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Ordfører Ola Øie mener Rennebu bør bli 
en foregangskommune i ”det grønne skiftet”?

Les mer på side 3. Foto: Dagfinn Vold
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ca 6,5 millioner i året. Nytt sykehjem vil gi oss muligheter 
til å styrke helse og omsorgssektoren, men det kan også gi 
oss muligheter for innsparinger. Ved å innrette omsorgen på 
en annen måte ved å kutte ned på sykehjemsplasser og øke 
antall heldøgns omsorgsplasser vil det gi et innsparingspot-
ensiale.
 
Næringslivet i Rennebu er bærebjelken i lokalsamfunnet. 
Vi har et tradisjonelt næringsliv med landbruk, bygg og 
anlegg samt varehandel som de største næringene. I løpet 
av en 10 års periode vil nok næringslivet være annerledes. 
Jeg tror vi allerede nå må starte forberedelsene til å omstille 
næringslivet. Det trenger ikke være store grep, men å tenke 
«grønne» arbeidsplasser i større grad vil være fornuftig. Vi 
har i dag allerede mange arbeidsplasser innen det grønne 
segmentet, jeg kan nevne som eksempel landbruket med 
sau, reindrift, kraftproduksjon, hytter og skogsdrift med flere.

Vi står foran store utfordringer, men vi står også foran store 
muligheter. Det vil fortsatt bli noen tøffe valg som vil være 
smertefulle, men det er også en mulighet til å komme videre 
i den flotte kommunen som vi alle er så glad i. Skal vi lykkes 
må vi gjøre endringer, er vi endringsvillige lykkes vi.

Ola Øie
- ordfører

Statsbudsjettet er presentert og distriktskommunene må 
fortsatt effektivisere. Det er de store sentra som har en vekst 
i frie inntekter utover lønns- og prisvekst. I tillegg foreslås 
det å ta bort eiendomsskatt på verker og bruk, samt eien-
domsskatt på kraftlinjer. Det som er gledelig for Rennebu 
kommune er at vi det siste året har hatt en positiv befolkn-
ingsutvikling. Det håper jeg er en trend som vil fortsette.

Det virker som om de kommunene som står for store deler 
av råvareproduksjonen i Norge blir avspist i forhold til 
bykommuner eller byenes randkommuner. De seneste årene 
har det vært slik og Rennebu kommune har måttet ta grep. 
Vi må fortsatt ta grep og høstens budsjettbehandling som lik 
fjordårets behandling blir utfordrende.

I Rennebu har vi nytt godt av de store kraftinntektene kom-
munen har hatt og vi kunne tillatt oss å bruke litt ekstra på 
tjenestene våre. Det har vært positivt for kommunen og for 
våre innbyggere som har bidratt til at Rennebu er et godt 
sted å være. Det er lett å bygge opp tjenestenivået, men 
smertefullt å bygge ned. Om det er administrasjon, skole, 
helse eller eldreomsorg må vi nå sammenligne oss med an-
dre kommuner og jobbe oss mot et nivå, der vi ikke bruker 
mere penger enn kommuner vi naturlig kan sammenligne 
oss med.

Sykehjemmet er det største investeringsprosjekter i Ren-
nebu i manns minne og et prosjekt vi må gjennomføre. 
Prislappen kan bli over 200 millioner for at sykehjemmet 
skal være fremtidsrettet. Det vil belaste driftsbudsjettet med 
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Ja de penga...
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Gjennom Rennebus ressurs-
grunnlag innen skog, land-
bruk og vannkraft ønsker 
ordfører Ola Øie å bli en 
regional, nasjonal og inter-
nasjonal bidragsyter i forhold 
til klimautfordringene verden 
står ovenfor.

— De globale klima- og miljøutfor-
dringene krever omstilling til et samfunn 
hvor vekst og utvikling skjer innen natu-
rens tålegrenser. Det må skje en overgang 
til produkter og tjenester som gir betyde-
lig mindre negative konsekvenser for kli-
ma og miljø enn i dag. Vi har store meng-
der råstoff innen segmentet fornybare res-
surser, sier Ola Øie.

Dette var bakgrunnen for at Ola invi-
terte til ”Fornybardag” for å få frem idéer 
til hva Rennebu kan bidra med i Det grøn-
ne skiftet.  

