INFORMASJON

Rennebu Nytt
Informasjonsblad og Annonseorgan

Nr 7/2010, 29. april

Årg. 33

www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no

mmm - hembåkkåkaku

Håvard Bruholt fra 7. klasse
på Voll skole får godsmak i munnen
av storbrød han har bakt i den
gamle ovnen på Sandbrekka.

Fotballstrømper – Leggbeskyttere – Keeperhansker
Sykkelhansker – Drikkeflasker

Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
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Gleder seg til nytt kjøkken
Det er tid for rehabilitering og ombygging i Helsesenteret.
Kjøkkenet skal bli større, kantina skal flyttes og det skal
komme kontorer der kantina er i dag.

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

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

ordfører Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Byggesakskontoret
åpent hver dag kl 12.00 - 15.30.

NAV

tlf 73 43 74 10
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Kjøkkensjef Roy Sitter roser sine medarbeidere Janne Eggan og Silje Halland
for deres innsats på det gamle og trange kjøkkenet som tiden har gått fra.
— Det er på tide at det gjøres noe
med kjøkkenet i Helsesenteret. Det er
gammelt og nedslitt, og ble opprinnelig
bygd for 27 beboere, mens det i dag
lages mat til 50 på senteret og 40
hjemmeboende ute i kommunen, forteller helserådgiver Solveig Løkken.
Samtidig med at kjøkkenet skal
moderniseres og få økt kapasitet, skal
det også lages ny og større kantine.
Den planlagte kantina skal flyttes opp
til stua mellom sykeavdelinga og boavdelinga og gjøres tilgjengelig for flere.
Kantina er også tenkt benyttet som
dagsenter to til tre ganger i uka for de
som er hjemmeboende eller bor i
omsorgsboliger. Her kan de kjøpe mat
og samtidig få andre tilbud.
Den gamle kantina til høyre for
hovedinngangen nede skal bygges om
til kontorer for å lette samhandlingen
mellom hjemmebasert og institusjonsbasert pleie og omsorg.
Byggestart i september
— Holtålen helsesenter er identisk
med vårt, og de er inne i samme prosess med å utvide kjøkkenet. Vi skal
derfor se på om vi kan planlegge
sammen. Vi vil motta skisser til

ombyggingen fra arkitektfirmaet Bark i
Oppdal først på mai, så får vi se på de
videre planene, sier Løkken.
Byggestart for kjøkkenet er planlagt
til september, mens de andre ombyggingene gjøres etter tur.
I tråd med omsorgsplana
Rennebu kommune er i ferd med å
vedta ny omsorgsplan. Omgjøringene
er i tråd med denne plana, da den tar til
orde både for kantine og dagsenter, og
for økt samhandling.
Gleder seg
Kjøkkensjef Roy Sitter forteller at de
gleder seg til å få nytt kjøkken.
— Det åpner for nye muligheter
med kantine for besøkende og vil
skape bedre trivsel for alle. Det vil bli et
sosialt treffsted der beboerne på huset
kan ta med seg pårørende på kantina
til en kaffekopp. Vi gleder oss skikkelig. Samtidig vil jeg rose de som er på
dagens kjøkken for den gode jobben de
gjør i trange omgivelser, sier Sitter.
Av Dagfinn Vold
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Uteliv i barnehagen på Vonheim
Nå er det vår i bakkene ved Vonheim barnehage, og barna har
arbeidsomme og opplevelsesrike dager i friluft, søle og vann sammen
med gode venner.

Populært med baking på Sandbrekka

Fornøyde bakere på Sandbrekka. Bakre rekke fra v: Tora Husan, Randi Oline Nordbø, Endre Kosberg.
2.rekke fra v: Ragnhild Løvseth Øverland, Tormod Eggan, Arne Gunnes, Håvard Bakk, Morten Eidem Fossmo, Nils Arne Steigedal.
1.rekke fra v: Håvard Bruholt, Margrete Lorentzen, Mari Jerpstad, Astrid Gunnes, Ingeborg Lilleindset, Mathias Nygård.
Den kulturelle skolesekken (DKS)
ble introdusert som et nasjonalt tiltak i
2001. DKS har som sitt fremste mål å gi
barn og unge i grunnskolen en kulturell kapital og en kulturell kompetanse.
Tilbudene til kommunene er delt i
to: Turnebesøk og lokale tiltak.
Skolene i Rennebu har pr. i dag fire
lokale tiltak. 3. klassetrinn er på besøk
på museet (Bygdatunet på Haugen), 6.
klassetrinn har møte med samer på
Nerskogen, 7. klassetrinn har bakedag
på Sandbrekka mens 8. klassetrinn har
opplegg med Humor og galskap (teatersport).

