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Skilek

Einar Skjerve og Hakima
på skilek.
Les mer på side 3.
Foto: Mona Schjølset
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leder

Blått lys for
lensmannskontoret

Det gikk som vi har fryktet – regjeringen Solberg vil lensmannskontoret i Rennebu til livs. Som kjent ble forslaget til
en politireform framlagt i uka som gikk. Forslaget innebærer bl.a. nedleggelse av et betydelig antall lensmannskontorer, foruten vårt, også kontorene i Meldal, Holtålen, Frøya
og Skaun i vårt nærområde. På nytt et talende eksempel på
en villet sentralisering i tråd med den utviklingen vi har sett
i årtier.
Både stats- og justisminister har forsøkt å framstille den
nye reformen som en trygghetsreform. En slik språkbruk
kan i høyden gi mening for å si at det handler om å ta det
nye trusselbildet mer på alvor og sette inn effektive tiltak
for å demme opp mot økende terrorfare og omseggripende
kriminalitet over landegrensene. Så langt er det neppe
heller noen uenighet. Å ta målrettede grep mot denne utviklingen vil kreve både personell, kompetanse og tekniske
ressurser. Og de koster penger.
Det er derfor ingen tvil om at det er det siste, pengene,
som er selve nøkkelfaktoren; omstillingen skal ikke koste
all verden. Derfor må noe kuttes, med andre ord; noen er
dømt til å blø. Reformen skal salderes bl.a. med ressursene
som i dag går til de små lensmannskontorene.
Siste ord er ikke sagt. Først skal partiene i Stortinget diskutere saken og forhandle for å prøve å finne en forankring
for reformen i et bredere flertall enn bare i de tre partiene
som til nå står bak avtalen. Det sier seg selv at en så viktig
reform bør ha et bredest mulig flertall i ryggen for å kunne
stå seg over tid. Nå er det opp til de øvrige partiene i
Stortinget å vise handlekraft, dersom det skal være håp for
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de mindre lensmannskontorene. Tar jeg ikke mye feil vil
nettopp spørsmålet om hva ”nærpoliti” skal innebære, være
det mest sentrale diskusjonstemaet. Andre sider av reformen som går på antall politidistrikter, hvilke oppgaver som
skal ligge til politiet m.v. er i og for seg viktig, men vil trolig
ikke ha den samme politiske betydning.
Er det så håp for lensmannskontoret i Rennebu? Mye taler
for at dets dager er talte. Så lenge vi har Sumstad og Fossum, som vi tidligere også hadde Trøite og andre, vet vi hva
vi har. Vi kjenner dem og de kjenner oss og miljøet i Rennebu. De fanger fort opp tendenser som det er viktig for
politiet å kjenne til. Og de er gode miljøskapere som bidrar
forebyggende ikke minst blant barn og unge. Selvsagt vil de
ofte være avhengig av støtte utenfra når alarmene går. Men
blir de som er politiets ansikt i bygda, borte, vil noe svært
verdifullt gå tapt for oss. De kan ikke bare erstattes av en
bilende vaktstyrke bak skuddsikre glass. Dette handler også
om trygghet, ærede statsminister!
Hva gjør vi nå? Det er ikke for sent å si fra dersom vi har
tro på at det kan nytte. Dersom vi kjenner sentrale personer
som kan ha innflytelse oppover eller innover i systemet,
snakk med dem dem! Tiden er inne for en siste innspurt!
Uansett utfall bør vi i ettertid kunne si at vi gjorde det vi
kunne for at Rennebu fortsatt skulle ha et synlig ”nærpoliti”.
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Skilek i NM-bakken
På tirsdagskvelder er det som regel full aktivitet i området
rundt Rennebu skistadion. For det første er dette fast dag for
skitrening, og de siste tirsdagene har det også blitt arrangert
skilek for hele familien.

Skileken ble startet opp etter et initiativ fra flyktningetjenesten, og etter
hvert har flere kommet til. Ifølge flyktningekoordinator Ragnhild Løvseth
Øverland håper man at dette kan bli et
åpent tilbud gjennom hele vinteren.
Utstyrssentralen
Etter at den nye utstyrssentralen
kom i gang, er det mange av våre nye
landsmenn som har fått tak i både skiutstyr, akebrett o.l. Dermed ble det fort
aktuelt å arrangere noen utekvelder, der
det også var mulighet til å få litt kyndig
veiledning. Det er jo som kjent ikke slik
at alle er født med ski på beina...
- Den første kvelden det ble arrangert skilek her var det skikkelig livlig, og
mange skulle prøve det nye utstyret for