Hvorfor Rennebu?
Ola har lenge ivret for at Rennebu må 

satse på grønne arbeidsplasser.
Rennebu er en meget aktiv landbruks- 

og skogbrukskommune med store råvare-
ressurser og sentrale næringsanlegg. Fra 
før er det flere trebearbeidende bedrifter, 
men vekstpotensialet er stort. I tillegg er 
kommunen en kraftkommune, og har en 
sentral beliggenhet med tanke på infra-
struktur.

Stort potensiale i skogen
— I 2015 var førstehåndsverdien på 

avvirket skog i Rennebu ca 10 millioner. 
Men, ferdig foredlet har avvirkningen en 
verdi på 120 millioner. NOU Skog22 har 
en målsetning om å firedoble verdien på 
trevirke, noe som vil si at vi nærmer oss 
en verdi på 500 millioner. Hvorfor kan 
ikke Rennebu være med på denne ferden. 
Blant annet står vårt fremtidige drivstoff 
på rot utenfor stuevinduet, og vi vil utvi-
kle denne ressursen her, sa Ola. Han men-
te bl.a. at å bygge et miljø for forskning 
og utvikling i regionen vil føre til en ver-
diøkning på råstoffet. Rennebubjelken er 
et godt eksempel på utvikling innen tre-
bransjen.

Ståle Solem i Rennebu kommune for-

talte om formidabel økning i avvirkning i 
skogen i Rennebu. 

— Det går fem fulle trailere med tøm-
mer hver dag, men for stor andel av tøm-
meret sendes bort for foredling. Bare noe 
kommer igjen. Vi er stor i arealenhet for 
skog. Faktisk større enn Steinkjer, som 
er den største skogbrukskommunen i 
Trøndelag. Vi skulle dermed ha mulighe-
ter for flere bedrifter, sa Solem.

Presenterte bedrifter
”Fornybardagen” startet med presen-

tasjon av Rennebubjelken, Lund Hytte-
bygg, TrønderEnergi og Hans Christian 
Borchsenius ble presentert. Alle bedrifte-
ne er gode eksempler på bruk av fornybar 

energi, og viser at det går an å drive slike 
bedrifter i Rennebu med stort hell.

Et godt utgangspunkt i Rennebu
Arena Skog var også tilsted på dagen, 

og de mente at Rennebu har et godt 
utgangspunkt for å komme videre innen 
fornybare ressurser. De kan bidra med 
fagkompetanse i prosjektutviklingen, og 
de mente at det er viktig at bedriftene sit-
ter ved roret og ikke nødvendigvis politi-
kerne. For å komme videre er det viktig 
med konkretisering av ideer, koble bedrif-
ter og forskningsmiljø sammen, skaffe 
oversikt over finansieringsmuligheter og 
få hjelp til oppstart av søknadsprosess.

Av Dagfinn Vold

Ordfører Ola sin drøm:

Fornybarkommunen Rennebu

Torleif Bøe viser Rennebubjelkens geniale måte å produsere bruer på.

Rennebu 
ligger meget 
sentralt til for 
med både 
jernbane, E6 
og Rv3 
gjennom 
kommunen.
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for hele huset

www.fossline.no
Vi har levert kjøkken og bad
til norske hjem siden 1955

Be om å få vår nye
kjøkkenkatalog

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no

Åpningstider: man-fre 8-16  –  tors 8-19

DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN

Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

72 42 80 00
installasjon@krk.no | krk.no

Trenger du elektriker?
Ta kontakt med oss!

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

Oddvar 905 78 439
Kontor tlf 72 43 11 02

Distriktets
kontorleverandør

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

Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no

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

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.

Tlf: 72426560/476 24 600 Adr: Stamnan, 7392 RENNEBU

Ditt lokale verksted for landbruks- og småmaskiner

Døgnvakt: 7288 Soknedal
mobil 414 52 610 Epost: stobb@gauldalen.no

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd
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Aksjonsdag på skolen
Den 7. november inviterer lærere og elever på 1. – 7. trinn 
ved Rennebu barne- og ungdomsskole til aksjonsdag, der 
målet er å samle inn mest mulig penger til TV-aksjonen. 

- Berkåk skole har hatt denne tradisjo-
nen i mange år, og også på Voll og Innset 
har de hatt opplegg i forbindelse med de 
årvisse innsamlingsaksjonene. Dette er 
første gangen vi er sammen om arran-
gementet, så vi gleder oss stort, forteller 
ansvarlig lærer Beate Dullum. 

