fotokonkurransen for tilflyttere med sitt bilde
av barn på vei opp mot to eldre hus. Tom Løkken fikk andre-pris med sitt bildet
av
Kosberg-setra
attpå Mjuken. Både
vinnerbildene
og
de 15 andre beste
bildene i konkurransen er utstilt i
Frivillighuset.
I samme rom
henger også en
utstilling med maleri av Laila Ovesen
Syrstad fra Meldal.

Prisvinnerne sammen med ordfører Ola T. Lånke.

Glede, utfordringer, kroppsbeherskelse,
mestring og vennskap ved Voll barnehage.
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BIBLIOTEKET

Siste åpningsdag før jul blir
torsdag 22. desember kl 16-19.
Biblioteket er stengt i romjula.
Vi må også holde stengt første uka i januar, derfor
åpner vi ikke igjen før mandag 9. januar.

Enhet for Hjemmebasert pleie og omsorg,
hjemmesykepleien, har ledig stilling som

Sykepleier 50% vikariat

med tiltredelse så snart som mulig frem til 31.12.2012.
Rundturnus.

Åpningstidene i 2012 blir som før:
Mandag og torsdag 16-19.
Onsdag 10-13.

Sykepleier 50% natt vikariat

Vi ønsker alle våre lånere en riktig god jul
og velkommen tilbake i 2012!

Hovedarbeidsområder:
• Sykepleiefaglige oppgaver, pleie og omsorgsoppgaver
• Andre relevante oppgaver tilknyttet hjemmetjenesten.

OMSORGSLEILIGHET LEDIG PÅ
VOLL (STAURE)

Ønskede kvalifikasjoner:
• Autorisasjon som sykepleier
• For nattevaktsstilling så kan personer med
fagutdanning søke.
• Er fleksibel, kreativ og kunne bidra til et
godt arbeidsmiljø
• Stillingen forutsetter førerkort kl. B
• Personlig egnethet vil bli vektlagt

Leiligheten er på ca. 64 m²+ tilhørende bod
Husleie er på kr. 2.600,- pr. måned + strøm.

Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes ved
henvendelse til Hjemmebaserte tjenester,
Infotorg tel 72 40 25 05
Søknad sendes:
Rennebu helsesenter, Gamle kongevei 39A,
7391 Rennebu
Søknadsfrist: 2. januar 2012

FØRJULSTREFF PÅ DAGSENTERET

Tirsdag 20. desember kl 12 – 14 blir det førjulstreff
på Dagsenteret ved Helsesenteret i Rennebu.
PROGRAM:
Underholdning – Matservering
Informasjon om:
• Busstaxi-tilbudet fra AtB
• Dagsenteret
• Bruk av kantina
Gratis inngang og mat.
AtB setter opp egne Busstaxi-turer til førjulstreffet.
Pris kr 40,- for voksne, kr 20,- for barn og honnør hver vei.
Påmelding til Servicetorget på tlf 72 42 81 00
innen mandag 19.12.11 kl 12.00
Førjulstreffet er åpent for alle. Velkommen!
Arrangør: Rennebu kommune og AtB
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med tiltredelse så snart som mulig og frem til 31.08.2012

Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
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
Mildri F. Gjersvold. tlf 72 40 25 05
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – ”Selvbetjening”

innen 10. januar 2012.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om
søknadsskjema, telefon 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf.
Offentlighetsloven § 25.
Rådmannen

Åpningstider for
Kommunehuset i jula

22. desember stenger vi kl 14.00.
23. desember vanlig åpningstid, kl 08.00 – 15.30.
Dagene i romjula holder vi åpent kl 10.00 – 14.00.

KUNNGJØRINGER
Ønsker slekt, venner og bekjente
ei God jul og et Godt nytt år
Hilsen Ingjerd og Arne Jære

3-roms leilighet til salgs
i Trobo på Berkåk

Se bilder og info på finn.no/eiendom eller
ta kontakt på tlf 909 27 238

Kontorlokaler ledig i “Næringshåggån”
Rennebu Eiendom as, Postmyrvn 19.
Ta kontakt på tlf 952 26 466

4. dagsfest på Sandbrekka
28. desember kl 20.00

Revyinnslag – Mat – Dans med Ole Ingvars
CC kr 300/ kr 200 for medlem UL Framtidsvon
Påmelding på Joker (Voll) eller sms til 901 30 065.
Arr: UL Framtidsvon