Nima trives godt i Rennebu, og hun synes
det er spennende å prøve seg på ski.

første gang. Ungene fikk jo taket på det
nesten med en gang, det må vel sies at
det kreves litt mer trening for de voksne, ler Ragnhild Løvseth Øverland.
Familietilbud
Selv om skilek i utgangspunktet
kanskje er noe som fenger den yngre
garde mest, påpekes det at dette er et
åpent tilbud for hele familien.
- Vi legger opp til at det skal være
noen frivillige tilstede hver gang, og vi
har fått positiv respons fra både skigruppa og andre, forteller Øverland.
Hun påpeker også at aktiviteten kan
bli tatt litt på sparket fra gang til gang,
så det er bare å følge med på facebook
for oppdateringer og endringer.
- Det er i alle fall trivelig å treffes på
denne måten, så jeg håper vi får det til
som et permanent tilbud utover vinteren, avslutter Øverland.
Av Mona Schjølset
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Hytter
Restaurering
Tilbygg
Ta gjerne kontakt!

Rune Hilstad

man-fre 9-18 – lør 9-17

Vi søker etter en

medarbeider
i ca 40% stilling.

Send søknad med CV innen 20. mars 2015
til joker.rennebu@joker.no
eller Joker Rennebu, Voll, 7393 Rennebu

Rennebu Nedre Handel AS

993 07 823 - ru-hi@online.no

Voll, 7393 Rennebu tlf 72 42 65 50

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

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

Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com

Distriktets
kontorleverandør

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

I RENNEBU
FIKSER VI ALT

Vi leverer alt
av kontorrekvisita

BERKÅK BIL
AC-Service
Hjulstillingskontroll
Service alle bilmerker
Flush og skifte av all automatgearolje
Dekk og avbalanseringsmaskin
Hydralikkslangeverksted
Periodisk kjøretøykontroll opp til 7.500 kg

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

WEPPO AutoMester Bilskade

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

Karosseriverksted
Lakkverksted
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no
Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00
WEPPO

Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 905 61 659
weppo@automester.no
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BERKÅK BIL
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
berbil@loqal.no

Finn ditt verksted:
automester.no • tlf. 800 40 555

Bilskadefirma på Berkåk
Det skjer stadig noe nytt i industrilokalene der Berkåk Bil holder til, og etter en periode med intens bygge- og monteringsaktivitet, er firmaet Weppo AS nå på plass.

Familiedag på
Nerskogen
Lørdag 7. mars arrangeres det
familiedag på Nerskogen.

Familiedagen
er
et
samarbeidsprosjekt
mellom
Nerskogen
Landhandel, Trollheim, Trollheimen
Husky, Lund Hyttebygg og Nerskogen
Løypeforening. Dagen ble arrangert for
første gang i fjor, og ble en stor suksess
med mye folk og stor stemning.
- I fjor var vi utrolig heldige med
været, noe som selvfølgelig bidro til at
dagen ble vellykket. Nå håper vi selvsagt på like flott vær og like mye folk på
årets arrangement, sier daglig leder ved
Nerskogen Landhandel, Torill Lund.
Kristian Sitter klargjør en bilskade for lakkering.
Det er Terje Buum og Kristian Sitter
som står bak denne nyetableringen, og
de tar på seg utbedring av alle typer bilskader.
I likhet med Berkåk Bil er også
Weppo innmeldt i Automesterkjeden,
og de to bedriftene kommer til å ha et
tett samarbeid på flere områder. Berkåk
Bil har også gått inn som medeier i firmaet med 30% av aksjene, mens de
ansatte eier resten.
Oppretting, lakkering, små og store
skader
Mens Berkåk Bil er et mekanisk
verksted, er Weppo spesialister innen
bilskader.
- Det kommer nok til å bli mest forsikringsskader vi arbeider med, og da
er det forsikringsselskapene som avgjør
om skaden skal utbedres hos oss eller
et annet firma. Typiske jobber er jo da
oppretting, lakkering, riper og andre
karosseriskader, sier daglig leder Terje
Buum.
Samarbeid
Selv om Berkåk Bil og Weppo har
ulike arbeidsområder, kommer de også
til å samarbeide en del.