I forrige uke var det bakedag på
Sandbrekka, og da RN var på besøk var
det Innset og Voll skole som bakte
brød og rundstykker i den store bakeovnen sammen med Tora Husan og
Randi Nordbø fra Bygdekvinnelaget.
To og to elever satte felles storbrøddeig, og bakte to brød hver. Ellers
ble det satt felles fin bolledeig, grov
deig og en flerkorndeig.
Hver elev lagde «bumerker» på
brødene sine, men det var ikke så enkelt å finne igjen sitt eget brød etter at
det var stekt. Men, naturligvis var det
viktig å få med sitt eget brød.

Tora roste elevene for at de var
flinke til å sette deig og ikke minst trille
ut rundstykker og kna brød. Flere av
elevene kunne også fortelle at de baker
hjemme, og at de synes «hembåkkåkaku» er bedre en kjøpt.
Det var også spennende å bake i en
slik stor ovn som hadde plass til så
mange brød. På spørsmål om noen
hadde brent seg i ovnen, kom det litt
lattermildt fra noen: ho Ragnhild...
Da brødene var fordelt, måtte det
naturligvis bli en smaksprøve - mmm!
Av Dagfinn Vold
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Rennebu Lions Club:

Penger til ungdomsarbeid og kulturarbeid
Rennebu Lions Club har bevilget penger til lokale frivillige organisasjoner.

Prosjektmedarbeider
i Rennebu 3000
Evy-Ann Ulfsnes er ansatt som prosjektmedarbeider i 20%. Hun treffes på
Enhet for landbruk og miljø på tlf 72 42
81 43 – hver dag.
Evy-Ann skal jobbe opp i mot de
arbeidsgruppene som ble startet etter
inspirasjonshelga i mars. I tillegg er alle
de som tenker på noen nye prosjekter
hjertelig velkommen til å ta kontakt for
en prat.
I stillingen inngår sekretærhjelp,
veiledning og koordinering mer ulike
aktører. I tillegg kan Evy-Ann være
behjelpelig med opplysninger om ulike
finansieringsmuligheter, tips og ideer.

Sammen
– samtidig i samme retning
JA – hvordan kan vi samarbeide
med Frivilligsentralen?
Vi kan gjerne være behjelpelig med
referatskriving - annonsering - markedsføring - ta telefoner - skrive søknader.
•
Vi har også flotte møtelokaler
som kan leies for en billig penge
•
I det hele tatt, vi kan bidra
med mye hvis det etterspørres.
•
Kontaktperson: Maj Britt
Svorkdal Hess - 72 42 62 64 post@rennebu.frivilligsentral.no
Vi skal prøve å hjelpe alle prosjekt
og grender videre med sine utviklingsprosjekt!
Det er viktig at bak hvert
innspill/tiltak/idé finnes en eller flere
eiere. Dere skal se på Rennebu kommune og Rennebu frivilligsentral som
en samarbeidspartner som kan hjelpe
dere videre i prosessen.
BRUK OSS!

— Rennebu Skytterlag får kr 5.000,- for sitt store engasjement overfor ungdommen. Dette er et overmåte viktig arbeid, og vi i Lions gir en liten skjerv og
takker ildsjelene i skytterlaget for innsatsen, sier sekretær Knut Sundset i Rennebu
Lions.
— Til de fire aktørene som deltok på konserten i Rennebuhallen sist søndag
(Rennebu Musikkorps, Rennebu Skolekorps, Rennebu kulturskole og Rennebu
Songkor) har vi bevilget kr 10.000 for lik fordeling. Frivillig kulturarbeid er verdifullt og bidrar til trivsel i bygda.

Tilbud til bedrifter i Rennebu:

Bedriftsrettet
forretningsutvikling
- kompetansehevingsprogram for SMB-bedrifter.
Vi inviterer bedriftsledere og andre
interesserte til informasjonsmøte tirsdag 11. mai kl 09.00 om et kompetansehevingsprogram for bedriftsledere
i Orkladalsføret. Meld deg på til næringsrådgiver dersom du ønsker å delta i
møtet.
Kompetansehevingsprogrammet starter i september 2010 og
avsluttes i april 2011.
Programmet er lagt opp slik at deltakerne jobber aktivt med viktige emner i egen bedrift i kursperioden.. Det
anbefales at det deltar 2 personer fra
hver bedrift. Eksamen er valgfri, men
det er et krav at alle – både de som tar
og de som ikke tar eksamen arbeider
med alle oppgaver på lik linje. Dette for
å sikre mest mulig aktivt utviklingsarbeid i egen bedrift.
Innholdsleverandør i programmet
er BI Trondheim, og det er skreddersydd for næringslivet i Orkladalsføret.
Initiativtaker er Løft Meldal Opp og
Fram.
.
Emneoversikt:
Forretningsforståelse og forretningsutvikling, ledelse, strategi,
innovasjon og utvikling, markedsføring, praktisk regnskapsforstå-

