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Grunnloven 200 år 
– en feiring verdt!

Alle i Norge vet at vi feirer 200 års-jubileet for vår 
grunnlov i år. Over alt møter vi informasjon om det store 
jubileet og vi hører om ulike former for feiring fra lands-
ende til landsende. Tiden for hovedmarkeringen vil være 
selve grunnlovsdagen 17. mai og dagene rundt. Slik også i 
Rennebu.

Allerede i fjor nedsatte formannskapet en jubileums-
komité med Bjørn Berntsen som leder. Komiteen har valgt 
å konsentrere feiringen om et skikkelig jubileumsarrange-
ment for hele bygda på Berkåk den 17. mai om kvelden. Vi 
viser her til omtale på annet sted i RennebuNytt.

Grunnlovsvedtaket av 1814 innebar et avgjørende para-
digmeskifte i Norge. Etter mer enn 400 år i union med 
Danmark startet folket i Norge vandringen mot uavhengig-
het og selvstendighet. De siste 154 årene av unionstiden ble 
landet styrt av danske enevoldskonger. Mot slutten av den-
ne perioden herjet Napoleonskrigene Europa og skapte sto-
re omveltninger også i Norden. Folket i Norge var langt fra 
selv å kunne bestemme sin skjebne. Ennå på den tiden var 
det slik at stormenn og konger nærmest kunne dele territo-
rier mellom seg, og ved Kielfreden 14. januar 1814 ble det 
slik bestemt at Norge skulle overgis til kongen av Sverige.

Til tross for denne beslutningen lå selvstendighetstran-
gen latent i Norge. Den ga støtet til en storstilt bevegelse 
som ”fødte” den nye konstitusjonen, grunnloven av 1814. 
Selv om Norge likevel ikke ble et uavhengig og selvstendig 
rike i 1814, men først nærmere hundre år senere, kom den 
vedtatte grunnloven til å stake ut en helt ny kurs for Norge. 
Den gjorde ikke bare slutt på eneveldet, men innebar en 

helt ny forfatning hvor folket gjennom valg skulle velge lan-
dets styre.      

En svært sentral skikkelse i året 1814 var den danske 
prinsen Christian Frederik. I samråd med norske stormenn 
erklærte han seg som regent og tok initiativet til å få kalt inn 
til en riksforsamling som skulle utforme og vedta en grunn-
lov for kongeriket Norge. 

Christian Frederik sendte derfor ut befaling om et lands-
dekkende valg av representanter som skulle møte på Eidsvoll 
10. april. Aller først skulle det velges to valgmenn fra hvert 
prestegjeld som senere så skulle velge tre representanter fra 
hvert amt til Eidsvoll. Det første valget - på valgmenn - fore-
gikk i hovedkirkene i hvert enkelt prestegjeld. Valgmennene 
som da ble valgt skulle senere møtes på et sentralt sted og 
velge tre representanter fra sitt amt, som i noen grad tilsvarer 
dagens fylke. 

Rennebu var på den tiden anneks under Meldal. 
Rennbyggene måtte til Meldal kirke for å delta ved det-
te valget. En av de som ble valgt i Meldal har fått nav-
net skrevet i historien, nemlig Anders Rambech. Anders 
var husmannsgutten fra Kvikne, som ikke bare ble valgt 
til Eidsvollsforsamlingen fra Søndre Trondhjems Amt, 
men ble senere valgt til stortinget flere ganger og ble også 
Odelstingspresident. I forsamlingen på Eidsvoll var ikke 
Anders Rambech av de mest aktive, men 17. mai slo han til 
og holdt en kraftfull tale hvor han foreslo at det skulle velges 
konge der og da.

Det er ikke mye av grunnlovshistorien som har lokalt 
tilsnitt fra våre omgivelser. Men Christian Frederiks reise til 
Trondhjem i overgangen januar – februar 1814 er interessant 
på flere måter. Motivet for hans reise var ”både å finde og 
vinde” folkeviljen med tanke på bli Norges konge (jf Halvdan 
Koht, Eidsvold 1814). Det var også i følge Koht i Trondhjem 
at det gikk opp for prinsen at skulle han bli konge, måtte 
det skje i kraft av folke-ønsket og ikke i kraft av arveretten 
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verdier som fortsatt må holdes levende; 
friheten, menneskeverdet og folkesty-
ret. 
Gratulerer med jubileet! 

som kongssønn. Det var det nye tanke-
godset som også hadde vunnet innpass 
i den unge regentens hode.

For oss rennbygger har Christian 
Frederiks Trondhjemsferd en spesiell 
interesse. For det var ved et skysskifte 
her i bygda at han fikk kontakt med ”en 
danebrogsmann, en bonde ved navn 
Even som er den beste gravøren i hele 
Norge”, som prinsen skrev i sin dag-
bok. Hans egentlige navn var ikke Even, 
men Ingebrigt (Trondsen Eggan). I våre 
dager ville vi sikkert ha sagt at Ingebrigt 

var en ”stjernegravør”, som fikk i 
oppdrag å lage, ikke bare Christian 
Frederiks rikssegl, men som også gjorde 
tilsvarende arbeid for mange andre, bl.a. 
svenskekongen Karl Johan. Ingebrigt T. 
Eggan ble også kjent som klokkemaker 
og Rennebus første ordfører. 