UNICEF
Årets TV-aksjon ble gjennomført 22. 

oktober, men elevenes bidrag blir natur-
ligvis sendt inn i etterkant. Pengene fra 
årets aksjon går til UNICEFs arbeid for 
å gi utdanning til barn rammet av krig og 
konflikt. Ett av fem barn i krigs- og kon-
fliktområder står i dag helt uten skole-
gang, og dermed står et helt lands framtid 
på spill. UNICEF jobber hardt og målret-
tet for at barn ikke skal få ødelagt framti-
den på grunn av voksnes kriger og kon-
flikter, og TV-aksjonen vil gi sitt bidrag 
til utdanning for barn i Colombia, Mali, 
Syria, Pakistan og Sør-Sudan. 

— Vi jobber jo med temaet for inn-

samlingsaksjonen i forkant av vår egen 
aksjonsdag, og dette er et konkret og mål-
rettet tiltak som mange av våre elever helt 
sikkert vil la seg inspirere av, sier Dullum.  

Minimartna og jukebox
Årets aksjonsdag på skolen blir litt 

annerledes enn publikum har vært vant 
til tidligere. Det blir satt opp boder med 
salgsvarer, og på scenen blir det en juke-
box der publikum kan legge på en liten 
pengesum og bestille det sceneinnslaget 
de vil se. 

— Det blir som en liten minimartna, 
der elevene får ansvaret for hver sine 
salgsboder. Her blir det både bakverk, 
håndverk og mye annet smått og nyttig. 
Vi satser på at givergleden og kjøpelysten 
er like stor som den bruker å være, sier 
Dullum, som håper å se både foreldre, 
besteforeldre, naboer og venner på årets 
aksjonsdag. 

Av Mona Schjølset

Humoristisk om alvorlig 
tema:

”Samtalen” 
med Magnus 
Jackson Krogh
Den 12. november kommer 
Magnus Jackson Krogh til 
Rennebu, og her kan publi-
kum få oppleve en ærlig og 
humoristisk tilnærming til et 
alvorlig tema som angår 
veldig mange. 

Magnus Jackson Krogh er en av 
Norges mest kjente bloggere. Han har 
diagnosen ADHD, og har gitt ut flere 
bøker om temaet. Nå reiser han rundt med 
foredrag og talkshow, der dette omtales 
og belyses på en ærlig og humoristisk 
måte. 

- Jeg håper riktig mange tar seg tid til 
å komme, for dette er et noe som angår 
oss alle og helt sikkert vil gi mange a-ha 
opplevelser underveis, sier Marit Syrstad 
Hoel, som har tatt initiativ til arrangemen-
tet her i Rennebu. 

Kjenner seg igjen
Både som leder på Fritidsklubben og 

som barne- og ungdomsarbeider på skol-
en er Syrstad Hoel daglig i kontakt med 
barn og unge med diagnosen ADHD, og 
hun ser hvor viktig det er med forståelse 
og kunnskap. 

- Det er kjempeviktig at vi får vite 
hvordan en slik diagnose kan oppleves for 
dem som står midt oppi det. Vi har snak-
ket en del om dette på klubben, og vi har 
sett videoer som Magnus Jackson Krogh 
har laget. Han forteller på en måte som 
ungdommene forstår, og som gjør at de 
kjenner igjen reaksjonsmønster og opp-
førsel hos venner og klassekamerater som 
har ADHD, sier Syrstad Hoel. 

Turneen som har fått tittelen 
”Samtalen” har fått svært positiv omtale 
rundt omkring i landet, ikke minst for den 
humoristiske og ærlige måten et alvorlig 
tema blir behandlet. 

- Dette er jo ikke et foredrag, men hel-
ler et talkshow med nyttig informasjon. 
Jeg tror det blir mye latter underveis, 
avslutter Marit Syrstad Hoel. 

Av Mona Schjølset

Rennebu barneskole ønsker velkommen til Aksjonsdag 7. november. Her fra fjorårets 
innsamling dere elevene kunne overrekke kr 29.153 til TV-aksjonen.
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Mange pante-
lapper små...
Mange gir bort pantelappen 
sin til støtte for Innset IL og 
Rennebu IL. 

Elisabeth Nyberg kunne telle opp 
pantelapper for over 15.000 kroner.