- Vi holder jo til i samme bygget
og kommer til å ha en del utstyr felles. Dessuten er det jo veldig positivt
med flere firma under samme tak, og
til sammen har vi bred kompetanse når
det kommer til bil, fastslår Jon Magne
Eggan, som er daglig leder hos Berkåk
Bil AS.
Godkjent lærebedrift
I likhet med Berkåk Bil er også
Weppo godkjent lærebedrift og kan
ta inn lærlinger. Kristian Sitter er i
dag lærling i firmaet, og regner med å
avlegge fagprøven i løpet av et halvårs
tid. Terje Buum har mesterbrev som
bilskadereperatør, som en av svært få i
hele Trøndelag.
Den dagen Rennebunytt stikker
innom er det siste innspurt for å gjøre
ferdig rommet som skal brukes i forbindelse med lakkeringsarbeid.
- Dette må jo være et lukket rom,
både med tanke på lukt og temperatur. Nå er Kratflaget snart ferdig med
det elektriske arbeidet her, så da kan vi
etter hvert ønske kundene hjertelig velkommen, avslutter Terje Buum.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Mange aktiviteter
Som i fjor er arrangementet lagt til
Svengård, og her er det lagt opp til en
rekke aktiviteter tilpasset alle aldersgrupper. Hundekjøring, hesteskyss,
stallbesøk, aking. Aktivitetsløype, salg
av limosinburger og brus, samt mulighet til å grille medbrakt mat for de som
ønsker det.
- Nytt av året er aktivitetsløypa, som
Nerskogen Løypeforening har tatt på
seg ansvar for å legge tilrette. Det er
veldig positivt at flere henger seg på,
og bidrar positivt til familiedagen, sier
Lund.
Treffsted
Ifølge Lund er noe av det aller viktigste med arrangementet at det blir
et treffsted for hyttefolk og fastboende
både i Rennebu og Oppdal.
- Vi legger stor vekt på det sosiale, det at folk kan få treffes og prate
sammen. Alle aktivitetene er gratis, og
det er mulighet til å grille medbrakt
mat for dem som ønsker det. Nå håper
vi bare værgudene er i godt slag, slik at
både små og store får en trivelig dag
på Nerskogen, avslutter Torill Lund på
vegne av arrangørene.
Av Mona Schjølset
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Du kan utgjøre e
Skolene og barnehagene i Rennebu har fokus på forebyggende arbeid mot mobbing og det arbeides kontinuerlig med målrettede tiltak for å redusere mobbing. Likevel
vet vi at det er barn og unge som fortsatt mobbes på ulike
måter både i barnehagen, på skolen og på fritiden.
Skolene og barnehagene i Rennebu satte høsten 2014
ned en bredt sammensatt arbeidsgruppe som arbeider
med dette viktige temaet. Gruppen består av ansatte i
barnehagene, skolene, PP-tjenesten, helsesøster, elevrepresentanter, foreldrerepresentanter og skolerådgiver.

Mobbing i skole og barnehage
Mobbing har de siste månedene
vært en hovedsak i nyhetsbildet i hele
landet, hvor både statistikker over høye
mobbetall og grusomme enkeltsaker
er blitt presentert. Fakkeltog og andre
arrangement viser at mange tar tydelig
avstand fra mobbing.
Opplæringsloven er klar på at alle
elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse,
trivsel og læring. Alle elever har rett til
ikke å bli utsatt for krenkende ord eller
handlinger som mobbing, vold, diskriminering, rasisme eller utestenging, og
skolen plikter å gripe inn om elevene
opplever å ha et dårlig skolemiljø. Siden
det ble satt søkelys på mobbing i skolen
på 1970-tallet, har forskere funnet ut
mye om både omfang og årsaksforhold.
Vi vet imidlertid lite om utbredelsen av
mobbing i barnehagen, men vi vet at
den forekommer.
Et felles ansvar
Både den som utsettes for trakassering, og den som utøver krenkelser har
behov for hjelp. At noen ser og identifiserer problemet, kan bidra til effektive

Definisjoner på mobbing:

Gruppen er godt i gang med arbeidet, og ulike tiltak vil bli
satt i verk allerede i løpet av 2015.
Rennebu kommune v/ordfører har sammen med de
fleste andre kommuner i Norge signert ”Manifest mot
mobbing” – et forpliktende samarbeid for et godt læringsog oppvekstmiljø.
Rusmiddelutvalget i Rennebu kommune arrangerer
en temakveld med temaet skjult mobbing for ledere for
barn og unge i Rennebus mangfoldige frivillighet onsdag
18. mars kl. 19-21.