Akkurat nå er det imidlertid Norges 
grunnlov som skal feires, intet min-
dre. Jubileet gir en enestående mulig-
het både til fordypning i en viktig del 
av historien og til besinnelse på viktige 

Lokalt grunnlovsjubileum
17. mai er det akkurat 200 

år siden Grunnloven ble 
underskrevet på Eidsvoll, og 
det skal naturligvis markeres 
på behørig vis, både nasjo-
nalt og lokalt. I Rennebu 
blir det grunnlovsjubileum i 
Rennebuhallen om kvelden 
17. mai, etter at feiringa rundt 
om i grendene er avsluttet. 

- Tanken er at hele bygda kan samles 
til felles grunnlovsfeiring om kvelden, 
og vi tror det skal bli en riktig trivelig 
markering som passer både for store og 
små, sier Bjørn Berntsen, som er leder i 
grunnlovskomiteen.

Fokus på barn og unge
På nasjonalt plan er det også nedsatt 

en komite som har til oppgave å sette 
fokus på markering av grunnlovsjubi-
leet. Denne komiteen har videre kom-
met med en henstilling til alle landets 
kommuner, der de oppfordrer til lokale 
markeringer av jubileet. 

- Den nasjonale komiteen har ikke 
kommet med noen spesielle retnings-
linjer for hvordan jubileet bør markeres, 
men oppfordrer til at man retter fokus 
mot barn og unge. Vi har derfor valgt 
å spørre skolene i Rennebu om å bidra 
med innslag, og likedan kulturskolen 
og skolekorpset, forteller Berntsen. I 
tillegg bidrar Rennebu Mannskor med 
sang, og det blir sannsynligvis også 
andre kulturelle innslag i løpet av kvel-
den. 

- Arrangementet er gratis og åpent 
for alle, så vi  håper mange tar turen til 

Rennebuhallen og blir med på en felles 
avslutning på nasjonaldagen, og en flott 
feiring av Grunnloven vår, oppfordrer 
Bjørn Berntsen på vegne av grunnlovs-
komiteen. 

Tradisjonell feiring i kretsene
Selv om årets 17. mai på mange 

måter preges av grunnlovsjubileet, 
vil feiringen rundt om i kretsene i all 
hovedsak foregå på tradisjonelt vis. 

I anledning jubileet er det i år kom-
ponert en ny nasjonalsang, som har 
fått tittelen ”Det går et festtog gjen-
nom landet”. Ifølge Ragnhild Løvseth 
Øverland, som er leder i 17. mai-komi-
teen på Voll, har man planer om å bruke 
denne i forbindelse med feiringen her. 

- Barnehagen har også hatt grunn-

loven som tema, og har i den forbindel-
se laget seg en ny fane. Denne vil de få 
anledning til å presentere fra scenen på 
17. mai. På Voll er det sjuendeklassinge-
ne som skal holde tale for dagen, og jeg 
regner med det vil bli fokus på grunn-
lovsjubileet der også, sier Øverland. 

På Berkåk blir det tradisjonell fei-
ring, men også her med fokus på 
grunnlovsjubileet. – Dagens taler er 
Bjørn Rogstad, og det er jo en mann 
med gode historiekunnskaper, så jeg 
regner med at Grunnloven blir et sen-
tralt tema, sier Kristin Reitan, som leder 
17. mai komiteen. på Berkåk 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Etter lokale arrangement med tog i grendene 
blir det felles avslutning på nasjonaldagen i Rennebuhallen.
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Grunnlovsfest med flinke elever

Distriktets
kontor-
leverandør

Vi leverer alt
av kontorrekvisita

fra kopipapir – toner – permer
til laser- og blekkskrivere
og store kontormaskiner

Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!

Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no

Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00 Berkåk, Sør-Tøndelag, 15.-17. august 2014

Årets martnasskjorte
i salg!

kr 150,-

200 års-jubileet for grunnlo-
ven på Eidsvoll blir naturlig 
nok behørig markert i for-
skjellige sammenhenger. 

Før påske hadde 1.–4. trinn ved 
Berkåk skole noen uker der de jobbet 
spesielt med dette temaet. Det hele 
endte opp i en flott forestilling i sam-
funnshuset, der elevene fortalte dette 
viktige kapitlet i norsk historie på sin 
egen måte. 

Det hele startet med flott sang, og 
for den delen av publikum som gikk på 
skole for en del tiår tilbake, ble det et 
trivelig gjenhør med kjente slagere fra 
Mads Bergs gode, gamle skolesangbok. 
Etterpå var det dramatisering over ulike 
tema knyttet til grunnlovshistorien, før 
det hele endte opp med at Christian 
Magnus Falsen og resten av de stolte 
Eidsvollsmennene kunne ta broder-
hilsen og proklamere de kjente ordene 
”Enig og Tro til Dovre faller”. 