Legevakt

Rennebu kommune går inn i LiO (legevakten i
Orkdalsregionen) fra og med 2. januar kl 15.30.
Legevakten er på Orkdal Sjukehus.
Åpningstider: Fra kl 15.30 – 08.00 neste dag.
Alle helg- og høytidsdager (hele døgnet).
Samme telefonnr. som før: 72 48 01 00
Andre henvendelser går som tidligere til ditt fastlegekontor (fra kl 08.00 – 15.30 på hverdager).
Ved akutt kritisk sykdom eller skade ring 113.
Vi viser til brosjyre som er sendt alle husstander i
Rennebu i desember.
Helsetjenesten i Rennebu kommune

Kvotejakt på gaupe 2012
Fagforbundet avd 545 Rennebu avholder årsmøte
23.01.2012 på Hallandstuggu.
Saker som ønskes behandlet meldes til styret
innen 23.12.2011.				Styret

Medlemsmøte / Oppdateringsmøte
for oss i besøkstjenesten i Røde Kors- bygget.
Mandag den 9. januar 2012 kl 13.00

Orientering /Førstehjelp ved Martin Bøe.
Kanskje vi besøksvenner har ting vi føler å snakke sammen
om?
Bevertning.
Velkommen!
- Rennebu Røde Kors Omsorg

Vedtak om kvote for kvotejakt på gaupe for 2012
ble vedtatt under møte i rovviltnemnda for region
seks, som omfatter fylkene Møre og Romsdal, SørTrøndelag og Nord-Trøndelag. Vedtaket ble fattet
etter en gjennomgang av bestandsutviklingen og
tapssituasjon for sau og rein i regionen.
I Oppdal og Rennebu kan det felles to gauper, og det
er ingen begrensning i antall hunndyr.
Jaktstart er 1. februar 2012.

Neste Rennebunytt kommer torsdag 12. januar.
Frist for stoff er onsdag 4. januar.
Tlf 72 42 76 66
mari@mediaprofil.no - dagfinn@mediaprofil.no

Jule- og Nyttårshilsen til slekt og venner i
Rennebu!			

Brit og Nils Overvik

Lysbildefremviser for standardmagasin ønskes

kjøpt. Alt av interesse.

Dagfinn Vold - tilf 901 10 907

Vi har flotte julegaveideer
som bla skinnprodukter fra Kamer skinn og
mye fint fra MilleMoi.
Flatbrød, ost og songraut har vi også.

Rennebu - tlf 477 10 998

Husk førjulsmarked
på lørdag,
17. desember
fra kl 10.00
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RETURADRESSE:

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt -

neste nummer 12. januar - frist for stoff 4. januar -

Tid for å skrive julehilsen?

Dette skjer i Rennebu!
15.12 Formiddagstreff
Staure, Voll
18.12 Swingende julekonsert
Innset kirke
Orkdal Storband. Julekaker fra 19.30
18.12 Gapahukformiddag
Skjervgrenda
27.12 Juletrefest
Misjonshuset, Voll
27.12 Juletrefest
Åshuset
29.12 Barnejuletrefest
Hoelsmoen
07.01 Barnejuletrefest
Menighetshuset
10.01 Formiddagstreff Omsorgsbolig, Berkåk

Rennebunytt

11.00
20.00
12.00
19.30
12.00
12.00
14.00
11.00

Frisktrim hver onsdag i Rennebuhallen kl 10-11
Spinning mandag-fredag. Timeplan på oppspinn.no
Trenger du skyss eller følge på et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64.

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

Elevene på
”Visuelle
kunstfag” i
Kulturskolen
i Rennebu
har også i år
produsert
kort!
— Vi kan derfor tilby seks doble kort med ulike motiv.
Kunstnerne bak er selvsagt elevene selv. Vi selger de for kr.
100, - pr pakke, forteller lærer Unni Larsen.
Kortene er unike og eksklusive ☺
Perfekt til å skrive en lang og god hilsen på, - som
”omslag” til lengre brev skrevet på pc, eller rett og slett som
en gave!
Kortene selges på Rennebua og ved Servicetorget på
Kommunehuset.

Klementiner

Tilbudene gjelder fra 19.12. - 31.12.

Pinnekjøtt

890

Matmesteren,
røkt/urøkt,

pr kg

– selges i romjula
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Åpningstider i jula

Berkåk, tlf 72 42 71 17
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Åpningstider 8-20 (8-18)

Søndag 18. des
Man 19. – fre 23. des
Julaften
Romjula alle dager
Nyttårsaften

00
pr kg
14-18
8-22
9-14
9-18
9-16