De fleste har sikkert lagt merke til den 
lille trekassen som henger ved siden av 
panteautomaten på Coop Extra, med en 
mild oppfordring om å legge igjen pante-
lappen til støtte for fotballen i Rennebu, 
løypekjøring på Innset og løypekjøring 
på Berkåk. Dette er helt klart gode formål 
som mange ønsker å støtte, for sist butik-
kesjef Elisabeth Nyberg hadde opptelling 
kunne hun notere i overkant av 15.000 
kroner.

- Jeg ble litt overrasket, men det er 
helt tydelig at dette er formål mange 
ønsker å bidra til. Så er det jo artig å se at 
selv om beløpet på hver enkelt lapp ikke 
er så stort, blir det til sammen en bra sum 
som gis videre til fotball og løypekjøring, 
sier Nyberg. 

Trekker gavekort
For å stimulere enda flere til å legge 

igjen pantelappen, vil de som bidrar nå 
være med i trekningen av et gavekort på 
500 kr hos Coop Extra. 

- Vi legger ut en penn her, slik at folk 
kan skrive navnet på pantelappen før de 
putter den i kassen. Trekning vil bli fore-
tatt omtrent to ganger i året, og på den 
måten er også butikken med å bidrar, sier 
Nyberg.  

Av Mona Schjølset

Solviljen 4H har startet opp igjen
Da regjeringen nylig la fram sitt statsbudsjett, var det 
foreslått kutt i støtten til over 30 ideelle organisasjoner i 
Landbruksdepartementet sitt budsjett. Hardest rammet blir 
4H, som med dette vil miste over 7 millioner kroner i stats-
støtte.

- Skuffende og trist at regjeringen ikke 
ser verdien i det frivillige arbeidet som 
foregår i 4H regi rundt omkring i landet. 
Dette er en aktivitet mange barn og unge 
trives med, samtidig som det er både lære-
rikt og sosialt, sier Heidi Reitås Sæther, 
klubbveileder i Solviljen 4H.

Stor interesse
Selv om regjeringen med sitt for-

slag ikke er med å legge forholdene så 
veldig godt tilrette for 4H og de andre 
berørte organisasjonene, er det heldigvis 
stort engasjement blant frivillige, både 
her i Rennebu og andre steder rundt om 
i landet. Solviljen 4H startet opp igjen i 
høst, etter at aktiviteten har ligget brakk 
noen år. Nå er de imidlertid i full gang, og 
omtrent 20 barn og unge møtes jevnlig til 
klubbkvelder og forskjellige aktiviteter. 
Hovedbasen er på Voll, men de ønsker seg 
medlemmer fra hele bygda. 

- På Innset har de jo egen 4H-klubb, 
men på Berkåk har det for eksempel ikke 
vært noen tradisjon for dette. Hvis noen 
som er interessert i å se hva vi driver med, 
er de i alle fall hjertelig velkommen, sier 
Reitås Sæther. 

Å lære ved å gjøre
4H er en ideell barne- og ungdomsorg-

ganisasjon, livssynsnøytral og partipoli-
tisk uavhengig. Mottoet for organisasjo-
nen er ”å lære ved å gjøre”, og aktivite-
tene er delt inn i de fire programområdene 
natur, kultur, samfunn og helse. Et hoved-
poeng er at medlemmene selv skal være 
med å bestemme hvilke prosjekt og akti-
viteter de vil fordype seg i og lære mer 
om.

- Man lærer mye om organisasjonsar-
beid i 4H, og det er noe de fleste får bruk 
for senere i livet. Dessuten er det varierte 
aktiviteter og oppgaver som passer godt 
til både gutter og jenter, sier Reitås Sæter.  

Det at regjeringen nå kom med nega-
tive nyheter i statsbudsjettet, er ikke noe 
medlemmene i Solviljen 4H kommer til å 
bruke energi på. Her er de i full gang med 
å se framover, og de har allerede begynt å 
glede seg til leir i Knyken neste sommer. 

- Vi ønsker å holde medlemskontin-
gent og egenandeler på et nivå som er 
greit for alle, og gjennom ulike aktiviteter 
og arrangement vil vi samle inn penger 
som for eksempel kan brukes til å reise på 
leir, forteller Reitås Sæther. 