Av Mona Schjølset
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 Vi tok en tur ut og stilte noen 
spørsmål om grunnlovsjubi-
leet.

1:  17. mai er det 200 år siden grunn-
loven ble vedtatt av riksforsamlingen på 
Eidsvoll. Hvordan har du tenkt å mar-
kere jubileet? Skal du delta i et lokalt 
jubileum?

2: Hvordan synes du grunnloven 
har påvirket oss? 

3: Hva er bra med å bo i Norge og i 
Rennebu?

Ingrid Lånke, Berkåk
1: Jeg husker at jeg feiret 150-års-

jubileet 17. mai i 1964. Da fikk jeg en 
minnetikroning av mormor. En minne-
mynt har jeg skaffet meg i år også. Etter 
vinterferien har vi arbeidet på forskjel-
lig vis med grunnlovsjubileet og FNs 
barnekonvensjon på skolen, og det har 
vært lærerikt både for elever og lærere. 
Både på skolen og med familien har 
jeg funnet mye godt stoff på TV, biblio-
teket og på  www.minstemme.no. 17. 
mai skal jeg på jubileumsarrangement i 
Samfunnshuset.   

2: Grunnloven kan nok virke litt 
gammelmodig til tross for at Stortinget 
gjennom 200 år  har gjort mange end-
ringer, men den virker samlende som et 
symbol på folkestyre og menneskeret-
tigheter.  Vi feirer jo hver 17. mai at vi 
bor i et fritt land og i en velfungeren-
de stat!  Også i dag ser vi at frihet og 
demokrati ikke er noen selvfølge. 

3: Det er ikke lett å si med få ord. 
Vi har så mange goder! Vi er ikke for-
skånet fra sykdom og ulykker og andre 
problemer, men vi blir tatt vare på i 
en velferdsstat. Vi har rikelig tilgang 
på informasjon og kan si vår mening.  

Ellers har vi god plass og fin natur. De 
gode tradisjonene for fellesskap og 
samarbeid må vi ta vare på, ikke minst 
i møte med våre nye sambygdinger. Her 
vil jeg fortsatt bo!

Saga I. Dragset, Nordskogen
1: På Gauldal videregående skole, 

hvor jeg er elev, ble vi oppfordret av 
Trøndelag Teater til å komme med tan-
ker og ideer i forbindelse med grunn-
lovsjubileet. Dette skal senere brukes til 
en omreisende teateroppsetning i regi 
av Trøndelag Teater. Siden jeg er russ 
i år, kommer jeg nok ikke til å delta i 
noen lokal markering av grunnlovsju-
bileet. 

2: Jeg synes grunnloven var radikal 
da den kom i forhold til likestilling. Det 
er ikke noe man tenker over til daglig, 
men forandringen har vært til det posi-
tive. Nasjonalfølelsen ble nok sterkere 
da Norge ble selvstendig, og det er nok 
ulik grad av den nasjonale følelsen. Jeg 
har like sterke følelser for Island som 
Norge, siden jeg er halvt islending.

3: Vi er heldige og bor i et velferds-
land med mange muligheter. Selv om vi 
fortsatt har noen kjønnsforskjeller, er vi 
til en viss grad likestilt. Uansett hvilken 
opprinnelse vi har, er det mange mulig-
heter, og kan få til det vi vil, bare vi vil 
det nok selv. I Rennebu har vi mange 
tilbud, dette til tross for at kommunen 
er ganske liten.

Bjørnar Storslett Hansen, Berkåk
1: Jeg var på Grunnlovsfesten som 

1.-4. trinn på Berkåk skole arrangerte 
før påske, og det var en flott opplevelse. 
Ungene var kjempeflinke, og forestillin-
gen var både lærerik og underholdende.

Vi spurte om grunnlovsjubiléet

2: Grunnloven har absolutt påvirket 
samfunnet vårt i positiv retning. Vi har 
et velfungerende rettssystem, og alle 
innbyggere har i utgangspunktet like 
rettigheter. Det synes jeg er viktig.

3: Norge er et land der alle har like 
muligheter til å nå langt, enten man er 
født fattig eller rik. Vi har et godt utbygd 
velferdssystem, og har det trygt og godt. 
Rennebu er en flott kommune å bo i, 
og ikke minst en bra plass for ungene 
å vokse opp. 

John Magne Eggan, Grindal
1: Jeg skal delta på den tradisjonel-

le 17. mai feiringen, og regner med at 
jubileet vil sette sitt preg på dagen. 

2: Har ikke egentlig tenkt så nøye 
over hvordan Grunnloven har påvirket 
oss. Vi som har vokst opp i nyere tid har 
vel tatt det som en selvfølge at vi lever 
i et demokratisk land, der vi har både 
ytringsfrihet, stemmerett og andre ret-
tigheter.

