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Torild Eggan og Guro Ytterhus
er to av dem som ønsker seg mer snø,
og gode forhold for ski og skiskyting.
Her fra førjulssprinten i Meråker.
Foto: Mona Schjølset
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Nytt år
og nye muligheter

Først vil jeg ønske alle sammen et godt nytt år og håper jeg i
løpet av året vil få anledning til å besøke mange av dere.
2016 vil bli et spennende år for Rennebu der kommunereform kanskje vil bli det “heteste” temaet. Vi skal i løpet av
første halvår ta stilling til hva vi ønsker i Rennebu. Om det
blir Orkdalsretningen, E6 akse, eller kanskje blir vi fortsatt
egen kommune. Det vil tiden vise.
Når dette skrives skal reguleringsplan for E6 Ulsberg Vindåsliene behandles og legges ut til offentlig ettersyn.
Denne planen er en del av E6 fra Skjeringstad i Melhus
kommune til Ulsberg. Planen viser hvordan ny E6 vil bukte
seg gjennom kommunen vår, og jeg anbefaler at så mange
som mulig benytter muligheten til å studerer planene.
Dette tror jeg blir en vei som befolkningen i Rennebu vil
nyte godt av for fremtiden. Den vil bedre fremkommeligheten samtidig som den blir mer trafikksikker.
Vi har nå tatt imot flyktninger i Rennebu og de tilbakemeldingene jeg får er veldig positive. Det virker som flyktningene
blir godt integrert i Rennebu samfunnet og at lokalbefolkninga bidrar til gode løsninger. Vi starter nå et prøveprosjekt
med opplæring i skogtynning slik at vi inkluderer også våre
nye sambygdinger innen yrkeslivet.

også oppfordre alle til å være “frempå” for å formidle det vi
har å tilby i kommunen vår slik at vi kan lokke nye bedrifter
hit. Jo flere som jobber sammen desto større sjanse har vi for
å lykkes.
Rennebu er kjent som en kraftkommune og vi har mye
kompetanse innen denne næringen. I budsjettbehandlingen
ble vi enige om å sette ned en prosjektgruppe for å se på
mulighetene rundt et bioenergianlegg. Dette har vært tema
i mange år for Rennebu og det ble også jobbet med saken
i forrige periode. I slutten av januar reiser en delegasjon på
studietur for å se på forskjellige anlegg i nord- og sør Trøndelag. Kanskje vil et slikt prosjekt være med på å gi det
første sparket til “det grønne skiftet” i Rennebu.
Så langt i mitt virke som ordfører har jeg hatt en meget
trivelig start med mange positive innbyggere rundt meg.
Dette gjør at jeg gleder meg til året som kommer og gir en
stor motivasjon til å representere Rennebu etter beste evne.
Ola Øie
- ordfører

Næringsutvikling vil stå høyt på prioriteringslista dette
året. Jeg mottar gjerne tips til nye næringsideer og tips om
bedrifter som bør kontaktes og inviteres til Rennebu. Jeg vil
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– For et år det har vært!
Det har vært et særdeles begivenhetsrikt år for Astrid Smeplass, og
den unge artisten sitter igjen med
en nesten surrealistisk følelse etter
en høst med prisdryss og rosende
omtale fra både bransjefolk,
journalister og publikum.
- Det har vært et hektisk, spennende
og ikke minst utrolig artig år for meg, og
jeg hadde ikke trodd at det kom til å skje
så mye positivt på så kort tid, smiler Astrid.
Flyttesjau og juleferie
Det siste halvannet året har Astrid hatt
fast bosted på Grünerløkka i Oslo, der hun
har delt leilighet med artistvenninnen Julie
Bergan. Jentene har trivdes veldig godt der,
men ettersom leiligheten er i minste laget
har de vært på utkikk etter noe nytt. Like
før jul fikk de tilslag på en litt større leilighet på Frogner, og dermed ble det flyttesjau før Astrid kunne reise til Berkåk på
juleferie.
- Ja, du kan si det ble litt hektisk midt
oppi alt det andre, men det gikk veldig
bra. Det var i alle fall veldig godt å komme
hjem til jul, og nå har jeg slappet av, hengt
med venner, trent litt, spist mye god mat
og er klar for å starte på et nytt år, fastslår
Astrid.
Adresseavisens kulturstipend
For Astrid sin del kan det se ut som
det nye året starter på samme måte som
det foregående. Forrige fredag kunne hun
nemlig motta Adresseavisens kulturstipend på 25.000 kr, som ble utdelt i forbindelse med Adresseavisens Nyttårskonsert
i Trondheim. Under selve konserten opptrådte Astrid sammen med Trondheim
Symfoniorkester, så det må vel kunne sies
å ha vært en pangstart på det nye året.
Denne uka har det vært øving med
eget band, før hun i morgen skal medvirke
på Eurosonicfestivalen i Nederland.
- Det gleder jeg meg stort til, for jeg
har forstått at det er en veldig bra festival.
Mange artister har fått et gjennombrudd
her, og for meg er det i alle fall en ny arena,
sier Astrid.
Nominert til Spellemannspris
Under prisutdeligen p3 Gull tidligere
i høst, stakk en svært overrasket Astrid av
med to av fire priser, og ble dermed kveldens store samtaleemne. Her fikk hun pri-

Familieselfie - slik sender man julekort i moderne familier

sen for årets låt, med sangen ”2AM”, og
ble samtidig kåret til årets nykommer.
Nylig ble det også kjent at hun er
nominert til Spellemannspris med ”2AM”
i kategorien ”Årets låt”. Det er ni nominerte i denne kategorien, blant annet kjente navn som Karpe Diem, Kygo, Aurora
Aksnes og Madcon.
- Å bli nominert til Spellemannspris
er skikkelig stort, det er liksom en pris alle
har et forhold til. Jeg har vel egentlig ingen
forhåpninger om å vinne, men ser på det
som en stor ære å bli nominert, sier Astrid.
Har funnet en god plass i midten
Det er ikke så enkelt for en ung jente å
finne sin egen plass i en såpass tøff bransje, men som på mange andre områder har
Astrid også her en helt klar oppfatning av
hvor hun vil være.
- Dette var noe jeg diskuterte med
manageren min, Halvor, og kontaktpersonen jeg har hos Universal helt i starten av
samarbeidet vårt. Jeg hadde tenkt litt på de
ulike typene artister vi har, og at jeg kunne
passe inn et sted i midten, sier Astrid, og