Av Mona Schjølset

4H har mange aktivitetstilbud for sine medlemmer. Her er Andrine Øverland, Aylinn 
Engen Gisnås og Maja Lygre på naturbruksdag ved Skjetlein videregående skole.
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Viktig med 
influensaviksine
Influensasesongen står for 
døra, og kanskje kan det 
være lurt å vaksinere seg.

Hvert år forårsaker influensavirus epi-
demier vanligvis i perioden november til 
mars. Et spesielt trekk ved influensavi-
rus er at de stadig forandrer seg, og dette 
medfører at immunitet etter gjennomgått 
sykdom eller vaksinasjon kan ha begren-
set varighet. 

— Omfanget av vinterens epidemi vil 
avhenge av hvor stor del av befolkningen 
som har beskyttende immunitet mot årets 
virus. Etter større virusendringer vil svært 
få ha beskyttelse mot sykdommen, og 
derfor er det viktig å vaksinere seg for de 
som er i risikogruppa for å bli alvorlig syk 
av influensaen, sier kommunelege Hans 
Erik Røsten.

Risikogrupper
Følgende personer har økt risiko for 

alvorlig sykdom og død ved influensasyk-
dom, og anbefales derfor influensavak-
sine:
• Alle fra og med fylte 65 år
• Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
• Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 
3. trimester). Gravide i 1. trimester med 
annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om 
vaksine
• Barn og voksne med diabetes mellitus, 
type 1 og 2, kronisk lungesykdom (inklu-
dert astma), kronisk hjerte-/karsykdom, 
spesielt personer med alvorlig hjerte-
svikt, lavt minuttvolum eller pulmonal 
hypertensjon, kronisk leversvikt, kronisk 
nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom 
eller skade, spesielt personer med nedsatt 
lungekapasitet, nedsatt immunforsvar, 
svært alvorlig fedme eller annen alvor-
lig og/eller kronisk sykdom der influensa 
utgjør en alvorlig helserisiko, etter indivi-
duell vurdering av lege.

Av Dagfinn Vold

Samler inn penger til 
el-sykkel
Kvinnegruppa i Rennebu har opp gjennom årene bidratt 
til en lysere hverdag for mange. Nå ønsker de engasjerte 
damene å samle inn penger til en el-sykkel med to sitte-
plasser foran, slik at det blir enklere å komme seg ut på tur 
hvis man ikke lenger er så mobil selv.

- Det var fysioterapeut og koordinator 
på dagsenteret i Helsesenteret som gjorde 
oss oppmerksom på denne muligheten, 
som vil være et supert hjelpemiddel for 
mange av deres brukere. Vi i kvinnegrup-
pa tente umiddelbart på ideen, og nå er vi 
allerede i gang med å samle inn penger, 
forteller Solveig Træthaug, leder i kvin-
negruppa. 

Viktig for trivselen
Den el-sykkelen det her snakkes om er 

forholdsvis kostbar, og avhengig av hvil-
ken type man kjøper ligger prisen på mel-
lom 70-100.000 kr. Det er som nevnt to 
sitteplasser foran, og så er det en person 
som trør og styrer sykkelen. De som sitter 
på trenger altså ikke være med å trø, og 
dermed kan man få muligheten til å være 
med på tur selv om føttene ikke fungerer 
så godt. 

- Bare tenk så trivelig å kunne ta med 
noen brukere til Buvatnet og drikke kaffe 
en finværsdag, eller kanskje sykle en tur 
og gjøre noen ærend. Frisk luft og nye 
opplevelser gjør noe med humøret til alle, 
så vi er veldig glade for at kvinnegruppa 
var så positive til denne ideen, sier Eli 
Grøtte Halland, daglig leder dagsenteret 

i Helsesenteret og fysioterapeut Ambjørg 
Håker. 

Rause Rennbygger
Ifølge Solveig Træthaug har det tidli-

gere gått veldig greit å samle inn penger 
til gode formål her i Rennebu, så hun har 
stor tro på at de skal komme vel i havn 
denne gangen også. Både næringsliv, lag, 
organisasjoner og privatpersoner skal 
få anledning til å bidra. Målet er i første 
omgang å samle inn nok til en sykkel, 
men ingen av damene er i tvil om at det 
egentlig burde vært innkjøpt to. På den 
måten får man anledning til å ta med flere 
ut på tur samtidig. 