3: Rennebu er et lite samfunn, der 
alle kjenner alle, og kan passe på hver-
andre. Det oppleves trygt og godt. 



6 Rennebunytt

Verdens aktivitetsdag
Den 10. mai arrangerer Rennebu Pensjonistforening lokalt 
arrangement på Torget på Berkåk i forbindelse med Verdens 
aktivitetsdag.

Verdens aktivitetsdag er en årlig 
aktivitet, men den arrangeres for før-
ste gang i Rennebu. Det er Rennebu 
Pensjonistforening som står som arran-
gør, og de legger opp dagen enkelt med 
tilhold på Torget på Berkåk. 

— Det er Verdens Helseorganisasjon 
som har bestemt  at 10. mai skal være 
Verdens Aktivitetsdag, og arrange-
mentet skal være rettet mot hele 
befolkningen, forteller Bodil Enget 
Rogstad og Kåre Grøtte i Rennebu 
Pensjonistforening. 

— Vi legger opp dagen på en enkel 
måte på Torget med en høy sosial fak-
tor. Samtidig håper vi at Torget er såpass 
sentralt at folk enkelt kan stikke innom. 

Viser bredden av tilbud
Målet med dagen er å vise bredden 

av tilbud som finnes i Rennebu, og at de 
som vil kan få prøve aktivitetene. Av til-
bud som vises er bl.a. seniordans, spin-
ning, stavgang og trimrommet. Det er 
mange muligheter over hele kommu-
nen til aktiviteter, og det er viktig for et 

godt liv at en holder seg i form. 
— Hverdagstrimmen er gratis, og 

det er den trimmen som er viktigst, sier 
Enget Rogstad og Grøtte. 

Gjøre ting sammen
Det finnes mange aktiviteter som 

en kan gjøre sammen - som å gå en 
tur rundt Buvatnet eller en kortere tur 
i nærmiljøet der en bor. En må ikke 
glemme det sosiale.

Selger Turboka
— Vi vil også selge Turboka med håp 

om at den vil gi inspirasjon til turer. En 
kan f.eks. kjøre vil opp til Hurundsjøen 
og ta en tur derfra.

Ellers vil det bli anledning til å kjøpe 
seg en kaffekopp og et kakestykke, og 
det vil bli underholdning av bl.a. Soul 
Children. 

Og selv om det er pensjonistfore-
ninga som arrangør, er alle aldersgrup-
per like hjertelig velkommen.

Av Dagfinn Vold

Kåre Grøtte og Bodil Enget Rogstad 
inviterer til Verdens aktivitetsdag på Torget den 10. mai.

Busstur til 
Stokkøya
Mandag 16. juni arrange-
rer Berkåk sokneråd tur til 
Stokkøya Sjøsenter, der utflyt-
ta rennbygg Torild Langklopp 
driver Strandbar og overnat-
tingsted. 

Stokkøya Sjøsenter eies og drives av Roar 
Svenning og Torild Langklopp - her ved 
SUB-husene (Sov Under Bakken eller Sub-
terrain).

Stokkøya Sjøsenter ligger i Åfjord 
kommune,  og er omtalt som en perle 
på Trøndelags kyst. Bygningene de har 
bygd opp på sjøsenteret har fått mye 
positivt oppmerksomhet for sin spenn-
ende arkitektur.

Turen er en dagstur, og påmelding 
skjer til Nina May Havdal.

Følg 
Rennebu kommune 

på Facebook!
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Utdannede 
avløsere
Før påske var det avslut-
ning på årets avløserkurs for 
Rennebu og Oppdal. 
22 personer var samlet - 
19 deltakere og 3 av arrangør-
ene koste seg med pizza på 
Oppdalsporten.

Elise Sundset og Linn Elin Ødegård Hoel 
var deltagere på årets avløserkurs som 

gikk i Rennebu og Oppdal.

— Av de 22 deltagerne som full-
førte kurset var 10 fra Oppdal, ni fra 
Rennebu, to fra Kvikne og en fra Kjeller. 
Disse er nå klare for å begynne å job-
be som avløsere! Aldersspredningen 
på kursdeltagerne er fra 15 til 55 år, 
forteller Hilde F. Frøland fra Oppdal 
Avløserlag.

Gammelskolen Gym 
– et trivelig møtested!
Før påske ble Gammelskolen Gym i regi av Voll grendalag 
åpnet.

Hva gjør man hvis man er svært 
sosialt anlagt, ønsker å bevare en gam-
mel skole og samtidig vil slå et slag for 
folkehelsa? Jo, da pusser man opp og 
innreder trimrom i den gamle skolen, 
og i samme slengen legger man tilrette 
med lekerom og kaffekrok slik at unge-
ne kan være med når de voksne trener. 
På den måten blir det en positiv møte-
plass, som bidrar både til god helse og 
godt miljø i bygda. 