else og økonomistyring, HR og personalledelse, ledelse i endring og vekst.
Bedriften i et helhetsperspektiv / helhetlig ledelse og organisasjonsutvikling.
Innovasjon Norge støtter programmet. Egenandelen pr deltaker kr
10 000,-. Det er ca. halv pris av markedspris
på
slike
programmer.
Omfanget tilsvarer 15 studiepoeng, og
det legges opp til 5 ganger 2-dagers
samlinger, trolig på Meldal videregående skole.
Programmet passer for ledere,
mellomledere, styremedlemmer, nøkkelpersonell i bedriften, personer med
lederambisjoner, fagpersonell. Passer
også for ansatte i offentlig virksomhet.
Enkeltpersoner kan også melde seg på.
Informasjonsmøtet 11. mai holdes
av Frode Solberg, leder for etter- og
videreutdanning BI Trondheim, og
Hilde Sætertrø, Løft Meldal Opp og
Fram.
Kompetansehevingsprogrammet
blir gjennomført forutsatt minimum 20
deltakere.
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Innset i vinden

Ny avdeling ved
Vonheim barnehage

Innset har fått sitt grendalag, og bakgrunnen for oppstarten er å
skape ny optimisme, nye aktiviteter og tilflytting.

Morten og Janne Eggan satset på en fremtid på Innset - og angrer ikke.
Her er familien samlet på det nybygde husets veranda oppi Lia, med Rennebus beste
utsikt. Fra venstre Morten med Kasper på armen, Sara, Amalie og Janne.
— Det som gjorde utslaget for at vi
dannet grendalag på Innset var
bekymringene for Innset sin fremtid,
sier nyvalgt leder Håvard Rogogjerd.
— Vi har fått butikken lagt ned, og vi er
bekymret for befolkningsnedgang som
kan føre til at vi mister barnehagen og
skolen. I stedet for at vi setter oss ned
og gir opp, har dette gitt oss ny og
positiv energi, sier Rogogjerd.
Det er mange lag og foreninger på
Innset, og det er ikke meningen at
grendalaget skal ta over arbeidet til
disse. Grendalaget skal arbeide mer
generelt, og derfor er arbeidet som
foregår ellers minst like viktig som før.
Flere arbeidsgrupper
Etter stiftelsesmøtet hadde grendalaget kampanje for å få innbyggerne
på Innset til å skrive seg på aktiviteter
de vil arbeide med. Dette har resultert i
grupper som skal arbeide med bosettingstrategi, næringsutvikling, orientere
seg om planene for Rv3 og finne på nye
aktiviteter.
Det arbeidet som har kommet
lengst er en nettside. Den skal innehold bl.a. en aktivitetskalender og den

skal finansieres med annonsesalg.
Denne gruppen er det Ann Marit
Myran som har ansvar for, og siden
skal etter planen lanseres i løpet av juni
og vil få adressen www.innset.nu
Stimulere til økt bosetting
Arbeidsgruppa som arbeider med
bosetting ledes av Håvard Rogogjerd,
og han forteller at de er i ferd med å
formulere et brev for å kartlegge planer
for
småbruk
og
eiendommer.
Hensikten er å stimulere til å bosette
seg på Innset, og Håvard forteller at
gruppa kan være behjelpelig med
eventuelt salg av småbruk og eiendommer hvis det skulle bli aktuelt.
— Vi er inne i en bra stim for tiden.
Barnehagen er i godt sig med mange
barn, og vi er optimister, sier Janne
Eggan. Hun kan fortelle at det i løpet
av de siste 10 år er 56 personer som har
flyttet til Innset. Engasjementet for
kretsen er stort, og det samler folk i alle
aldre fra unge til godt voksne. Det er
artig med en slik ståpåvilje.
Av Dagfinn Vold