- Vi får se hvordan det sparker i vei 
med innsamlingen, men vi har tro på at 
rause Rennbygger også denne gangen 
bidrar til et godt formål. Kvinnegruppa 
har allerede vedtatt å bevilge 5.000 kr til 
formålet, og vi håper mange andre følger 
opp med både store og små beløp, avslut-
ter Solveig Træthaug. 

Hvis noen ønsker å bidra, kan 
dette gjøres til kvinnegruppa sin 
gavekonto: 4260.73.40743

Av Mona Schjølset

Ambjørg Håker, Eli Grøtte og Solveig Træthaug 
håper det kan bli en realitet med el-sykkel.
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Totalleverandør innen
elektroinstallasjon

Telefon: Jens 996 42 897 
John Håkon 481 15 515
E-post: post@rennebuelektro.no

•	 Installasjon	i	bolig,	hytte,	
	 landbruk	og	næringsbygg
•	 Elkontroll	bolig
•	 Tele	og	datanett
•	 Alarm	og	brannvarsling

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

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

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

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted                            
Lakkverksted                                                  
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

BERKÅK BIL 
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
berbil@loqal.no

BERKÅK BILSKADE
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 977 78 963
berkaakbilskade@outlook.com

BERKÅK BILSKADE BERKÅK BIL
Postmyrveien 12 Postmyrveien 12
7391 RENNEBU 7391 RENNEBU
Tlf 977 78 963 Tlf 72 42 75 90
berkaakbilskade@outlook.com berbil@getmail.no

Ta service på 
bilen før det blir
minusgrader

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7397 Rennebu

mob 948 56 836

Ny epost: malervanmalsen@hotmail.com

  
 

 

 
Tema: 

• Nytt Stortingsflertall – nye muligheter for fjell-
jordbruket?- v/ Merete Furuberg i Norsk bonde og 
småbrukarlag. 

• Grovfôrøkonomi 
• Sambeite storfe og sau 
• Krisebistand i landbruket 
• Melkeproduksjon i fjellandbruket er det mulig? 
• Livskraftig kalv i ammekuproduksjon 
• Trenger sau saltstein på beite? 

 

- Mer informasjon kommer - 
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• Nytt Stortingsflertall – nye muligheter for fjell-
jordbruket?- v/ Merete Furuberg i Norsk bonde og 
småbrukarlag. 

• Grovfôrøkonomi 
• Sambeite storfe og sau 
• Krisebistand i landbruket 
• Melkeproduksjon i fjellandbruket er det mulig? 
• Livskraftig kalv i ammekuproduksjon 
• Trenger sau saltstein på beite? 

 

- Mer informasjon kommer - 

 
 

Gode produkter
God service

God tilgjengelighetTa kontakt for info og priser!

Forhandler utstyr fra:

Fåvang Maskin 
- bl.a. vinsj, tømmervogner, dumperhengere
Globus - bl.a. snøfresere, sandstrøere, steingrep

Lilleseth Kjetting 
- bl.a. kjettinger, traktorskjær, lasterredskap

Maskinsenteret i Gudsbrandsdalen
- bl.a. dyrevogner og tømmervogner

Entrepenør:
• Kalkspredning
• Møkkjøring
• Grashøsting
• Graving/Transport

tlf 918 15 047 – jan.eirik.holden@getmail.no
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7. klassinger på 
overnattingstur

På programmet sto blant annet 
besøk hos Lund Hyttebygg, tur til 
Minilldalsmyrene naturreservat og 
Gregosen med bureisningsstuggu til 
Halvard og Elen Engelsjord. 

La tvillingene i en skuff
Den dagen Rennebunytt kommer på 

besøk, er elevene tilbake i sitt vanlige 
klasserom der det jobbes med norskopp-
gaver. Vi får låne med oss fem elever, som 
har litt av hvert å fortelle fra turen. Det 
hersker ingen tvil om at det mest spen-
nende var selve overnattingen, og ut fra 
det vi får fortalt virker det sannsynlig at 
opptil flere kom hjem med et lite søvn-
underskudd. De har imidlertid også fått 
med seg en del faglig input  fra det øvrige 
opplegget, og besøket i bureisningsstuggu 
til Elen og Halvard Engelsjord har tydelig 
gjort inntrykk. 