Dette var tanken til de to kreative 
damene Sølvi Dons Tronvoll Uv og 
Mona Isene på Voll, og dermed satte de 
i gang prosessen med å få tak i diverse 
treningsapparat og  annet nødvendig 
utstyr. 

- Vi syns jo at det er mye artigere 
å trene når vi er flere sammen, og da 
tenkte vi at sånn er det sikkert for andre 
også, derfor dukket tanken om trimrom 
på gammelskolen opp, forteller Sølvi. 

Ideen ble møtt med stor velvilje 
både blant lokalbefolkningen og på 
kommunehuset, og etterhvert kom 
både trimutstyr, lekerom og kaffekrok 
på plass. 

– En del trimutstyr har vi fått låne 
fra folk som har hatt det stående hjem-
me, og noe har Grendalaget kjøpt inn, 
forteller Sølvi.

Nylig var det åpning av trimrom-
met, og det var rådmann Birger Hellan 
som fikk æren av å foreta den offisielle 
åpningen. Ifølge initiativtakerne har 
responsen vært veldig god, og allerede 
på åpningsdagen solgte de 15 årskort. 
Nå håper de bare at interessen vedva-
rer, slik at lokalene blir flittig brukt. 

- Ja, vi håper dette blir det møte-
stedet vi har sett for oss, og at både 
trimutstyr, lekerom og kaffekrok blir et 
populært tilbud folk vil benytte seg av, 
avslutter Sølvi. 

Hvis det er noen som ønsker å 
støtte tiltaket, men ikke har mulighe-
ten til å bruke trimrommet, vil det også 
være mulig å kjøpe støttemedlemskap i 
Gammelskolen Gym. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Dordi Jerpstad, Gudveig Drugudal og Anne Helene Kvam prøver noe av trimutstyret 
som er tilgjengelig i Gammelskolen Gym på Voll.

Underveis i kurset var det besøk i forskjell-
ige driftsbygninger, bl.a. i sauefjøs.
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Forberedende kurs til fagprøve i helsefagarbeid på Berkåk
Oppdal Ressurs planlegger fagprøveforberedende kurs i Helsefagarbeid fra september 2014. 

Kurset leder til en teorieksamen man må ha for å gå opp til fagprøve som praksiskandidat. Undervisningen er basert på 
sentrale emner i fagene helsefremmende arbeid, yrkesutøvelse og kommunikasjon og samhandling. Kompetansemålene i 
vg3-læreplanen er retningsgivende, og kurset er på 100 timer, cirka en undervisningsøkt med lærer per uke (4-skoletimer på 
kveldstid) i to semestre (halvår), eventuelt annen organisering.  

— Kurslærere blir Anita Bjørgen, lærer ved Oppdal videregående skole. Hun er en erfaren og god lærer som holder gode 
kurs, forteller Bodil Grønbech i Oppdal Ressurs.

Vil du vite mer om kurset, blir det informasjonsmøte 13. mai kl. 18.00 i Rennebu Helsesenter. 

Takk til 
frivilligheten!
Tirsdag 20. mai inviteres fri-
villige fra Oppdal og Rennebu 
til en festaften i Oppdal kul-
turhus. 

Hovedattraksjonen er en humo-
ristisk gjeng fra Beistad, som kal-
ler seg Kortnebbgåsas Ve & Vel. 
Hovedbudskapet er at man skal tenke 
og handle positivt, for positive mennes-
ker utgjør en himmelvid forskjell i alle 
lokalsamfunn.

Rennebu Mannskor bidrar med 
sang, og skal også være vertskap for de 
frivillige denne kvelden. Det vil selvføl-
gelig også bli kaffe og kaker i løpet av 
kvelden, og daglig leder ved Rennebu 
Frivilligsentral, Maj Britt Svorkdal Hess, 
håper mange frivillige møter opp. 

- Frivillig innsats er limet i ethvert 
lokalsamfunn, og det de frivillige bidrar 
med utgjør en stor forskjell. Derfor 
håper vi mange kommer og blir med 
på denne feiringen av frivilligheten, sier 
Maj Britt.

Av Mona Schjølset

Dagliglivet i Rennebu i 1814
Rennebumartnan har et godt samarbeid med barnehagene og 
skolene i Rennebu, og i år har de invitert 4. og 8. klassene i 
Rennebu til å komme med bidrag til årets tema.

Rennebumartnan har i flere år hatt 
et godt samarbeid med barnehagene 
og skolene i Rennebu kommune. Dette 
samarbeidet er nå forankret i kommu-
nens barnehage- og skoleledelse. i til-
legg til Barnas Utstilling er det planfes-
tet et tiltak for elevene på 4. og 8. klass-
etrinn.