utdyper litt nærmere for en tungnem journalist:
- Det er noen artister som er kjempeflinke, litt mystiske, som sjelden gir
mye av seg selv i media og samtidig nyter
stor respekt i bransjemiljøet. Så har du på
den andre siden dem som er veldig glade i all slags eventer og show der media
får en bit av dem. De er veldig synlig på
sosiale medier, og blir fort A-kjendiser.
Kredibiliteten innad i miljøet er vel som
oftest litt mindre enn hos den andre typen
artister, påpeker Astrid.
- Jeg er jo i utgangspunktet ei gladjente
som liker å være med der det skjer. Jeg ser
også på sosiale medier som et supert virkemiddel for å nå ut til publikum. På den
andre siden har jeg imidlertid vært helt
bestemt på at det er musikken som skal
snakke høyest for meg, og da skal det være
musikk jeg står inne for helt og fullt. Det
har vært hovedfokus helt fra starten, og
slik skal det fortsette å være, fastslår Astrid.
Av Mona Schjølset
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Utgivelsesplan 2016 - 39. årgang
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Uke
2
4
6
8
10
14
16
19
21
23
25
32
34
36
38
41
43
45
47
49
51

Utg.dato
14.01.
28.01.
11.02.
25.02.
10.03.
07.04.
21.04.
12.05.
26.05.
09.06.
23.06.
11.08.
25.08.
08.09.
22.09.
13.10.
27.10.
10.11.
24.11.
08.12.
22.12.

Frist
05.01.
19.01.
02.02.
16.02.
29.02.
30.03.
12.04.
03.05.
18.05.
30.05.
14.06.
02.08.
16.08.
30.08.
13.09.
03.10.
18.10.
01.11.
15.11.
28.11.
12.12. *

Uthevet skrift:
tabloid som sendes
hytteboere i Rennebu og på Kvikne
- totalt opplag 5.000:
Nr. 05 - uke 10 Påskenummer
Nr. 10 - uke 23 Sommernummer
Nr. 16 - uke 41 Høstnummer
Nr. 20 - uke 49 Førjulsnummer
Rennebunytt blir distribuert til alle husstander i Rennebu, Soknedal, Hauka,
Kvikne, Fargerhaug og Jerpstad til
og med Meldal sentrum. Det er tilsammen vel 2.800 husstander.
Vi sender også ut fire nummer i tabloid
for året, og disse går i tillegg til hjemadressene til alle som har hytte i
Rennebu og på Kvikne - et tillegg på
nærmere 2.000 adresser! I tillegg er
det ca. 150 personer utenfor distribusjonsområdet som får tilsendt bladet.
Hvert nummer legges også ut i pdf-format på nettsiden www.rennebunytt.
no, og hvert nummer blir lastet ned
fra 600 til 1.000 ganger. Mange av
disse nedlastingene er utført av utflytta
ungdommer som gjerne vil holde seg
orientert om hjembygda.
Rennebunytt er også på Facebook, og
der blir det bl.a. lagt ut informasjon
om frister og nye utgaver som er klar
for nedlasting.
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Rennebu.com
- en viktig kilde til informasjon

Rennebu.com er nettportalen der du skal finne det meste du
trenger å vite om Rennebu.

Rennebu.com inneholder også
nettsiden til Rennebu idrettslag og Rennebu Næringsforening.
Nettportalen ble lansert våren 2014 som et ledd i prosjektet Morgendagens
Rennebu, og den har som formål å drive aktiv markedsføring og omdømmebygging av Rennebu. Nettportalen er derfor ment å inneholde det meste en trenger å
vite om Rennebu, med linker videre til aktuell informasjon. Du finner informasjon
og turer i Rennebu, aktuelle hytteområder/-tomter med adresser, oversikt over lag
og foreninger i Rennebu, hva som kan være verdt å besøk med mere.
Egen aktivitetskalender
Nettportalen inneholder også en godt besøkt gratis aktivitetskalender med
oversikt over hva som skjer i bygda til en hver tid. Denne kalenderen utarbeides i
samarbeid med kalenderen i Rennebunytt. Oppføring begge steder er gratis.
RIL og RNF flyttet til Rennebu.com
— Rennebu Næringsforening og Rennebu idrettslag har begge flyttet sine
nettsider til Rennebu.com, der de er oppført med egen logo på forsiden, forteller
redaktør Dagfinn Vold.
Annonsering
— Rennebu.com er åpen for annonsering både fra næringsliv og lag/organisasjoner. Vi inviterer derfor både næringsliv og lag/organisasjoner til å bruke nettstedet.
Kom med innspill!
— For å få nettstedet mest mulig aktuelt, er vi avhengig av innspill og tips!
Nettstedet har ca 50 sidevisninger pr dag, og vi arbeider kontinuerlig med å gjøre
Rennebu.com så oppdatert og attraktivt som mulig for å øke besøksfrekvensen,
forteller Vold.

Nytt fra Næringslivet

Ny butikk til påske

Toril og Jon Kristian Lund gleder seg til de kan åpne dørene til nybutikken

Allerede da Toril Lund
åpnet dørene til Nerskogen
Landhandel for fem år siden sa
hun at de antagelig kom til å
vokse ut av lokalene ganske fort,
og det var en spådom som skulle
vise seg å slå til.
Etter grundig planlegging og forarbeid skal det nå etter planen stå en flunkende ny butikk klar til innflytting den
første uka i mars. Så blir det en svært
hektisk periode der innredning, varer og
andre ting skal på plass før påsketrafikken starter.
- Det er veldig viktig vi får åpnet før
påske, så vi er innstilt på lange arbeidsdager for å komme i orden til da, sier
Torill.
Trenger mer plass
Det er som nevnt plass, eller rettere sagt mangelen på plass, som har
vært utfordringen for nærbutikken på
Nerskogen de siste årene.
- Vi har egentlig kjent på behovet for
mer plass på de fleste områder. Bedre
plass til å ekspedere kundene, bedre
plass for kundene som skal handle, og
ikke minst logistikken med å fylle inn
varer har vært veldig utfordrende, sier
Toril.
Dagens butikk ble bygd for over 50 år
siden, så da er det vel ikke så rart at en