tiltak, og dempe skadevirkningene for
barna på et tidlig tidspunkt. Å reagere
når man ser noen som har det vondt er
alle sitt ansvar. Mobbing er et problem
som berører oss alle, men problemet
kan ikke løses av den enkelte elev, den
enkelte familie eller skolen/barnehagen
alene, det kan kun løses i fellesskap; et
fellesskap mellom hjem, skole/barnehage, SFO, idrettslag, ungdomsklubb,
kulturskole etc. Utdanningsdirektør
Lasse Arntsen skriver at «Kampen mot
mobbing er noe alle samfunnsborgere må
ta del i, og det er en kamp som er for omfattende og for viktig til at vi kan overlate den
til skolen alene. Vi som er voksne må gå
foran med et godt eksempel, både i arbeidsliv, frivillig arbeid, i den digitale verden og
som politikere.» (avisa Sør-Trøndelag, 18.
november 2014)
Mange barn og unge strever av ulike
årsaker i hverdagen, uten at vi voksne
vet om det eller bryr oss. Sannheten
er at mange av oss både ser, og iblant
kjenner på en urolig magefølelse når vi
møter det søkende blikket til den stille
jenta som alltid går alene, eller urokråka
som virker å gjøre hva som helst for å få
en voksens oppmerksomhet. Vi regis-

”En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger
og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre
personer” (Olweus 1992).
”Mobbing handler om å bli gjort ensom av andre. Om at noen tar den
tryggheten du trenger for å fungere. Om at noen tvinger andre inn i et liv
der krefter og tanker som skulle vært brukt på å leve, i stedet blir brukt på å
overleve” Fritjof Jakobsen, VG.
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trerer det og synes det er synd. Likevel
trekker vi på skuldrene og tenker at det
ikke er noe vi kan gjøre. Det kan være
fordi vi er redde for å blande oss for
mye, eller fordi vi rett og slett ikke vet
hvor lite som skal til for å utgjøre en
stor forskjell.
Bry deg og grip inn - du kan utgjøre
en forskjell
10. februar inviterte FAU ved Berkåk
skole/Rennebu ungdomsskole alle
voksne/foreldre i Rennebu til foredrag
med Erlend Moen og Geir Mosand med
tema mobbing. I en fullsatt elevkantine
fikk de fremmøtte innsikt i mobbingens
kompliserte verden, alt er ikke nødvendigvis slik det ser ut ved første øyekast,
urokråkas oppførsel skyldes ofte noe vi
ikke har observert. Det er summen mer
enn enkelthendelsen som gjør at vi vet
det dreier seg om mobbing. Vi ser ikke
mobbing i sin fulle blomst, vi ser ikke
alle episodene, bare tegnene på utstøting og magefølelsen om at noe ikke er
helt som det skal. Foredragsholderne
ga gode tips til hvordan vi som voksne
kan gripe inn og ta ansvar i kampen
mot mobbing. Det handler om å være
voksne i møte med barna, være aksepterende i forhold til forskjellighet. Det
ble også påpekt at mobbesaken ikke er
slutt selv om mobbingen er stoppet, det
er viktig at både mobber og mobbeoffer
blir godt fulgt opp i ettertid.
Voksne er forbilder
Vi voksne må være bevisst at vi er
rollemodeller i alt vi foretar oss i hverdagen. Våre holdninger og handlinger

en forskjell

Rehabilitering av
Rennebuhallen
– samfunnsdelen
I kommunestyremøte 29.
januar ble planene for rehabilitering av samfunnsdelen i
Rennebuhallen godkjent, med
en kostnadsramme for 25,23
millioner for hele prosjektet.

Samfunnssalen vil få en ansiktløftning
med amfi og ny scene.

Foredragsholdere Erlend Moen (til venstre) og Geir Mosand med leder i FAU ved Berkåk
skole/Rennebu ungdomsskole, Herborg Skorpe Skjolden.
blir raskt plukket opp av barna. Vi må
være bevisst måten vi omtaler andre på,
naboer, kolleger og skolekamerater. Det
kan lett falle ubetenksomme kommentarer rundt middagsbordet, og uten at vi
vet det har vi sådd en negativitet overfor andre som kan få følger - noe som
kan gjøre andres hverdag vond.
Dersom vi har mulighet til det, bør
vi ha åpne dører for andres barn og
oppmuntre barna våre til å invitere
andre med hjem. Ikke bare bestevennen, men hva med den nye jenta i klassen eller den nye nabogutten. Har de
noen å være sammen med?

spille en rolle som forbilder. Da dette er
medier som bidrar til hurtig spredning
av et budskap og leses av barna våre,
krever det at vi følger visse spilleregler.
Her må vi foreldre vise nettvett og ikke
slenge rundt oss med ukvemsord og
ubetenksomheter som kan såre andre.
Foredragsholderne på foreldremøtet
oppfordret de voksne til å være på sosiale medier sammen med sine barn.
Vis at du ser og at du bryr deg
- du kan utgjøre en forskjell!
Nina Rise Oddan,
skolerådgiver

Sosiale medier
Også på sosiale medier kan voksne

På Rennebu.com får du oversikt over det som skjer i Rennebu!