Årets tema er ”Ja, vi elsker…”, og det 
har en klar sammenheng med 1814 og 
grunnlovsjubileet. I forrige uke var alle 
4. klassingene samlet, og de fikk besøk 
av historieformidler Ingrid Galadriel 
Aune fra Sverresborg Folkemuseum. 
De møttes i «gammelstuggu» i Mjuklia, 
der Aune fortalte om dagliglivet i 1814. 
Aune har nylig avsluttet et prosjekt med 
NRK Norgesglasset med samme tema. 
I ”gammelstuggu” flettet hun inn noe 
historisk kunnskap fra Innset, Berkåk, 
Voll og Nerskogen. Temaer hun berørte 

er fødsel, de første leveår og barndom-
men, hygiene og materialistiske for-
hold, samt boforhold, flørting (hvor-
dan man fant hverandre og ble gift) og 
døden. Målet med samlingen var  å gi 
4. klassingene inspirasjon til en videre 
prosess som skal resultere i en utstil-
ling som kan presenteres for publikum 
under årets Rennebumartna.

 
Etter en matpause fortsatte elevene 

med idémyldring om hvordan utstil-
lingen basert på Aunes fortelling skal 
være. Idéene ble presentert i plenum og 
elevene laget skisser. De ble enige om 
å bygge en gård med hus og innhold 
slik det var i 1814. Til slutt fordelte de 
oppgaver på de ulike skolene, og de vil 
arbeide videre med utstillingen frem-
over mot våren.  

 
Av Dagfinn Vold

Anne Kristine Stavne i Rennebumartnan var imponert over det 4. klassingene 
hadde av idéer til å lage en utstilling med temaet ”Rennebu 1814”.
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Vårkonsert 
med Rennebu 

mannskor

Søndag 11. mai arrangerer Rennebu 
Mannskor vårkonsert i samfunnshuset 
på Berkåk. Denne gangen har de fått 
med seg Kvikne Mannskor som gjester, 
og begge korene vil by på smakebiter 
av det programmet de skal bruke på 
vårens sangerstevne. 

– Sangerstevnet er jo ett av høy-
depunktene gjennom året, så det er 
greit å få finpusset repertoaret, sier 
Kåre Kosberg, som er leder i Rennebu 
Mannskor.

Prøysen-konsert 
med Rennebu 

songkor
Rennebu Songkor har i vinter øvd 

inn en Prøysen-forestilling, som har 
premiere i samfunnshuset 1. mai. I til-
legg vil de glade sangerne fremføre 
forestillingen i omsorgsboligene på 
Berkåk den 7. mai, i samarbeid med 
Frivilligsentralen og ”Den kulturelle 
spaserstokken”. 

– Forestillinga i omsorgsboligen er 
også åpen for alle, så her er det fullt 
mulig å ta turen for dem som ikke har 
anledning til å komme på den første 
forestillingen, sier Maj Britt Svorkdal 
Hess.

Hørselsproblemer?
Orienteringsmøte om Tinnitus og Menièrès

Mandag 5. mai arrangeres åpent 
informasjonsmøte om Tinnitus og 
Menièrès, som er to utbredte hørsels-
plager. Da kommer to representanter 
fra Hørselshemmedes Landsforbund 
avd. Trøndelag for å orientere om disse 
plagene. 

– De to som kommer har selv fått 
disse hørselsdiagnosene, og har der-
med kjent på kroppen hva det innebæ-
rer, forteller hørselshjelper Bjørg Voll. 

Tinnitus
Tinnitus har etterhvert blitt et rela-

tivt kjent begrep, og er kort fortalt ett 
annet ord for øresus. Dette kan opple-
ves som piping eller susing inne i øret, 
og omtrent 6% av befolkningen plages 
av dette i større eller mindre grad. Hva 
som er årsaken til Tinnitus har man 
ikke funnet helt klare svar på, men en 
utbredt teori er at koblingen mellom 
øret og sentrale funksjoner i hjernen 
ikke fungerer helt slik den skal. 

– Det er også vanskelig siden noen 
opplever øresus hele tiden, og noen 
opplever det bare i korte perioder, sier 
Bjørg Bakken Sundset, som selv har 
kjent problemet på kroppen. 

Menièrès
Dette er kanskje en mindre kjent 

lidelse, og er noe som oppstår ved for 
mye væske i det indre øret. Periodevis 
kan også de som lider av dette oppleve 
øresus, og ofte kombinert med anfall av 
svimmelhet. 

– Det oppleves veldig ubehaglig for 
de som er rammet, og kan medføre at 
man snubler og faller tilsynelatende 
uten grunn, sier Bjørg Voll. 

Må lære seg å leve med plagene
Ifølge de to damene er det dessverre 

slik at man foreløpig ikke har funnet 
verken medisiner eller behandling som 
har fullgod effekt for de plagene det her 
er snakk om. I enkelte tilfeller har høre-
apparat vist seg å være effektivt, mens 
dette ikke har hatt noen effekt i andre 
tilfeller. 

– Det er nok vanskelig å finne riktig 
behandling, siden pasientene opplever 
plagene så forskjellig. Konklusjonen så 
langt har vel derfor vært at dette er noe 
man må lære seg å leve med, sier Bjørg 
Voll.

Ønsker du å vite mer om Tinnitus 
og Menièrès er du velkommen på 
Frivilligsentralen mandag 5. mai kl. 
19.00.