Fra høsten blir Vonheim barnehage
utvidet med en avdeling. Det er
Kjillarstuggu, som har stått ubrukt
noen år, som skal rehabiliteteres og bli
den femte avdelingen ved Vonheim. I
2005 var Vonheim nede i to og en halv
avdeling.
— Bakgrunnen for det økte behovet
for barnehageplasser er at vi får flere
søknader om plasser for barn under 3
år. Det er flere som ønsker større plasser ved barnehagen, og som dermed
benytter seg mindre av kontantstøtten.
Samtidig er det flere som har søkt
Vonheim og blitt tildelt plass andre
steder i kommunen. Det er dessuten
viktig å ha ledige plasser for å trekke
nye innbyggere i tråd med prosjektet
Rennebu 3000, forteller enhetsleder
Marta Hage.
Storbarnsavdeling
Den nye avdelinga i Kjillarstuggu
vil bli en ren 5-6 årsavdeling. Dermed
kan de som skal begynne skolen
sammen, allerede her bli kjent med
hverandre.
— Fra oppstart kommende høst vil
den nye avdelinga bli en kombinert
inne- og utebarnehage spesielt tilrettelagt med innhold for uteliv og friluftsliv. Vi har allerede mye uteliv på
Vonheim, så dette blir å følge opp slik
vi allerede arbeider, forteller Marta
Hage.
Hage vil rose politikerne for at de
ønsker å satse på utvikling av barnehagene, og at dette virker motiverende
på personalet.
Kostnadene for rehabiliteringa er
beregnet til 2,2 millioner, og arbeidet
skal være ferdig til årsskiftet.
Av Dagfinn Vold
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Klimastasjon i Rennebu!
Lite å snakke om? Snakk om været! Rennebu har sin egen
klimastasjon på Stamnan, som bl.a. måler nedbør, temperatur og
vindstyrke døgnet rundt.
Dette er nyttig for bønder i området, som kan beregne når graset skal høstes, for å
oppnå best mulig kvalitet. Er du hageeier eller har interesse for vær og vind, kan
klimastasjonen gi nyttige opplysninger om hvor mye nedbør som har kommet, eller
hvor varmt det faktisk har vært de siste dagene. Gå inn på internettsiden www.vipslandbruk.no, følg linken som heter ”klimadata”, velg Rennebu, og så er du i gang.
Det er Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag (tidligere Orklaringen) som setter ut klimastasjonen om våren, og følger den opp gjennom sommerhalvåret.
Rådgiver Jan-Eivind Kvam-Andersen ved klimastasjonen på Jåren.

Framtidas skoler i Rennebu:

Første gangs politisk behandling
HOO ba om en utredning av undervisningstilbudet i Rennebu på bakgrunn av flere endringer: elevtallet var
synkende, ønske om å sikre et stabilt
læringsmiljø, sikre rekrutting av lærere
med ønsket fagkompetanse, og fordi
det var antydet økt behov for mer ressurser til IT-utstyr, drift og vedlikehold
av skolebyggene.
Mandatet til styringsgruppen:
Drøftingen skal ivareta opplæringslovens krav samt sikre at den framtidige
organisering
og
utforming
av
Rennebuskolen er forutsigbar og tilpasset
slik at eleven kan oppnå gode læringsresultater.
Hovedutvalget for helse, omsorg og
oppvekst (HOO) behandlet 22.april
styringsgruppas utredning om de
framtidige skolene i Rennebu og skulle
ta stilling til om denne skulle legges ut
på høring.
Det ble under behandlingen satt
fram et forslag fra Senterpartiet om at
Nerskogen skoles 1.-4. klasse sammen
med barnehagen skulle organiseres
som et oppvekstsenter, under en felles
ledelse.
Dette forslaget falt under avstemning og det ble i stedet gjort et flertallsvedtak om at styringsgruppas
utredning og anbefaling skulle legges
ut til høring i minimum 4 uker. Saken
skal til Kommunestyret for endelig
beslutning etter at den har vært ute på

høring og behandlet i HOO og
Formannsskapet.
Styringsgruppas anbefaling var:
Nerskogen skole sammenslås med
Berkåk skole med lokalisering på Berkåk.
Dette innebærer at elevene overføres til
Berkåk skole fra Nerskogen skole.
Skolenavnet på den nye enheten må
utredes.
Styringsgruppa hadde utredet disse
4 modellene etter at noen var forkastet under prosessen:
1. Dagens skole - og barnehageorganisering videreføres.
2. Nedleggelse av Nerskogen skole.
Barnehagene i alle kretser opprettholdes om minimum seks barn
benytter seg av tilbudet.
3. Nedleggelse av Nerskogen skole og
Innset skole. Elevene ved Nerskogen skole og Innset skole overføres til Berkåk skole. Barnehagene i
alle kretser opprettholdes om minimum seks brukere benytter seg av
tilbudet.
4. Organisering av Innset skole 1.- 4.
trinn og Nerskogen skole, 1.-4.
trinn, og tilhørende barnehager som
oppvekstsentre.
Elevene på 5.- 7. trinn fra de to skolene overføres til Berkåk skole.
Voll- skole og barnehage består
uendret uavhengig av modell.

Innspillene, som ble mottatt før

saken ble lagt fram for politisk
behandling, ble lagt ved sakspapirene
til HOO slik at disse kunne leses og
vurderes. De var ment å være innspill
til utforminga av styringsgruppas forslag og senere som bakgrunn for
HOO’s førstegangs behandling.
Høringsuttalelser ønskes nå på
HOOs vedtak
Alle, også de som ikke er rennbygger, kan uttale seg. Fristen, som ikke
blir kortere enn 4 uker, vil bli
annonsert i Rennebu Nytt og på kommunens hjemmeside.
Det legges opp til at den politiske
sluttbehandlingen starter etter sommerferien, med kommunestyrebehandling i september/oktober. De innkomne
høringsuttalelsene vil bli vurdert og
skal følge sluttbehandlingen.