I løpet av våren skal prosjektet ut på
anbud, med planlagt byggestart så raskt
som mulig etter Rennebumartnan 2015.
Hvis alt går etter planen er byggeprosjektet ferdigstilt i løpet av et år,
slik at samfunnshuset kan tas i bruk til
Rennebumartnan 2016.
Stengt samfunnshus
Samfunnshuset vil naturlig nok
bli stengt i hele byggeperioden, mens
idrettshallen i mindre grad blir berørt av
byggevirksomheten.
- Det skal etableres et brannskille
som gjør at Rennebuhallen vil bli stengt
en kortere periode. Dette blir etter
planen fra slutten av april og fram til
åpningen, sannsynligvis i begynnelsen
av august, forteller assisterende rådmann Lill Hemingsen Bøe.
Bedre utnyttelse av arealet
Ifølge Hemingsen Bøe vil oppgraderingen åpne for en helt annen bruk av
lokalene.
- Gangen mellom samfunnshuset
og idrettshallen blir utvidet til 3,5 meter,
og trappegangen ned til kjelleren blir
fjernet. Når dette området brukes til
kafeteria vil det bli mye enklere med
salg fra kjøkkenet, og det blir jo generelt
bedre plass, sier Hemingsen Bøe.
Av Mona Schjølset
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Rennebu Skytterlag 150 år

Rennebu Skytterlag ble stiftet
i 1864, og startet i fjor markeringen av sitt 150-års jubileum.
Markeringen startet med jubileumsstevne i mai 2014, og ble
avsluttet med skytterfest den
14. februar i år.
I jubileumsåret har Rennebu
Skytterlag hele 298 registrerte medlemmer, og er en særdeles oppegående og
aktiv jubilant. Det er naturlig nok ikke
alle medlemmer som er like aktive, men
ifølge leder Bjørn Inge Haugset er det
en stabil og ivrig kjerne som samler seg
til treningskvelder og stevner.
Godt miljø
Rennebu Skytterlag har faste treningskvelder på tirsdager og torsdager,
og her samles skyttere fra 10 til 80 år.
Den tirsdagskvelden Rennebunytt stikker innom går praten livlig både om
skyteresultater, kortspill, dataspill, vær,
vind og mange andre aktuelle tema.
- Det blir jo som en stor familie her,
og det er spesielt trivelig å se at den
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yngre garde koser seg og trives godt
sammen, sier Haugset.
70 år i skytterlaget
Eldstemann på laget denne kvelden
er Arne Jære, som har vært medlem i
skytterlag siden 1946.
- Jeg bodde på Oppdal den gangen,
og ble medlem i Lønset Skytterlag i
1946. Da jeg flyttet til Rennebu i 1954
ble jeg medlem i Rennebu Skytterlag,
og det har jeg vært siden, forteller Jære.
Skytterinteressen har gått i arv i
familien, og i dag er det barnebarnet
Anita som er den mest aktive skytteren. Hun har gjort seg bemerket med
flere gode stevner den senere tiden,
og bestefar har full oversikt både over
poengsummer og plasseringer.
Skyting som valgfag
Nytt av året er også at skyting har
kommet på timeplanen ved Rennebu
ungdomsskole. Fra inneværende skoleår inngår skyting som den del av valgfaget fysisk aktivitet og helse, og det er
lærer og aktiv skytter Mona Isene som
har ansvaret for den pedagogiske tilretteleggingen.

Rennebu Skytterlag samler alle aldersgrupper til innendørsskyting.
- Jeg tror vi er den eneste skolen i
landet som har dette tilbudet, men vi
har fått flere henvendelser fra andre
skoler som lurer på hvordan vi har gjort
dette, så det er tydelig at det er interesse også andre steder, forteller Isene.
Feirer seg selv
Lørdag 14. februar ble jubileet altså
behørig markert med skytterfest i det
flotte klubbhuset i Gammelstødalen. I
og med jubileet var det i år naturlig nok
litt ekstra festivitas rundt skytterfesten.
- Som vanlig ble det utdelt medaljer, diplomer og utmerkelser for å takke
medlemmene for innsatsen i året som
gikk. I tillegg var representanter fra
de andre skytterlagene i Gauldalen og
representanter fra Rennebu kommune
invitert, så dermed fikk vi satt et flott
punktum for jubileumsfeiringen vår,
avslutter Bjørn Inge Haugset.
Av Mona Schjølset

Innset og
Ulsberg jubilerer

Emma
superjente

12 lag og organisasjoner på Innset og Ulsberg slår seg sammen
slår seg sammen til et skikkelig jubileumsarrangement.