Av Mona Schjølset

   Bruk av støttestrømper!

•	 Strømpene	hjelper	musklene	til	å	pumpe	blodet	tilbake	til	hjertet.
•	 Strømpene	forebygger	trette	og	hovne	ben.	Spesielt	når	du	står	eller	går	mye.	Et	
 eksempel på det er mennesker som står og jobber ved maskiner i industrien.
•	 Strømpene	kan	bidra	til	å	minske	risiko	for	blodpropper
•	 Strømpene	er	smart	å	bruke	ved	graviditet
•	 Diabetikere	og	mennesker	med	hudproblemer	og	stor	sirkulasjonssvikt	bør	råd-
 føre seg med kvalifisert helsepersonell. Da får man en riktig tilpasset strømpe.

Fotterapeut Astrid Dollis

HelseTIPSET
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Pensjonister, uføre og andre medlemmer
Oppdal, Rennebu, Mitre Gauldal, Melhus og Klæbu. 

I samarbeid med Gauldal-Østerdal buss

TUR TIL MOLDE/GEIRANGER 
25.08. – 27.08. 2014

25.08. – Avreise fra Klæbu på morgenen- via Ler til Oppdal 
mot Sunndalsøra. Vi skal bo 2 netter på Thon Hotel Molde-
fjord. Felles middag.
26.08. – Frokost på hotellet, før vi setter kursen gjennom 
Isfjorden til Åndalsnes, deretter Trollstigen og videre til 
Geiranger. Lunsj på  Hotell Geiranger, før vi går om bord i 
Hurtigruten til Molde. 
27.08. – Frokost på hotellet. Vi kjører via Atlanterhavsvegen 
til Averøya, videre mot Surnadal, Meldal, Berkåk, Støren og 
Klæbu. Vi tar pauser for bespisning underveis.
Påmelding siste frist  1/6. 
Betaling 1000 kr i depositum 15/6. Restinnbetaling 8/7.
Pris pr. person i dobbeltrom kr. 2900,-, som  inkluderer buss,  
2 netter på Thon Hotel Moldefjord, 2 frokoster, 1 middag, 
1 lunsj, bom og  fergebilletter for buss og passasjerer, samt 
alle kostnader for sjåfør.
Tillegg for enkeltrom for 2 netter- kr. 500,-. 
HUSK REISEFORSIKRING !
Påmelding Knut Hægstad tlf: 45 49 11 30  
epost: knut.a.h@online.no

Leiekjøring innen
landbruk og lett anlegg!

Vårt mål er god tilgjengelighet og god service!
Konkurransedyktige priser!

Jan Eirik Holden 918 15 047
Einar Holden 975 08 544

www.sundsetgard.no   

• Grashøsting (slått, raking, pressing)
• Transport (grus, rundball ol.)

• Kalkspredning (for Visnes Kalk)
• Husdyrgjødsel (12 m3 vacumvogn)

• Gravearbeid (8 tonns maskin)

 

 

PROGRAM: 

10.30: Gudstjeneste i Berkåk kirke 

11.45: Markering i Rennebu Helsesenter 

13.00: 1.mai-feiring i elevkantina, Rennebu 

Ungdomsskole 

- Rennebu skolekorps 

- Ungdomsappell 

- Hovedtaler Tore O. Sandvik, 

    fylkesordfører 

- Barneaktiviteter 

- Kulturinnslag 

- Loddsalg 

- Kaffe & kaker 

 

Programledere for dagen:  

Eirik Ingul Rønning og  

Marit Bjerkås 

 

Inngang: 70kr - Barn gratis 

1.MAI 2014  
Arr. Rennebu Arbeiderparti 

Frihet i 
fellesskap 

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Kosbergveien, 7391 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com

Graving – Planering – Transport sommer/vinter   
Betongarbeid – Vann/avløp – Uteplasser 

Male hus? Lei lift hos oss!

J. O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen, 7393 Rennebu

mob 416 54 516 – john.ovogn@loqal.no
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Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

K U N N G J Ø R I N G E R

Hører du dårlig?
Orientering om tinnitus og meniéré
på Frivillighuset mandag 5. mai kl 19.00.
Enkel servering
Velkommen

Arr: HLF Oppdal og Rennebu Hørselslag

Vårkonsert
med Rennebu mannskor
søndag 11. mai 2014 kl 19.00
i Berkåk samfunnshus med Kvikne songlag som gjester.
Kaffeservering inkl i inngang.
Inngang kr 150,-

ERLING SANDE 95 ÅR
Min 95-årsdag markeres lørdag 10. mai, 
hvor jeg holder åpent hus i Hallandstuggu 
mellom kl 14.00 – 17.00.
Alle som ønsker det kan stikke innom for å slå av en prat
over en kopp kaffe med kaker.