Les for øvrig på Rennebu
kommunes hjemmeside
www.rennebu.kommune.no
under
Politikk/Sakspapirer/
Møteinnkalling HOO 22.04.10 sak
12/10. Vedtaket kan du lese under
Møteprotokoller for samme dato.

- Kommunalsjef HOO
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Bøndene vil ha norsk mat
Også på Berkåk markerte bønder nylig at de forhandler for folk flest når de om noen uker skal i jordbruksforhandlinger.
Når du kjøper melk, brød, egg og poteter handler du ikke bare
matvarer. Du får en rekke ting med på kjøpet - som levende bygder, gode norske matopplevelser, et vakkert kulturlandskap og over
100.000 arbeidsplasser. Det var budskapet fra bønder landet rundt
på denne aksjonsdagen.
Det var mange som fikk med seg bøndenes kundeavis på
handleturen denne dagen. — God handletur og husk å vise din
kjærlighet til norsk mat! var oppfordringen de fikk med seg videre
fra Kjell Erik Berntsen og Magnar Skjerve. De to hadde kledd seg i
grønne t-skjorter for å slå et slag for matproduksjonen og matkulturen i Norge.

Meldal Sparebank etablerer seg på Torget
Meldal Sparebank har kommet til enighet med Basale om
en leieavtale på 10 år for
avdelingskontor i Rennebu i
lokaler mot Torget på Berkåk.
Meldal Sparebank har tidligere
gjort vedtak om å etablere avdelingskontor i Rennebu, og har en tid vært på
utkikk etter lokaler. I forrige uke ble
banken enig med Basale om en 10 års
leiekontrakt for lokalene vendt mot
torget, og banken har deretter opsjon
på 10 nye år.
Allerede byggestart
Planene for oppgradering av lokalene er ferdig, og det er byggestart allerede denne uka. Etter planen skal lokalene stå ferdig tidlig i juli. Men grunnet ferieavvikling er det ennå ikke
bestemt dato for åpning av avdelingen.
— Banken leier nesten hele arealet
der det før var klesbutikk, og lokalene
vil bli ombygd til å inneholde fire
arbeidsplasser, møterom og det som
ellers kreves av rom, forteller Tore
Gjerstad - nytilsatt avdelingsleder for
Meldal Sparebanks avdeling på Berkåk.
Det er LH Bygg som har jobben
med ombyggingen av lokalene.
Fem dager i uka
Avdelingen i Rennebu vil i utgangspunktet bli bemannet med to personer,
og være åpen fem dager i uka.
— Vi vil ha alle banktjenester en
kunde forventer. Det vil si at vi blir
både en «daglig bank» og en rådgiv-

Meldal Sparebank skal etablere seg i lokalene ved Ica på Berkåk - mot torget,
og Tore Gjerstad blir avdelingsleder.

ningsbank både for privat- og bedriftskunder, forteller Gjerstad.
Gjerstad forteller at de allerede har
fått mange nye kunder i Rennebu, og
at banken ser frem til å betjene disse
kundene ennå bedre med etableringen
på Berkåk. Naturligvis håper de også at
etableringen i Rennebu vil gi enda flere
nye kunder.
Gjerstad blir avdelingsleder
For en tid tilbake ble Tore Gjerstad
tilsatt som avdelingsleder for nyetableringen i Rennebu. Gjerstad har i tre år
vært tilsatt i Meldal Sparebank som
kunderådgiver for bedriftsmarkedet. I
den forbindelse har han allerede etablert mange forbindelser med nærings-

livet i Rennebu, og det er Gjerstad som
også har ansvaret for kontakten med
Rennebu kommune, som i fjor ble
kunde i Meldal Sparebank.
Gjerstad har også lang erfaring fra
næringslivet, da han i sju år har arbeidet ved Foss Snekkeri og før det ved den
trebearbeidende industrien på Storås i
ca 10 år.
— Jeg gleder meg til å ta fatt på
jobben her i Rennebu, og det skal bli
spennende å bygge opp en ny bankavdeling, sier Tore Gjerstad.

Av Dagfinn Vold
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Vi hjelper deg med
vårpuss av bilen!
Åpningstider fra 1. mai 2010
mandag – fredag 09.00 - 15.00

DEKKSERVICE

Du kan avtale å treffe oss til andre tidspunkt

Trenger du rørlegger?