Innset idrettslag blir 120 år neste år, og er det tredje eldste laget i Innset og Ulsberg krets.
— Det viser seg at hele 12 lag og
organisasjoner i Innset og Ulsberg krets
fyller runde år i disse tider - i 2014, 2015
og 2016. Derfor har vi slått oss sammen
til et skikkelig felles jubileumsarrangement lørdag 28. februar kl 17 i Innset
samfunnshus, forteller Jan Helge Lien.
Lagene er Innset skytterlag (stiftet 1864), Innset ungdomslag (1894),
Innset idrettslag (1896), Innset hornmusikk (1925), Ulsberg velforening
(1975), Paradiset/Innset 4H (1982),
Innset husflidslag ( 1984), Innset skole/
barnehage (1984), Innset samfunns-

hus (1984), Innset historielag (1995),
Innset og Ulsberg grendalag (2010) og
Blåveisen kor og hobby. I tillegg kommer Kvikne songlag, som har røtter tilbake til et felleskor med Innset helt tilbake til gruvetiden for 400 år siden.
— Vi feirer det rike kulturlivet med
mimring, bilder, taler, sang og mat, og
festen er åpen for alle innbyggerne i
Innset og Ulsberg krets og utflyttede fra
Innset og Ulsberg, forteller Lien.
Av Dagfinn Vold

Hva betyr kommunevåpenet?
Adressavisen har utfordreret alle kommuner i Trøndelag til å lage
en video med en forklaring på hva kommunevåpenet betyr. Her har vi
også en mulighet til å gjøre oss kjent med kommunevåpnene til de ulike
kommunene.
På http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/article10642426.ece# gir ordfører Ola T. Lånke og 3. klasse ved Berkåk skole oss en forklaring på hva kommunevåpenet betyr.

Da daglig leder Maj Britt på
Frivilligsentralen leste om Emma
Aasbakk Engen sitt initiativ til å samle
inn penger til sykehusklovnene på St
Olavs Hospital, ble hun både rørt og
imponert. Emma er selv en fast pasient på Barn 4 i Trondheim, og de vonde
opplevelsene blir ikke fullt så ubehagelige når sykehusklovnene står ved siden
av og gjøgler. Mange unger som har ulike sykehushistorier er glad i klovnene.
De sprer humør og glede i hverdagene,
som innimellom kan være veldig tøffe
for syke unger, for Emma også. At dårlig
økonomi skal være med og ta fra ungene en sånn enkel glede, oppleves både
dumt og unødvendig.
— Å gi seg i kast med hvordan midlene skal fordeles på sykehuset sine
budsjett, har liten hensikt. Men å rekke
ut en hjelpende hånd kan vi sannelig
gjøre. Og det gjorde vi. Utfordringa til
gjestene på frivilligsentralen sitt formiddagstreff ble følgende; vi ønsker å
gi inntekta av åresalget i dag til Emma,
ungene på B4 og sykehusklovnene.
Årene ble solgt ut i rekordfart, vi hadde
faktisk ikke nok. Men de som ikke fikk
kjøpe årer ga penger likevel. Det var
kjempestas å få overrekke 1900 kroner
til Emma, som var helt uvitende om
“aksjonen”. Glad ble hun, og stolt fylte hun opp elefantglasset med penger
som skal overrekkes ansatte og barn på
B4 i sommer. Tusen takk for fint initiativ Emma, er det noe verden aldri får for
mye av så er det hjertevarme, sier Maj
Britt.
Skulle noen andre ha lyst til å bidra,
så er vi sikre på at disse gavene blir veldig godt mottatt. Formålet er nært, viktig og godt.

Rennebunytt

9

Revybesøk fra Snillfjord
Lørdag 14. mars kommer prisbelønte Vennastranda Revylag
fra Snillfjord til Berkåk.
Det er Rennebu Danseklubb som
står som arrangør, og kvelden består av
revy, matservering og dans til Knoll og
Tott, og på grunn av matserveringen er
det påmelding.
Vennastranda Revylag startet i
1999, og består av 20 aktive fordelt på
scene, musikk og lyd/lys. De har fått
kulturprisen i Snillfjord, og de har vært
i flere finaler under revyfestivalen på
Høylandet. I 2009 ble de tildelt talentprisen på Høylandet. Ellers fikk de i
2012 tildelt prisen for beste skets under
regionfestivalen i Hemne. Revylaget
forteller at de satser på Høylandet også
i år.
Revylaget forbereder nå ny revy med

premiere ”palmehelga”, og de kan fortelle at de bruker totalt ca 2.000 timer
på en oppsetting.
— Vi er ikke redd for å ta sats og
hoppe, og vi skriver tekstene med
utgangspunkt i generelle samfunnsspørsmål som vi gir lokale tilpasninger,
forteller Geir Inge Fiske. Derfor vil det
nok dukke opp tekster med utgangs-