fornying begynner å bli påkrevet.
- Det er jo veldig mange hytter i
området, og hytteeierne er en stor og
viktig kundegruppe for oss. Bruken av
hytter har også forandret seg med årene,
og vi ser nå at mange er på hytta lengre
perioden av gangen, og bruken er heller
ikke så sesongbetont. Dette gjør at lavsesongen på butikken også blir stadig
kortere, smiler Toril.
Kaféavdeling
En annen nyhet blir en egen kaféavdeling, noe Toril håper og tror skal bli et
sosialt møtested for både fastboende og
hyttefolk.
- Ja, man møter jo ofte kjentfolk på
butikken, og da er det jo veldig lettvint
å slå seg ned for en kaffekopp og en prat
hvis det er en kafé i bygget. Det tror vi
blir både sosialt og trivelig, sier Toril.
Vareutvalg og meny i kafeen vil variere litt gjennom året, og i utgangspunktet satser Toril på å bruke arbeidsstokken på butikken også i kaféavdelingen.
Selvfølgelig med noe ekstrabemanning i
de travleste periodene.
- Jeg har noen ansatte som er kjempeflinke med mat og matlaging, så det
tror jeg vil fungere bra. I de nye lokalene vil det jo også bli mye mer lettvint
for eksempel med innfylling av varer, og
dette håper vi kan frigjøre litt tid for de
ansatte slik at de også kan ekspedere
kafégjestene, sier Toril.

Kommunalt næringsbygg
Nybutikken på Nerskogen blir ført
opp som et kommunalt næringsbygg,
med Rennebu Kommune som byggherre. Nerskogen Landhandel AS står
ansvarlig for alt det innvendige, og blir
leietaker i bygget.
- I bynære og sentrumsnære områder er det jo vanlig at kommunen har
egne bygg som leies ut til næringsformål, så vi er veldig glade for at Rennebu
kommune gikk inn på denne ordningen
og var så positive til satsningen her på
Nerskogen, sier Toril.
Har familien i ryggen
Den dagen Rennebunytt er på besøk
for å ta det flotte nybygget nærmere i
øyesyn, er det ikke bare Toril som stiller til intervju. Også ektemannen Jon
Kristian er med, og ifølge Toril er det en
helt klar baktanke med nettopp dette.
- Det er nå en gang slik at hvis jeg
skal holde på med dette er jeg helt
avhengig av å ha full støtte fra familien.
Arbeidsdagene blir veldig lange innimellom, og det er ikke alltid lønna står i
forhold til antall arbeidstimer. Jeg er veldig glad i bygda og lokalsamfunnet her,
og ønsker å bidra til vekst og utvikling.
Dette er nok den viktigste motivasjonen
for å drive butikk, og det betyr utrolig mye at både Jon Kristian og ungene
støtter meg fullt ut og bidrar positivt, sier
Toril.
Jon Kristian har sitt daglige virke i
Lund Hyttebygg, og har dermed mye
praktisk erfaring å bidra med. Også han
er opptatt av utvikling i lokalsamfunnet,
og tror den nye butikken vil bli et svært
positivt bidrag i så måte.
- Med tanke på alle hyttene i området, og den veksten som har vært i dette
markedet de senere årene, er det veldig
viktig at også infrastrukturen rundt hyttefeltene utvikles, påpeker Jon Kristian.
Nå er både han og butkksjefen klar
for å brette opp armene, slik at hyttefolk,
fastboende og andre kunder kan handle
i splitter nye lokaler til påske.
Av Mona Schjølset
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Varmepumpe?
Din lokale maler for tak og vegger

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

Vintertilbud:

Wilfa Bardu 5700W
ferdig montert
(standard montering)

kr 16990
Leverer flere merker. Ta kontakt for tilbud!

Trenger du elektriker ?
Rennebu elektro er din totalleverandør innen elektroinstallasjon.
Vi utfører:
• Installasjon i bolig, hytte, landbruk og næringsbygg
• Tele og datanett
• Alarm og brannvarsling
Telefon: Jens 99642897 – John H 48115515
E-post: post@rennebuelektro.no
Adresse: Innset, 7398 Rennebu

Ta kontakt
i dag!

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

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

I RENNEBU
FIKSER VI ALT
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

Distriktets
kontorleverandør
Vi leverer:
Kontorutstyr og rekvisita,
Kontormøbler/Kontorstoler, Konferanse- og
kantinemøbler, Skolemøbler, Helsemøbler,
Ergonomiutstyr/Belysning, Arkiv/Garderobe,
Kopi- og flerfunksjonsmaskiner, Datamaskiner,
Printere/Telefaxer/Skannere, Kassaapparater,
Frankeringsmaskiner og AV-Utstyr.

WEPPO AutoMester Bilskade
Karosseriverksted
Lakkverksted
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!
Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no

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

Rennebunytt

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

Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

Byggesaksendringer
fra 1. januar 2016
Utleie
Nå blir det enklere for å gjøre om
en kjeller til kjellerstue, et loft til
arbeidsrom eller utleie.
Konkret gis det nå unntak fra flere
tekniske krav når boligeier for eksempel
søker å gjøre om kjeller til stue eller at
en bod gjøres om til soverom innenfor
en boenhet.
Endringene som nå innføres betyr
i praksis at du som boligeier ikke trenger å oppfylle alle tekniske krav til blant
annet energi, tilgjengelighet, radon og
dagslys når du søker om bruksendring.
Forenklingene vil kunne gi flere
utleieboliger, noe som også vil gjøre det

Oppholdsrom
Reglene for å gjøre om bod, loft
og kjeller til oppholdsrom er
også blitt forenklet fra årsskiftet.
Forutsetningen er at rommene er
inne i boligen og at boligen er fra
før 1. juli 2011.
Ønsker du å gjøre om en bod til oppholdsrom må du søke kommunen. Du
kan søke selv eller få et ansvarlig foretak
til å søke for deg. Søker du selv, er det du
som må passe på at alt går riktig for seg,
og at tekniske krav blir fulgt.
• Takhøyden kan være ned til to meter
• Det er nok med ett vindu i hvert rom,
så lenge dette fyller kravene til
rømningsvindu.
• Det stilles ikke krav til utsyn fra
vinduet
• Du bestemmer selv hvor mye
bodplass du vil ha
• Rommet må være isolert, men du
bestemmer selv hvor mye isolasjon
rommet trenger
• Rommet kan luftes med ventil og
vindu hvis uteluften er god nok
• Det er ikke krav om at rommet skal

lettere for studenter og andre å finne et
sted å bo.
Tekniske kravene det lempes på
• Ikke minstekrav til størrelse på bod
og oppbevaringsplass. Det gjelder
kun et generelt krav om at boenhet
skal ha tilstrekkelig plass for oppbevaring.
• Krav til romhøyde reduseres fra
2,2 meter til 2,0 meter. Deler av rom
kan ha skrå himling med lavere
romhøyde.
• Ikke krav til spesielle energibestemmelser bortsett fra et generelt krav
om å tilrettelegge for forsvarlig
energibruk.
• Lufting med vindu/lufteventiler
anses som tilstrekkelig ventilasjon.