Vi har nå gått til anskaffelse av

ta kontakt med

og kan være behjelpelig med persontransport til
lag, bedrifter, organisasjoner og private mm.
Sikkerhetsbelter på alle stoler.
16+1 seter – 3 rullestolplasser.

v/ Øyvind Kjeka
GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680

tlf Oppdal 72 40 49 90
tlf Berkåk 72 42 82 50

Minibuss

For mer informasjon/bestilling ta kontakt med

Døgntlf 91 31 30 30

Nyberg Maskin A/S

Høytrykksvasker

Leiekjøring innen landbruk
og lett anlegg!

Kärcher K 3.500. Kompakt
og effektiv høytrykksvasker.
Innovativ vannavkjølt
induksjonsmotor. Utstyrt
med kjemiinjektor, 6m høytrykkslange, Vario power
strålerør og Roto Jet.

tlf 916 32 084 – nyberg.maskinc2i.net

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

1.690,Fredag 30. april holder vi stengt
pga varetelling.

Slått – Raking – Pressing – Stabling
Transport – Horisontalfresing
Kalkspredning – Gravearbeid

BERKÅK
Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Einar Holden 975 08 544
Jan Eirik Holden 918 15 047
www.sundsetgard.no
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Loppemarked på Torget

Nye drivere på Marino

For å skape aktivitet på Torget i
Rennebu inviteres det til åpent loppemarked lørdag 29. mai. Det er Astrid
Ramstad Hårstad og Maj Britt Svorkdal
Hess som har tatt initiativet, og de forteller at det er åpent både for privatpersoner og lag/organisasjoner å selge
lopper. Eneste betingelsen er at alle
rydder etter seg når loppemarkedet er
ferdig. De to initiativtagerne vil også at
de som kommer varsler til en av dem,
og oppfordrer til å være med å skape
aktivitet på Torget.

Ayhan Kaya, eier av restauranten
Marino på Berkåk, har flyttet til
Trondheim for å drive restaurant der.
Nye drivere av restauranten blir brødrene Senol og Hamza Güngör, som i
dag driver restauranten Santa Fe på
Berkåk. Navnet forandres til Santa
Maria, og det vil bli ulike meny i de to
restaurantene de driver. Santa Maria
vil primært ha veifarende langs E6 som
målgruppe, mens Santa Fe først og
fremst vil ha lokalbefolkningen som
målgruppe.

Stor interesse for

pilegrimsleden
Pilotprosjekt Pilegrimsleden er en del av verdiskapingsprogrammet ”Verdiskaping på kulturminneområdet”. Prosjektet er
nå inne i sitt siste år.
Målet med prosjektet har vært å
bidra til økt bruk av ledene, for det har
etter hvert blitt mange av dem, samt å
forbedre standard og tilgjengelighet.
Det har bl.a. vært satt fokus på bedre
merking og flere overnattingsmuligheter.
Nå er det mulig å gå inn på en egen
hjemmeside www.pilegrim.info. Her
kan man klikke på de ulike ledene for
nærmere informasjon. Alle traséene er
nå kartfestet og man kan ved å klikke
på ikonene få opp bilde og informasjon
om kulturminner og overnattingssteder.
Pilotprosjektet har etter hvert blitt
en del av Innovasjon Norge sine
nasjonale og internasjonale vandringskampanjer, noe som har medført god
markedsføring av ledene. Dette har ført
til stor interesse for pilegrimsvandring i
Norge. For sommeren 2010 medfører
det følgende:
Produksjonsteam fra en italiensk, nasjonal radiokanal vil sende
daglige reportasjer fra en vandring fra
Oslo til Nidaros i tidsrommet 21. Juni –
28. Juli.
2 TV-team fra Nord Deutsce
Rundfunk skal i sommer filme og produsere et program fra Pilegrimsleden i
Norge, med planlagt sending i mellomjula 2010.

Et tysk forlag skal produsere
en praktbok om Pilegrimsleden mellom Domkirkeodden og Nidaros. I juli
måned vil forfatter og fotograf vandre
langs leden sammen med en gruppe
pilegrimer. Her vil de innhente info og
intervjue folk.
Normannsforbundet i Seattle
USA arrangerer 10 dagers gruppeture á
20 personer med pilegrimsvandring
Oslo – Nidaros.
3 – 4 representanter fra en stor
spansk pilegrimsforening kommer på
visningstur i juni – september for å
planlegge og kvalitetssikre en vandring
for sine medlemmer i 2011.
Det Oslobaserte filmselskapet
Massimo Produksjoner planlegger i
2010 innspilling av TV-filmen ”Veien
til Nidaros” med oppstart allerede i
vår.
I tillegg til dette vil det gå ordinære
vandrere i grupper eller enkeltvis. I det
hele tatt ser det ut som om det kan bli
mange interessante møter for den som
oppholder seg i pilegrimsleden i
sommer. Det er bare å ta staven og
skreppa fatt!
- Astri Snildal