Inviterer til revykveld: Geir Inge Fiske,
Reidar Klungervik og Bernt Olaf Aune fra
Vennastrand Revylag sammen med leder i
Rennebu Danseklubb Liv Lian Kosberg.
punkt i Rennebu når det populære
revylaget kommer hit.
Av Dagfinn Vold

Dette skjer i Rennebu!
26.02 Formiddagstreff
Staure
26.02 Årsmøte
Friv.sentralen
HLF Oppdal og Rennebu Hørselslag
28.02 Felles-jubileum
Innset samf.hus
Innset og Ulsberg krets
28.02 Bedriftsskirennet
Rennebu skistadion
02.03 Søndagsskolen og Yngres
Misjonsh, Voll
03.03 Strikkekafe
Kafe Hyggen
03.03 Middagsstunden
Hoelsmoen
04.03 Strikkekafe, arr Husforeninga Åshuset
05.03 Mottak av klær
Refshus skole
05.03 Årsmøte i Normisjon
Hoelsmoen
06.03 Sangmøte
Jutulstuggu
07.03 Sangmøte
Hoelsmoen
08.03 Sanghelg
Hoelsmoen
09.03 Årsmøte Friidrettsgruppa Friv.sentralen
10.03 Formiddagstreff
Omsorgsboligen
10.03 Årsmøte Trimgruppa
Friv.sentralen
10.03 Misjonshusbasar
Misjonshuset
10.03 Årsmøte skigruppa
Hallandstuggu
11.03 Formiddagstreff
Menighetshuset
11.03 Trim med LHL
Torget
12.03 Årsmøte håndballgruppa Hallandstuggu
14.03 Fest og revy m/Vennastranda Revylag
Rennbyggen Danseklubb
15.03 Larsrennet
Skistadion/R.hallen
Misjonsh, Voll
16.03 Søndagsskole og Yngres

11.00
18.00

18.03 Hyggekveld, LHL
Røde k.huset
21.-22.3 Sparebankcup, fotball
Rennebuhallen

17.00

Småbarnstreff hver torsdag kl 12 på Frivillighuset
Håndball: se rennebu-il.no for tren.tider og terminlister
Gjeterhundtrening hver torsdag kl 18.00 oppi Tjønndolpa
Partallsuker på Stamnan. Oddetallsuker på Innset.
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 21-02
Seniordans hver tirsdag kl 14-16 i samf.salen
Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21 i
Sanitetshuset, Gml.Kongevei 24 sokkel
Yoga/Mindfulness
på Rennebu Helsesenter hver mandag kl 17
på Voll skole, musikkrommet, hver torsdag kl 19
Frisktrim hver onsdag kl 11.30-12.30 i Rennebuhallen.
Volleyball hver søndag kl 20-21.30 i Rennebuhallen
Bridge hver tirsdag kl 18.30 i Rennebu Arbeidssenter
Step hver torsdag kl 19.30-20.30 i Rennebuhallen
Oldboys hver torsdag kl 20.30-22.00 i Rennebuhallen
Zumba hver mandag kl 18-19 i samf.salen på Berkåk
Styrketrening hver mandag kl 19.15-19.45 i samf.salen
Spinning se timeplan på oppspinn.net
Rennebu skolekorps hver torsdag kl 18-20 i samf.salen
Kafe Hyggen har åpent hver lørdag kl 12-15
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

15.00
17.30
19-22
11.00
19.00
16-18
19.30
19.30
19.30
11.00
20.00
11.00
18.00
19.00
20.00
11.00
17.00
19.00

12.00
17.30

Gratis innrykk i kalenderen, send epost til mari@mediaprofil.no
Aktivitetene vil også bli lagt inn i kalenderen på rennebu.com
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19.00

KUNNGJØRINGER
Ramsfjell Grunneierlag – årsmøte
Velkommen til Rennebuskolen!
Alle barn som skal begynne i 1. klasse høsten 2015 må
skrive seg inn i skolen. Dette gjøres ved din nærskole.
Innskriving skjer etter følgende plan:
Berkåk skole:
Innset skole:
Voll skole:

18.mars
4. mars
18. mars

kl. 09.00 – 10.30
kl. 09.00 – 11.00
kl. 09.00 – 12.00

Om du har spørsmål, ta kontakt med rektor ved din
skole.
Rektorene i Rennebu kommune