•

Ikke krav til trinnfri adkomst, dimensjonering for rullestol, passasjebredder og sideplass ved dør.
• Ikke krav til radonsperre og tilrettelegging av tiltak i grunnen. Kravet
om minimum radonkonsentrasjon i
inneluften lempes ikke.
• Ikke krav til tilfredsstillende utsyn.
• Ikke krav til at arealet skal ha
planløsning som gjør det lett å
orientere seg.
• Ikke krav til at toalett og bad skal
være tilgjengelig for personer med
nedsatt funksjonsevne - det vil si
være tilgjengelig utformet.
Vindu som tilfredsstiller krav til rømningsvei anses som tilstrekkelig dagslys.

være tilgjengelig for rullestolbrukere
eller andre med nedsatt funksjonsevne
• Det er ikke krav til radonsperre og
radonbrønn. Hvis du får for mye
radon i rommet kan du løse dette
med andre egnede tiltak
Eksempler på krav som ikke er endret:
• krav om brannsikkerhet
• krav om at bærekonstruksjoner må
være sikre (gjelder særlig loft som
ikke har oppholdsrom fra før)
• krav om at du må bygge så det ikke
blir fukt, mugg og råte i rommet
(spesielt viktig hvis du bygger i
kjeller)
• krav om at rommet må være godt nok
isolert og ventilert slik at det blir et
behagelig inneklima uten støy. Det er
anbefalt at oppholdsrom kan holde
temperatur på minst 19 grader i løpet
av vinteren
For at disse endringene skal gjelde
din bolig, må:
• Boligen være fra før 1. juli 2011, det vil
si at det må være søkt om byggetillatelse
før denne datoen
Rommet du vil endre må ligge inntil et
annet oppholdsrom, det vil si at rommene må dele vegg, tak eller gulv

for mer info se
direktoratet for
byggkvalitet

www.dibk.no
Rennebunytt
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Året som gikk ...
JANUAR

2015 var Friluftslivets år.
Det ble markert gjennom hele året
med arrangement.
Formannskapet var bl.a på
overnatting på Hævertjønna.
Rennebu kommune inviterte til
en møteserie i forbindelse med
Kommunereformen.
Planarbeid for ny E6 mellom
Ulsberg og Garli er igang.

JU LI

Grindal Ysteri vant prisen for Bes
te
stand på Trøndersk Matfestival.
86 ungdommer har sommerjobb
i
kommunen.
Rennebu Kommune har bygd
2 boliger,
med 5 leiligheter, disse er
innflytningsklare.
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FEBRUAR

Entreprenørskapsmesse
n
”Ung skaperlyst” ble
arrangert i
Meldalshallen.
Rennebu skytterlag fei

ret 150år.

Fellesjubileum på Inns
et, da
12 lag/organisasjoner i
Innset
og Ulsberg krets fylte run
de år.
Nytt firma etablert,
Bilskadefirmaet WEP
PO.
For første gang på ov
er 30 år stilte
Rennebu herrelag i NM
-stafetten.

AUGUST

MARS

Bakerikafeen på Torget ble åpnet.
Rennebu kommune har kommet
igang med språkopplæring for
flykninger.
Rennebu Bondelag arrangerte
Traktorkurs for damer.
Berkåk Veikro og Gjestegård
ble kåret til årets beste på drivstoff
under Shell Awards.

SEPTEMBER

Rennebumartnan feiret 30 år,
og årets tema var Tango for tre.
Martnasgjest var Tuva Børgesdotter
Dahle.

Årets Nerskogskonsert med
Violet Road ble en konsert vi aldri
glemmer.

Etter mange år med opphold er
det endelig liv i steinbruddet til
Rennebu Granitt igjen.

Frivilligsentralen arrangerte
sausanking i sansehagen.

RIL fotball
arrangerte TINE
fotballskole, og 70
unger i alderen
7-12 år deltok.

Ola T Lånke tok opp potet, de 6
potetene han satte var blitt til 171
poteter.
Kommunens kulturpris ble tildelt
Solveig Træthaug.

Det er mye som skjer i løpet av et år i Rennebu. Det er vanskelig å oppsummere alt
på bare to sider, men her er et lite utvalg hentet fra Rennebunytt ...

APRIL

På Berkåk ble det åpne
t ladestasjon
for elbil med to hurtig
ladere.
Det ble etablert et Hytte
forum på
Nerskogen
Joramo og
Tørset Bygg ble
Årets forhandler
hos Norske Hus
2014.

OKTOBER

y ordfører.
valgt som n
set
samfunnshu
av
g
n
ri
e
it
il
ab

Ola Øie ble
Reh
startet.

til 10.kl,
psetningen
Musikalop
på taket,
Spællmainn
unkt.
ble et høydep
etablert
2 nye firma
tro AS og
ennebu Elek
R
,
u
eb
n
en
R
i
jelken.
Rennebu-b

MAI

Brattset og
Kristine og Lars
k sølvtina for å ha
Magne Ofstad fik
sammenhengende
levert elitemelk i
15 år.
I forbindelse med
le
FN`s internasjona
tte
sa
år for matjorda,
t.
te
Ola T. Lånke po
Snerte Sneller
okaler på Torget,
flyttet inn i butikkl
a.
sammen med Birk

NOVEMBER

Lodi vant førstepris under årets
Gaularock. Improved ble nr 2.
Lodi kom også til delfinalen i
Bandwagon.
Rennebu IL meldte seg inn i
Norges Cykleklubb og sykkelaktiviteten skal inkluderes i Trimgruppa.
Tormod Herre er nyvalgt leder i
Rennebu Bondelag.
Rennebu IL håndball stiller i år
med damelag i serien.

JUNI

I Gisnadalen er det fun
net Norges
største gullnugget i løs
masse, på
hele 17,2 gram.
Åpning av ny SPAR-bu
tikk på
Berkåk.

10. klasse
ved Rennebu Ungdom
sskole
overrakte 17.000 kr til Rø
de Kors.