Bli kjent på tvers
av grendene
- opplev grendene
Etter inspirasjonshelga ble
det dannet ei arbeidsgruppe
som ville jobbe opp mot
grendene. Hovedfokus var
positiv holdningsendring og
utviklingsmuligheter i grendene.
Første møte er avholdt og det var
stort engasjement i flere grendelag. En
konklusjon fra møtet var at Alle må
hjelpe til for å nå målet om Rennebu
3000.
Skal en få til dette så er en helt klart
avhengig av ildsjelene ute i grendene.
Det var ytret ønske om at de ulike
grendene møttes og ble bedre kjent
med hverandre. Det kan være motiverende å høre hvordan de andre grendelagene jobber og hvilke tema de jobber
med.
Kan det være en idé at den enkelte
grend kartlegger og synliggjør grendas
egne ressurser og utfordringer? Er det
mulig å få oversikt evt samkjøre noen
av de ulike kvalitetene som de ulike
grendene innehar til noe spennende –
opplevelser med mer?
Erfaringsutveksling og samhandling kan være med på å få levende
grender med positiv utvikling. Det å
være stolt av egen grend og bygd er
viktig for å få tilflytting.
Bli med og skap engasjement og
det gode bomiljø.
Gode tips og idéer mottas med
glede.
Det er mulig å søke Rennebu 3000
om midler til gode tiltak som stimulerer til bolyst, engasjement og arbeidsplasser. Maks tilskudd som kan gis er
kr 5.000.
Gi tilbakemelding til evy.ann.ulfsnes@rennebu.kommune.no eller på
tlf 72 42 81 43
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Bruker du sykkelhjelm?
Lensmann Stein Bratseth har lagt merke til at det er få som bruker sykkelhjelm
her i Rennebu. Det gjelder både barn og voksne, og han ser daglig unge syklister
uten hjelm.
— Det er ikke påbudt med sykkelhjelm, men det er sterkt anbefalt. Det skjer
ofte ulykker med sykkel, og da kan en hjelm fort utgjøre stor forskjell på skadeomfang. Det kan gå utrolig fort på to tynne hjul, og plutselig kan du ligge der, sier
Bratseth. Det er derfor viktig å tenke forebyggende, og det ville vært fint hvis
voksne går foran med et godt eksempel og er gode forbilder for de unge.
En sykkelhjelm koster ikke mye, så den er en billig forsikring.

På tide med en
skikkelig bilvask?
Vask bilen hos oss!

Bilvaskemaskin – 3 Selvvaskeplasser

Gratis bruk av støvsuger

Tilbud verdikort selvvask
Bet kr 399,- vask for kr 500,-

Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

Etablert 1989

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Vann og energibrønner
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Rørlegger/avd.lager ved Mærk bru
- mellom Jerpstad og Berkåk

Oddvar Lien: 901 64 232

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

A. R. HELGEMO as

– er en allsidig rørleggerbedrift som hjelper deg med:
– Nybygg, restaurering, service. Hytter og boliger

– Totalrenovasjon av bad, kjøkken og øvrige våtrom
_ Salg, montasje og service, -varmeanlegg
– Hyttetorg-forhandler

Tlf 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no

Ledige stillinger
v/Rennebu sykehjem
Vi søker:
Stilling 1: 40 % fast stilling som kjøkkenassistent
ledig fra d.d.
Stilling 2: 20 % vikariat som kjøkkenassistent
ledig fra 01.05.10.
Vi ønsker personer som er positive og tar ansvar.
Vi tilbyr lønn etter avtale og god pensjonsordning.
Spørsmål om stillingene rettes til
kjøkkensjef Roy Sitter på tlf 72 40 25 18 eller
enhetsleder på tlf 72 40 25 12.
Bruk eget søknadsskjema som du finner under
stilling ledig på www.rennebu.kommune.no eller
ved henvendelse til Servicetorget i Rennebu telefon 72 42 81 00
Søknadsskjemaet sendes via e-post til
postmottak@rennebu.kommune.no innen 12. mai.
- Rådmannen
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KUNNGJØRINGER
Friidrettsgruppa våren 2010
Terminliste for terrengløpene
6. mai
20. mai
27. mai
3. juni

Frambanen (med avslutning idrettsskolen)
Trollvang
Stamnessætrin
Berkåk, NM-arenaen (avslutning)

Alle løp starter kl 19.00. Påmelding begynner kl 18.30
kr 100,- pr deltaker for alle 4 løpene
kr 40,- pr deltaker for enkeltløp
For å få premie må 3 av 4 løp være fullført.

BUDEIA vil i år bli arrangert i Gunnesgrenda,
torsdag 2. september kl 19.00
Rennebu IL Friidrettsgruppa

Fotball knøtte og mini
Da er vi i gang igjen med årets fotballsesong
for jenter og gutter som er født i 2000 - 2003.
Trening fredager kl. 18.00 - 19.30 på Berkåk
kunstgras. 30.04.10 - 18.06.10.