Erling Sande

Årsmøte i Jutulstuggu SA
i Jutulstuggu onsdag 7. mai kl 20.00.
Vanlige årsmøtesaker.
Kaffeservering.
Vel møtt

Prøysenforestilling
med Rennebu Songkor i Omsorgsboligene på Berkåk.
Onsdag 7. mai kl 18.30.
Gratis inngang.
Kaffesalg.

Arr: Frivilligsentralen, Den kulturelle Spaserstokken
Rennebu Songkor

Boligtomt Trondskogen
Boligtomt i Ekornveien 3 på Berkåk
vurderes solgt.

Gode solforhold på lett skrånende tomt.
Gnr. 62 bnr. 210. Tomteareal: 1 113 m2
Hbo kr. 80.000,- + omk.
Bud innen 14.5.2014 til post@krk.no.
For mer informasjon kontakt Kraftlaget, 72 42 80 00.

Takk for vennlige hilsninger og deltagelse ved vår kjære 
mammas bortgang og begravelse.
Takk for pengegaven pålydende kr 11.900 som går til 
Pårørendeforeninga og Berkåk Minnefond.

Britt Sølvi, Randi Grethe, May Aase, 
Per Arne og Inger Jorid m/familier.

Markering av grunnlovsjubileet 
i Rennebuhallen den 17. mai
Rennebu kommune ønsker alle i hele Rennebu 
hjertelig velkommen til en familiekveld i Rennebu-
hallen den 17. mai kl 19.00.
Programmet består bl.a. av:
•	 Korpsmusikk
•	 Innslag	fra	skolene
•	 Allsang
•	 Korsang
•	 Diverse	musikkinnslag	med	lokale	utøvere
•	 Historisk	tilbakeblikk
•	 Gratis	forfriskninger	i	pausen

Arrangementet er gratis!

HELSEFAGARBEID
- FORBEREDENDE KURS TIL FAGPRØVE PÅ 
BERKÅK –  HØST 2014
Oppdal Ressurs planlegger fagprøveforberedende 
kurs i Helsefagarbeid fra september 2014. 
Vil du vite mer om kurset, kan du komme på 
informasjonsmøte 13. mai kl. 18:00 i Knutstuggu, 
Rennebu Helsesenter - Berkåk.
Orientering ved Bodil Grønbech, Oppdal Ressurs 
og Anita Bjørgen, faglærer.
Kari Aftreth, Fagforbundet og Halldis Nyrønning, 
Delta orienterer om stipendordninger.
Helse- og omsorgsleder i Rennebu Solveig Løkken, 
kommer. Alle interesserte velkommen!

For informasjon for øvrig - 
ta kontakt med Bodil Grønbech, Oppdal Ressurs,
tlf. 72 40 00 15/992 52 938, 
e-post bodil.gronbech@stfk.no
Nettsider www.oppdal.vgs.no/ressurser 
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RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -  neste nummer 15. mai - frist for stoff  6. mai -  Rennebu Nytt

Telefon 72 43 00 40 – www.soknedal-sparebank.no

Dette skjer i Rennebu!
01.05 Prøysen-jubileum Samf.huset 19.00
01.05 Normisjonsmøte Menighetshuset 20.00
04.05 Sykkelkarusell Voll skole 13.00
05.05 Orientering om tinnitus og menièrè
   Frivillighuset 19.00
06.05 Formiddagstreff Omsorgsboligene 11.00
06.05 Oppskyting Gammelstødalen 17.30
08.05 Terrengløp Frambanen 18.00
10.05 Verdens aktivitetsdag  Torget i Rennebu 12-15
11.05 Sykkelkarusell Torget, Berkåk 13.00
11.05 Storfamiliesamling Hoelsmoen 18.00
13.05 Oppskyting Gammelstødalen 17.30
15.05 Terrengløp Trollvang 18.00
17.05 Program kommer 15. mai
18.05 Sykkelkarusell Torget, Berkåk 13.00
20.05 Oppskyting Gammelstødalen 17.30
20.05 Formiddagstreff Omsorgsboligene 11.00
22.05 Terrengløp Skistadion Berkåk 18.00
 Mjuken Opp Skistadion Berkåk 18.00
22.05 Formiddagstreff Staure 11.00
 

Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag i 
Sanitetshuset, Berkåk kl 18-21
Frisktrim i Rennebuhallen hver onsdag kl 10.45-11.45
Styrketrening i samf.huset hver tirsdag kl 19.30-20.00
Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 19.00.
Oddetallsuker på Stamnan og partallsuker på Innset.
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 21-02
Seniordans hver tirsdag kl 14-16 i samf.huset
Bridgeklubb hver tirsdag i Frivillighuset kl 18.30
Småbarnstreff hver torsdag kl 11-13 i Frivillighuset
Spinning, se timeplan på www.oppspinn.net

Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

Trenger du skyss eller følge på et arrangement eller 
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

Gratis innrykk i kalenderen, send epost til mari@mediaprofil.no

Med Rennebunytt når du 2.600 husstander hver gang
- i Rennebu, Soknedal, Hauka, Kvikne, Fagerhaug, 

Jerpstad og Meldal sentrum!