DESEMBER

Rennebu Snekkeri ble
tildelt
jobbskaperprisen for 20
15.
Emma Aasbakk Enge
n malte
bildet ”Hjerteklovn” og
har solgt
bilder for 80.000 kr til inn
tekt for
sykehusklovnene.
Andreas Putz ble i 2015
ansatt som
ny daglig leder på Sand
e Hus og
Hytter.
RennebuSmia produser
er lysestaker av jernet som ha
r holdt oppe
Gamle Bybro i Trondhe
im.
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Rennebumartnan 2016

KUL TUR er årets martnastema
Etter to år med tema som har
markert jubileum, ville martnaskomiteen i år tenke nytt og
annerledes. Martnassjef Kenneth
Teigen er svært fornøyd med
årets temavalg, og han håper det
vil virke inspirerende for både
publikum og utstillere.
- Valg av tema har bestandig vært
viktig for oss, og vi ser på det som
et virkemiddel for å videreutvikle
Rennebumartnan. Jeg har stor tro på
at dette temaet vil appellere til et bredt
publikum, og at det er nytt og spennende for utstillerne, sier Teigen.
Ønsker innspill
Rennebumartnan har alltid år lagt
vekt på å være en kulturarena med
hovedfokus på håndverk, i tillegg til
aktiviteter, utstillinger og kulturopplevelser for både små og store publikummere.
- Nå ønsker vi oss innspill både
når det gjelder aktiviteter, håndverksdemonstrasjoner, artister, underholdning, martnasgjest, og ideer i tilknytning til årets tema. I 2016 skal vi vise at
Rennebumartnan, med fokus på håndverk i tradisjon og ny design er kult, og
at et besøk blir en KUL TUR. For å få til
dette trenger vi dine kule ideer, så det er
bare å ta kontakt, oppfordrer Teigen.
Martnassjefen er til daglig å finne på
sitt kontor i Birkabygget på Torget, men
det er selvfølgelig også mulig å gå inn på
Rennebumartnans hjemmeside og komme med sine innspill der.
Spennende ombyggingsprosjekt
Noe det knytter seg en viss spenning
til i forbindelse med årets martna, er det
store renoveringsprosjektet i og rundt
samfunnshuset og Rennebuhallen. Her
blir samfunnshuset ombygd, det blir
nytt kjøkken, nytt uteområde og nytt
inngangsparti. Alt skal være ferdig til
Rennebumartnan 2016, og martnassjefen har full tiltro til at entreprenørene
kommer til å overholde tidsfristen.
- Ja, akkurat det er jeg ikke så veldig
bekymret for. Vi gleder oss til å ta i bruk
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Grindal Ysteri på martnan 2015.
de nye lokalene. For oss blir dette et nytt
år med nye muligheter, og det blir veldig spennende å se hvordan det blir, sier
Teigen.
Rennebutun
Også i år vil Rennebubedrifter få en
felles arena til å markedsføre seg under
Rennebumartnan. Dette er femte året
lokalt næringsliv får muligheten til å
delta på Rennebutun, og i år er det
Ingrid Tørset som har fått ansvaret for å
koordinere dette prosjektet.
- Vi syns absolutt det er viktig at også
vårt lokale næringsliv er tilstede under
Rennebumartnan, og opplegget med
Rennebutun har vært et positivt bidrag
til hele arrangementet. Det er også positivt at vi har fått på plass en prosjektleder som selv er næringsdrivende. Ingrid
er ei kreativ og dyktig dame, så dette tror
jeg blir bra, sier Teigen.
Leirplassen for de yngste
I forbindelse med Friluftslivets år i
fjor tok Rennebumartnan i bruk området
utenfor biblioteket. Her ble det bygd opp
en egen leirplass med mange aktiviteter for de yngste martnasgjestene. Dette
området vil også i år bli en samlingsplass
for de yngste, men hvilke aktiviteter og
opplegg det skal legges opp til er ikke
bestemt enda. Janne Eggan har hovedansvaret for dette området, og ifølge

Teigen er det en viktig oppgave.
- Vi vet jo hvor viktig det er at ungene trives på martnan, og opplegget på
Leirplassen er absolutt med å bidrar til
at de får en god opplevelse. Janne har
hatt ansvaret for opplegget til de yngste
i flere år nå, og det er vi veldig fornøyd
med, sier Teigen.
Dialog med lag og organisasjoner
En av de viktigste suksessfaktorene
til Rennebumartnan er de frivilliges innsats. Det er en formidabel dugnadsinnsats som legges ned år etter år, og i forbindelse med fjorårets jubileumsmartna
ble de frivillige hedret med en egen
festaften.
- Det sier seg selv at uten de frivillige
hadde det heller ikke blitt noen martna,
så deres innsats betyr utrolig mye. Vi får
også mange positive tilbakemeldinger
fra både utstillere og publikum på den
måten de frivillige tar imot dem, roser
Teigen.
Foran årets martna ønsker han å
besøke så mange lag og foreninger som
mulig, for å snakke om dugnadsjobben
de gjør, og ideer til videreutvikling av
både martnan og de frivilliges eierforhold til arrangementet.
- Jeg stiller gjerne opp på et styremøte eller lignende, så det er bare å ta
kontakt, oppfordrer Teigen.
Av Mona Schjølset

Språkkafé
Den 20. januar starter Rennebu kommune v/ flyktningtjenesten opp
Språkkafè i samarbeid med Frivilligsentralen. Dette er et tilbud for alle
som synes språk kan være morsomt, vanskelig, spennende og lærerikt.

Bosetting av
flyktninger i
2016 og 2017
I kommunestyremøte 7. januar
ble det vedtatt at Rennebu kommune skal bosette 17 flyktninger
i 2016, og 18 flyktninger i 2017.
Det vises til anmodning fra
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.
I vedtaket heter det også at Rennebu
kommune har som intensjon at det
blant de bosatte flyktningene skal inngå
enslige barn og unge. Her påpekes imidlertid at det først må utredes hva dette
vil kreve av tilrettelegging og tiltak.