Velkommen!
NB! Spilledrakter som dere har fra 2009 må leveres inn
snarest til trener.

Årsmøte i
Trollheimen Grunneierlag
Minner om årsmøtet som holdes på
Fredheim, Grindal - onsdag 5. mai kl. 19.30.
Årsmøtesaker i henhold til vedtektene.
Storviltjakt 2010
De lag som ønsker å få tildelt jaktfelt (hjort og elg) må
sende søknad til styret innen 10. mai 2010.
Navn på leder, samt alle jegere må oppgis.

Åpent temamøte
”Orklalaksen – ei framtid?”
Aunan Lodge, Grindal 4. mai kl 19.00
•
•
•
•

Innledning v. Vegard Heggem
Kaffe
Meningsutveksling/debatt
Oppsummering og evt. oppfølging
Arr: Rennebu Arbeiderparti

KUNNGJØRINGER

1. mai på Berkåk
Kl 10.30 Gudstjeneste i Berkåk Kirke
Kl 11.45 Hilsning i Helsesenteret
Kl 13.00 Festmøte i Frivillighuset
Rennebu Mannskor
Tale v/ Stortingrep, Jorodd Asphjell
Appell v/ Marit Bjerkås
Kvinnegruppas Kulturpris
Kulturskolen
Allsang, aktivitet for barna
Servering. Loddsalg
Inngang: Voksne kr 50 - barn fri inngang

Alle hjertelig velkommen
1. mai-komiteen RAP

Rennebu skytterlag takker for minnegaven i
forbindelse med Arne Kyllings bortgang.
Rennebu Skytterlag, styret
Tusen takk for oppmerksomheten på dagen min.
Ola Kjeka

Oppskyting/Jægerprøve 2010
Mai:
11 – 18 – 25
Juni:
22 – 29
Juli:
6 – 13 – 20 – 27
August: 10 – 17 – 24 – 31
Påmelding kl 18.30 - 19.00
Rennebu Skytterlag

Rennebu Nytts
SOMMERNUMMER
kommer torsdag 10. juni og vil inneholde
bl.a. opplevelser og aktiviteter her i Rennebu i sommer.
Har du noe - eller vet om noe som skal foregå,
gi oss gjerne et tips!
Vårt mål er å få frem i lyset mest mulig av det som foregår
slik at vi kan dele opplevelsene med andre.
Ring oss på tlf 72 42 76 66 eller send oss en e-post:
mari@mediaprofil.no eller dagfinn@mediaprofil.no

www.rennebu.kommune.no
- her finner du bl.a. innkallinger og referater
til kommunale møter!

RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

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

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
29.04 Formiddagstreff
29.04 J16 R-Røros/Glåmos
Mai:
01.05 1. mai arrangement
Se egen annonse
02.05 Sykkelkarusell
03.05 Møte Bygdekvinnelaget
03.05 M4. div R – Nardo2
04.05 J12 Rennebu – Rindal
G11 Rennebu – Oppdal
06.05 Terrengløp
06.05 Mottak av klær
07.05 M4. div Rennebu – Flå
09.05 J12 Rennebu – Hitra2
10.05 G12 R– Leik2
G16 R– Alvdal/Folldal

Voll
Kunstgras

11.00
19.30

11.05 Formiddagstreff Berkåk Omsorgsboligene11.00
11.05 Oppskyting
Gammelstødalen18.30

Frivillighuset
Start Voll skole
Frivillighuset
Kunstgras
Kunstgras
Kunstgras
Frambanen
Refshus skole
Kunstgras
Kunstgras
Kunstgras
Kunstgras

13.00
19.30
19.30
18.00
18.00
19.00
15-18
19.30
13.00
18.00
19.30

Rennebu Hundeklubb har trening/tur tirsdager kl 18.00 –
oppm. kommunehuset
Frisktrim onsdager kl 10-11 i Rennebuhallen
Berkåk Bridgeklubb tirsd kl 18.30 på Frivillighuset
Rennebu Skytterlag treningsskyting hver torsdag kl. 18.00
Aerobic i Rennebuhallen tirsdager kl. 20.00
Step i Rennebuhallen torsdager kl. 19.30
Linedance på Stamnan søndager kl 19.00
Rennebu Husflidslag, Åpent hus på Vonheim
mand kl 18-21

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05
e-post: turistkontoret@rennebu.net

Alltid tilgjengelig
Inntil vi er på plass i egne lokaler på Torget i Rennebu,
treffes vi fortsatt på næringshagen hver onsdag.

• Sparing
• Lån
• Forsikring
• Regningsbetaling

privat – næring – landbruk
Snakk med oss

i Meldal – på Løkken – på Berkåk!

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