BKM og UKM
Barnas Kulturmønstring 7. mars og
Ungdommens Kulturmønstring 8. mars
i Samfunnssalen på Berkåk.
Lørdag 7. mars kl 16.00 er det Barnas Kulturmønstring.
Dette er ei mønstring først og fremst for de minste,
t.o.m 13 år. Meld deg på til Sverre eller din lærer i
Kulturskolen.
Søndag 8. mars kl 18.00 er det Ungdommens Kulturmøstring. Her kan du være med fra fylte 10 år, men for
å bli vurdert for uttak til fylkesmønstring må du fylle
13 år i løpet av 2015. Er du påmeldt med ei gruppe
må halvparten fylle 13 år i 2015 for evnt å bli tatt ut til
Fylkesmønstringa. Du kan delta med mye forskjellig,
som f.eks teater, musikk, litteratur, film.
Gå inn på www.ukm.no og meld deg på.
Klikk på Finn din mønstring, velg fylke og kommune.
Frist for påmelding er 25. februar kl 20.00.
Vi gleder oss til mange flotte kulturopplevelser!

Det innkalles til årsmøte i Ramsfjell Grunneierlag
torsdag 12. mars 2015 kl. 20.00 i Jutulstuggu.
Saker som ønskes opptatt på årsmøtet må være kommet til
Oddvar Halgunset senest 4. mars 2015.
Saksliste er lagt ut på hjemmesiden til Rennebu utmarksråd.
http://utmarksradet.no/
Styret

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blomster og
pengegaver i forbindelse med Sigrid Bergslis bortgang og
begravelse.
Jarle og Kåre m/familier

Årsmøte ved Rennebu Frivilligsentral
ONSDAG 18.mars kl.19.00 på Frivilligsentralen.
Vanlige årsmøtesaker.
Alle er hjertelig velkommen.
Styret

Bestilling av
skogbruksplaner
ALLSKOG er tildelt oppdraget med å
taksere skogen og utarbeide planer i
Rennebu. Samtlige skogeiere har fått
brev med informasjon og tilbud om
bestilling. For at kostnadene pr. dekar
skal bli så lav som mulig, er det en fordel at flest mulig
skogeiere bestiller. Det øker verdien på en eiendom betydelig om det er utarbeidet skogbruksplan på eiendommen.
Det sikrer muligheten til å få levert tømmer i fremtiden.
Ny frist for de som ennå ikke har bestilt er 1. april 2015.

Trafikksikkerhetsplanen for
Rennebu kommune

Vi ønsker innspill om forhold i trafikken som oppfattes
som utrygge både for gående og kjørende. Forholdene
må beskrives gjerne med forslag til forbedringer.
Trafikksikkerhetsutvalget vil bruke innspillene som
grunnlag for revidering av TS-planen og for TS-befaring.
Frist for å komme med innspill er 9. april.
Send disse til Rennebu kommune pr. brev eller e-post:
postmottak@rennebu.kommune.no
Adresse: Myrveien 1, 7391 RENNEBU

Kontakt Ståle Solem på Landbrukskontoret hvis du har
spørsmål eller ønsker hjelp til å bestille.

Vi åpner

fredag 13. mars kl 10.00
i nyoppussede lokaler på Torget på Berkåk!

Trafikksikkerhetsutvalget i Rennebu kommune
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RETURADRESSE:

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 12. mars - frist for stoff 3. mars -

Rennebu Nytt

Din lokale
rørlegger
Foill tenning på

Berkåk

Revy med påfølgende dans til Knoll og Tott
Samfunnssalen på Berkåk 14. mars kl 19.00
Pakkepris inkl revy, matservering og dans:
medl. av danseklubben kr 300,- og for ikkemedlemmer kr 500,Påmelding til Liv Lian Kosberg på mobil 971 83 310 eller
mail liv.kosberg@n-lt.no innen 6. mars.
arr: Rennbyggen danseklubb

Vi hjelper deg med alt fra tett sluk til
bygging av drømmebadet og mer
miljøvennlig oppvarming av boligen din.

man-fre 08.00 - 16.00
lør 10.00 - 13.00

Telefon 72 42 64 64/464 49 272
post@arhelgemo.no – www.bademiljo.no
Industriveien 4, 7391 Rennebu

Rennebunytts påskeutgave

kommer torsdag 26. mars,
og blir i tillegg til vanlig distribusjon sendt til alle
som har hytte i Rennebu og på Kvikne.
Frist for stoff er mandag 16. mars!
Tlf 72 42 76 66 - dagfinn@mediaprofil.no

På Rennebu.com får du oversikt over
det som skjer i Rennebu under
HVA SKJER?

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