Voksenopplæringa var på Hæverstølen på besøk i september
- Dette er en flott mulighet til å bli
kjent med våre nye landsmenn, og bidra
positivt i integreringsarbeidet. Dessuten
vil man helt sikkert få mange a-ha opplevelser selv også, sier flyktningkoordinator Ragnhild Øverland.
Aktuelle tema og sosialt samvær
Språkkafé blir hver onsdagkveld
på Frivilligsentralen, og målet er å forstå hverandre bedre gjennom samtaler
og aktiviteter. Samlingene blir veiledet

av frivillige språkverter, og det blir rom
for både spill, nyheter, aktuelle tema fra
hverdagen, bøker, aviser, og ikke minst
kaffe, te og trivelig prat.
- Alle som syns dette høres spennende ut er hjertelig velkommen på
Språkkafé, og hvis noen ønsker mer
informasjon eller kan tenke seg å bli
språkvert er det bare å ta kontakt, oppfordrer Ragnhild Øverland på vegne av
initiativtakerne.
Av Mona Schjølset

Status i bosettingsarbeidet
Som følge av den pågående flyktningekrisen gikk direktoratet før årsskiftet
ut med anmodning til alle landets kommuner om å ta imot flere flyktninger.
Rennebu kommune har tidligere vedtatt
å bosette 10 flyktninger hvert år siden
starten i 2013, men valgte etter oppfordringen å øke antallet til 17 i 2015. Ved
utgangen av 2015 har kommunen bosatt
32 flyktninger fra Somalia, Eritrea og
Syria. I tillegg har det kommet 8 personer som følge av familiegjenforening.
Ifølge saksutredningen har integreringsarbeidet så langt fungert bra, og både
kommunale enheter, frivillige lag og
organisasjoner, Frivilligsentral og enkeltpersoner bidrar positivt i dette arbeidet.
Enslige barn og unge
Så langt har ikke Rennebu bosatt
enslige barn og unge, noe som naturlig vil kreve mer av mottaksapparatet
enn det som er tilfellet med bosetting
av familier og voksne. I kommunestyrets vedtak heter det derfor at dette må
utredes og vurderes særskilt. Rennebu
kommune er bedt om å bosette 4 enslige
mindreårige i 2016. Dette gjelder aldersgruppen 15-18 år. For barn under 15 år
er det primært snakk om fosterhjem.
I kommunestyrevedtaket ble det fattet et intensjonsvedtak som sier at også
Rennebu kommune skal tilstrebe en
bosetting av enslige mindreårige, men at
saken skal behandles på nytt i HOO når
dette er tilstrekkelig utredet.
Av Mona Schjølset
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Nytt år og nye muligheter
Behov for
livsstilsendring?
Har du behov for livsstilsendring innen
områdene kosthold, fysisk aktivitet eller
røykeslutt for å forebygge sykdom eller
leve bedre med sykdom du
allerede har?
Frisklivssentralen i Rennebu starter nå
opp med ny frisklivsperiode for 2016.
Frisklivssentralen tilbyr ulike treningsaktiviteter, Bra Mat-kurs, kurs i mestring
av stress og belastning og røykesluttkurs.
Egenandel kr. 300,-.
For mer informasjon eller påmelding, ta
kontakt med din fastlege eller
Kari Tronsgård, kommunefysioterapeut/
frisklivskoordinator, tlf 913 81 511
kari.tronsgard@rennebu.kommune.no

Forbud mot bruk
av ild utendørs
Forbudet gjelder fra 5. januar
2016 klokken 16.00, og inntil
videre.
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS viser til forskrift om brannforebygging fastsatt 17. desember 2015,
og gir med hjemmel i §3, fjerde ledd
Generelle krav til aktsomhet følgende
pålegg i Trondheim, Malvik, Klæbu,
Rissa, Leksvik, Rennebu og Oppdal
kommuner:
Det er forbudt å gjøre opp ild og
behandle brannfarlige gjenstander utendørs.
Forbudet er gitt med bakgrunn i stor
brannfare grunnet uvanlig tørre forhold
i skog og annen utmark, samt ugunstige
vindforhold.
Henvendelse vedrørende saken kan
gjøres til vakthavende brannsjef som
kan treffes på telefon 72 54 76 00.
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Jeg ønsker alle i Rennebu et godt nytt år.
Aller helst et nytt år hvor du bestemmer
deg for å jobbe med dine gode vaner i
hverdagen. Dette kan handle om å finne
tilbake til gode vaner du allerede har,
men som kanskje har kommet litt bort i
julestria og julekosen, som jo ofte skjer.
Eller det kan handle om å starte med
”blanke ark og farvestifter tell”. Uansett
om du hører til i den ene eller andre
kategorien, vil jeg gjerne komme med
noen gode råd på veien:
1. Opp av sofan og inn i treningsklærne!
Med eller uten en venn bestemmer du en fast dag og et fast tidspunkt hvor du
tar deg en gåtur/joggetur som gjør deg andpusten. Helst i minimum 30 minutter.
2. Sørg for grove kornprodukter i hverdagskosten.
Der du vanligvis bruker hvetemel kan du fint bytte ut til for eksempel havremel
eller rugmel.
3. Fem om dagen gjelder fortsatt!
Ta med deg to frukter til lunsjen og la middagstallerkene fylles med grønnsaker.
4. Ut på tur, aldri sur!
Ta på godt med klær, ut på ski eller bare ta beina fatt. Fyll sekken med en god
lunsj eller middag og nyt den i frisk luft med noen du trives med
5. Prioriteringer!
Hva er viktig for deg i hverdagen? Spise sunt? Være fysisk aktiv? Jobben?
Huset? Skolen? Barna? Lag ei liste i prioritert rekkefølge, hva er det aller
viktigste? Dette kan endre seg med tiden, og må derfor justeres underveis.
Minn på deg selv i en hektisk hverdag hva som er viktigst for deg og hvorfor.
6. Kan ditt daglige sukkerinntak reduseres?
Det er ikke ukjent at vi nordmenn får i oss for mye sukker. Enkle grep som
f.eks. å droppe sukkerholdige drikker i hverdagen, kan redusere det daglige
sukkerinntaket drastisk.
7. Handle inn matvarer for hele uka på en gang.
Har du en hektisk hverdag kan det være greit å handle inn matvarer for hele
uka på en dag. Sett opp ei liste over hva du trenger, ha middagsmenyen for
hele uka klar.
8. Bli kvitt uvaner!
For å gjøre plass til nye gode vaner i hverdagen kan det være at du må kvitte
deg med noen uvaner. Kanskje er det på tide å stumpe røyken? Dersom det er
vanskelig å få til på egen hånd - søk hjelp!

Lykke til med et nytt, sunt og sprekt år!
Hilsen Folkehelsekoordinator Malin Olsen

Høringsforslag:

Reguleringsplan E6 Ulsberg – Vindåsliene
I kommunestyremøte den 7. januar
ble det vedtatt å legge ut reguleringsplan for Ulsberg – Vindåsliene til
høring og offentlig ettersyn. I løpet
av våren 2016 skal planen sluttbehandles i formannskap og kommunestyre, men før den tid er det altså
mulighet til å komme med sine innspill og synspunkter.
- Jeg vil absolutt anbefale folk å
benytte denne muligheten, for dette er
en viktig sak som på en eller annen måte
angår oss alle, sier Trond Jære, som er
rådgiver hos Rennebu kommune.
18,5 km ny vei i Rennebu
Vegstrekningen som er med i denne
reguleringsplanen er omtrent 26 km,
hvorav 18,5 km ligger i Rennebu og
7,5 km i Midtre Gauldal. Den omfatter tre nye tunneler, fire planskilte
kryss, en rekke større og mindre broer
og en kontrollstasjon. I planen tas det
også høyde for at det i framtiden kan
etableres toløpstunnel i de to nordligste tunnelene, kalt Berkåktunnelen og
Vindåstunnelen.
Ifølge Statens Vegvesen vil SørTrøndelag med dette få en tidsmessig
hovedfartsåre gjennom sørdelen av fylket, og dette inngår som en del av den
samlede E6 utbedringen fra Oppland

grense til Melhus. Målet med hele prosjektet er å bidra til bedre trafikksikkerhet, framkommelighet og kapasitet,
samtidig som omgivelser og miljø skal
ivaretas på en best mulig måte.
Viktig med lokalt engasjement
Ifølge Trond Jære vil E6 utbyggingen påvirke både fastboende, hytteeiere og næringsdrivende her i Rennebu.
Enkelte blir direkte berørt ved at de må
avstå grunn, landbrukseiendommer eller
boliger, noen vil komme i berøring med
støydempende tiltak av ulik art, og man-

ge næringsdrivende er nok spente på de
langsiktige konsekvensene utbyggingen
vil få.
- Uansett er det slik at alle i større
eller mindre grad berøres av dette, og
det er viktig å komme med eventuelle
innspill i løpet av høringsperioden. Det
vil også i denne perioden bli arrangert et
åpent informasjonsmøte, og hvis noen
trenger ytterligere informasjon er det
bare å ta kontakt med meg eller noen
av saksbehandlerne på plankontoret,
avslutter Trond Jære.
Av Mona Schjølset

Investeringer for framtida
Kommunestyret vedtok i desember
tidenes investeringsbudsjett i Rennebu.
Rehabilitering av samfunnshuset /
Rennebuhallen ferdigstilles sommeren
2016, med en sluttsum på ca. 30 millioner kroner. Det andre store prosjektet de kommende år er rehabilitering
og utbygging av helsesenteret, med en
anslått investering i første byggetrinn
på ca. 96 millioner kroner. Det må her
understrekes at netto belastning for
Rennebu kommune er ca. 43 millioner
kroner, ettersom statlige investeringstilskudd og refusjon av moms dekker opp
mye av investeringa. Store summer, men
både opprusting av kommunens ”storstue” og tilrettelegging for en moderne

helse- og omsorgstjeneste er framtidsretta og nødvendig.
Rehabilitering av Rennebu kirke
anslått til 6 millioner kroner gjøres
i 2016. Det er vår største kulturskatt
og utbedringer er absolutt nødvendig. Det er også gledelig at vi er i ferd
med å gå tom for byggeklare tomter i
Trondskogen, og tilsammen 6 millioner
kroner brukes i 2016 til opparbeiding av
nye boligtomter. Nytt næringsbygg på
Nerskogen (8 mill.) og nye kommunale
boliger (8 mill.) er investeringer hvor
kostnadene dekkes inn gjennom utleie
og statstilskudd.
Andre tiltak i 2016 er reasfaltering
av kommunale veier, nytt kartverk,

IKT , brannsikring av Berkåk kirke og
videreføring av bredbåndsutbygging.
Rehabilitering av Voll skole og barnehage og opprusting av bygningsmassen
som brukes i tjenestene til funksjonshemmede er ikke ferdig utredet, men
noen tiltak forventes gjennomført i 2016.
Så store investeringer over ganske få
år gir en betydelig økning av gjelda vår,
og det er i fortsettelsen nødvendig med
en større nøkternhet. Dette er imidlertid
viktige prosjekter for utvikling og vekst
i Rennebu-samfunnet, og når disse er
gjennomført vil vi ha en ganske god og
oppdatert bygningsmasse og infrastruktur.
Birger Hellan, Rådmann
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Vedtak om
Eiendomsskatt og gebyrer for 2016
I henhold til forvaltningslovens § 38 gjøres kjent at
Rennebu kommunestyre i møte den 17.12.2015 fastsatte nye gebyrsatser/ avgiftssatser som skal gjelde med
virkning fra den 01.01.2016.
Gebyrregulativene/ avgiftssatsene er lagt ut på
kommunens hjemmeside www.rennebu.kommune.no
De kan også fås ved henvendelse til servicetorget.
Rennebu kommune har innført eiendomsskatt på faste
eiendommer i hele kommunen.
Skattøret for eiendomsskatt blir satt til 7 promille av
takstverdien for 2016. Skattesatsene differensieres
ved at den skattesats som skal gjelde for bebygde
bolig-eiendommer og fritidseiendommer settes til
2,7 promille.
For eiendommer som tilhører stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke
eller staten kan det innvilges fritak for eiendomsskatt
etter eiendomsskattelovens § 7 a.
Kommunestyret har allerede gitt fritak for en del slike
eiendommer.
Rådmannen

Frisktrim

starter opp igjen onsdag 13. januar
kl 8.30- 9.30 i Rennebuhallen.
Trimmen ledes av Solfrid Skjerve og
Hilde Bjerkset.
Pris 500 kr, betales første gang.
Kaffe på Frivilligsentralen etterpå.

Høring/offentlig ettersyn og
invitasjon til folkemøte
DETALJREGULERING E6 ULSBERG VINDÅSLIENE
Kommunestyret vedtok den 07.01.16 i sak 84/15 å
sende den delen av forslag til detaljregulering E6 Ulsberg
- Vindåsliene som ligger i Rennebu kommune ut på høring
og offentlig ettersyn. Vedtaket er fatta i medhold av planog bygningslovens § 12-10.
Plandokumentene finner du på www.rennebu.kommune.
no under planer og i servicetorget i Kommunehuset.
Det holdes et folkemøte om planen på Mjuklia gjestegård
den 4. februar kl 19.30. I møtet vil planforslaget bli
presentert, og det vil bli anledning til å stille spørsmål til
planen. Den 10. februar kl. 09.00-16.00 holder Statens
vegvesen og Rennebu kommune åpen kontordag i
Rennebu kommunehus. Her vil representanter fra Statens
vegvesen og Rennebu kommune være til stede for å svare
på dine spørsmål knyttet til planarbeidet.
Lurer du på noe, kontakt Rennebu kommune ved
Grete Bakken Hoem tlf 72 42 81 68, Leif Conradi Skorem
tlf 72 42 81 67, eller Trond Nylende Jære tlf. 469 63 696.
Eventuelle merknader må framsettes skriftlig
innen 3. mars 2016 til:
Rennebu kommune
Myrveien 1, Berkåk
7391 Rennebu
postmottak@rennebu.kommune.no

Nye og gamle deltakere ønskes velkommen

Beklager rot
i byggeperiode
Ombygging på Joker Rennebu vil medføre rot i en periode
på ca 2 mnd. De håper på forståelse for dette, og at kundene
vil bli enda mer fornøyd når byggeperioden er over.

man-fre 9-18 – lør 9-17

Vi søker en person til

50% vikariat
Send søknad med CV innen 21. januar 2016
til joker.rennebu@joker.no eller pr post.
Innkomne søknader blir fortløpende vurdert.
Spørsmål rettes til Frøydis, tlf 72 42 65 50/98 00 26 78

Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu tlf 72 42 65 50
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KUNNGJØRINGER

Årsfest
GJENTAR SUKSESSEN FRA I FJOR
ODD IVAR BERG OG KNUT OLA VANG
PRESENTERER REVYEN

”HELT I GRENSELAND”
SANDBREKKA 15 JANUAR KL. 20.00
BAR ÅPEN FRA 19.00.
PUB ETTER REVYEN. ALDGR. 18 ÅR.
TRUBADUR ERIK HOEL.
INNGANG 250 KR.
BILL. BEST TEL: 413 05 466 SMS

Lørdag 30. januar kl 18.00
i Frivilligsentralen
Servering:
Koldtbord med tilbehør
Musikk:
Ree og Jordet
Lett underholdning
Kr. 200,- pr. kuver
Påmelding innen 20. januar til
Ole tlf 909 15 452 eller Oddmund tlf 994 95 005

Hjertelig velkommen!

Hybel/leilighet søkes

Jeg er en gutt på 17 1/2 år som skal begynne som lærling
ved Berkåk Bil fra skoleslutt 2016 til sommeren 2018.
I den forbindelse er jeg ute etter å leie hybel/leilighet i dette
tidsrommet.
Helst i Berkåk område.
Ta kontakt på tlf. 99729759 / 94259760
Mvh. Mats Hestnes

Takk for pengegaven i forbindelse med
Liv Haugsen sin begravelse.

Ambulansetjenesten i Rennebu

NYHET VÅREN 2016:

SPRÅKKAFÈ
onsdager kl 17.30- 19.00
Første gang 20. januar
Vi møtes for å bli kjent
med hverandre,
samtale omkring
hverdagens gjøremål,
interesser, aktiviteter
og typiske trekk ved
«Rennbyggen»!
Lager en tema-plan for våren?!
SPRÅKKAFÈ er for alle som synes språk kan være
morsomt, vanskelig, spennende og lærerikt.

BLI EN SPRÅKVENN

– vi sees på Frivilligsentralen onsdager ☺

Årsmøte i Kvinnegruppa i Rennebu

onsdag 3. februar 2016, Frivilligsentralen kl 19.00.
Vanlige årsmøtesaker.
Forslag til årsmøte sendes Solveig Træthaug innen 1. februar.

Vel møtt!					

Styret

NB! Vi skal ha loppemarked

i gamle lokalene til Snertne Sneller/Prix
27., 28., 29., 30. januar. Åpent kl 11.00-17.00
Kvinnegruppa

Mulig tiltenkte oppmerksomhet på dagen min

26. januar frabedes vennligst men bestemt.

Stein Joar Hage

Årsmøte i Rennebu KrF

Mandag 18. januar kl 19.30 på Mjuklia

Takk for gaver i anledning Mikkel Myrmo sin begravelse.

Hilsen fra Barnas Naturverden

Hjertelig velkommen!
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Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
14.01 Bønnemøte
Hoelsmoen 20.30
15.01 Revy og pub
Sandbrekka 20.00
”Helt i grenseland”
18.01 Rennebu SoulChildren
Berkåk skole 14.45
18.01 Årsmøte,
Hallandstuggu 19.00
Fagforbundet avd 545 Rennebu
19.01 Tommasmesse
Berkåk kirke 19.30
21.01 Hyggestund, KvinnegruppaHelsesenteret 10.30
21.01 Møte
Hoelsmoen 20.00
22.01 Tommasmesse
Rennebu kirke 19.30
24.01 Gudstjeneste
Innset kirke 11.00
24.01 Når vi kommer sammen
Hoelsmoen 20.00
25.01 Søndagsskole/Yngres
Misjonsh. Voll 17.30
26.-27. Møte
Hoelsmoen 19.30
27.-30. Loppemarked Gamle SnerteSneller lokalene 11-17
27.01 Medlemsmøte/Årsmøte
Mjuklia 11.00
28.01 Møte
Innset bedehus 19.30
28.01 Formiddagstreff
Staure 11.00
01.02 Rennebu SoulChildren
Berkåk skole 14.45
03.02 Årsmøte Kvinnegruppa Frivilligsentralen 19.00
Småbarnstreff hver torsdag kl 11-13 på Frivilligsentralen.
Seniordans hver tirsdag på Voll skole kl 14-16.
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml.Kongevei 24 (i sokkelen)
Bridge hver tirsdag kl 18.30 på Rennebu Arbeidssenter
Yoga hver tirsdag kl 20 i Åshuset
Kondis-styrketrening hver tors kl 19.30 i Rennebuhallen
Volleyball hver tirsdag kl 20-21.30
Spinning, se timeplan på www.oppspinn.net og facebook
Idrettsskole hver torsdag i Rennebuhallen.
Oldboys hver torsdag kl 20.30-22
Rennebu skolekorps torsdager kl 18-20 på Berkåk skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 19.30-22, Berkåk skole
Språkkafé hver onsdag på Frivilligsentralen kl 17.30-19
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

Din lokale
rørlegger
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

Gratis innrykk i kalenderen,
send epost til mari@mediaprofil.no
Følg også med på hva som skjer i Rennebu på

rennebu.com

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