- Det var et bittelite hus på omtrent 14 
kvm, og her bodde det to voksne og seks 
barn. Det var ikke senger til alle, så et par 
tvillinger måtte ligge i en skuff, forteller 
Lena og Signe. 

Også guttene synes det virker veldig 
trasig å bo så trangt, og konkluderer med 
at de fleste i klassen faktisk har større rom 
for seg selv enn denne familien hadde til 
sammen. 

Spennende overnatting...
Elevene kan også fortelle om utmerket 

matstell i løpet av turen, med både limo-
sinburger og sjokoladekake. Så kommer 
temaet med den spennende overnattingen 
opp, og da blir det plutselig en del fnising 
og hvisking. Journalisten får munnkurv 
opptil flere ganger, men i korte trekk kan 
det likevel oppsummeres at guttene hadde 
det mest rotete rommet og dessuten var 
det noen som nesten ble kjærester i løpet 
av turen. En spiste yoghurt midt på natta 
og noen sovnet ikke før klokka var halv 
fem, men alle var enige om at det hadde 
vært en fin tur. 

Sosialt og trivelig for 
7. klassingene på Nerskogen.

Tekst: Mona Schjølset 
Foto: Unni Østreng 

I forrige uke dro 7. klasse ved Rennebu barne- 
og ungdomsskole på overnattingstur til 
Nerskogen, og formålet med turen var at elev-
ene skulle bli kjent med både kultur, næringsliv 
og historie fra ulike deler av kommunen. 
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Gjensidige Oppdal-Rennebu 
Brannkasse avslutter jubileumsåret 
2017 med en vakker og trivelig kveld 
på Innset kirke. Med midler fra 
Brannkassa sto nye Innset kirke ferdig 
til bruk i 2000 etter brannen i 1995. 
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GJENSIDIGE OPPDAL - RENNEBU
BRANNKASSE

      Jubileums-
Markering

INNSET KIRKE 29. OKTOBER

ARRANGEMENTET ER GRATIS, UFORMELT OG ÅPENT FOR ALLE. VEL MØTT!                       

TID: Kl. 17:00- ca. 19:30
PROGRAM:
Sang og dans ved Rennebu og Oppdal kulturskole
Historiefortelling ved Kåre Haugan og Hans John Solem
Fotoutstilling 
Kaffe og kaker
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Leilighet selges / leies ut 
Berkåk sentrum - Tlf. 411 26 293 

Pizzakveld
i Berkåk menighetshus
torsdag 9. november kl. 19.00

•	 salg	av	hjemmebakt	pizza,	kaker	og	kaffe
•	 minibasar	til	inntekt	for	huset,	med	åresalg	og	
 amerikansk auksjon 
•	 musikk	og	sang	v/	Herborg	og	Rune	Skjolden

Du er velkommen!
Arr: Styret for Berkåk menighetshus

Familiemøte på Berkåk menighetshus 
29. oktober kl 11.00.

arr. Normisjon

Hjertelig takk	for	blomster,	hilsener,	omtanke	og	
pengegaver	i	forbindelse	med	Karen	Kylling	sin	bortgang	og	
begravelse.
Greta,	Marina,	Arnt	Olav	og	Anbjørg	Petra	m/	familier

K U N N G J Ø R I N G E R

Har premierenervene er under kontroll
Torsdag 26. oktober er premiere på 10. klass-
ens versjon av Ronja Røverdatter, og de unge 
skuespillerne bedyrer at nervene er under 
kontroll.

- Jer er selvfølgelig litt redd for at jeg 
plutselig skal glemme replikkene, men 
da må jeg bare ta en liten kunstpause og 
kikke bort på suffløren, smiler Mathias 
Halseth, som spiller Birk.

Mye hår...
Også Ronja, som spilles av Inga Marie 

Engesmo, er klar for premien, og den siste 
tiden har det vært pugget replikker både 
sent og tidlig. 

- Nå håper jeg bare vi får til det vi har 
øvd på, så kommer dette til å bli riktig 
bra, sier Inga. 

I historien om Ronja Røverdatter og 
Birk er det både røverbander, høvdinger 
og forskjellige mystiske vesen som bor 
i skogen. Felles for mange av dem er at 
de har forholdsvis mye og bustete hår, og 
derfor blir det nok en del uvante frisyrer 
å se på scenen i Rennebuhallen også i 

kveld. Ronja sitt hår 
blir for anledningen så 
bustete som man får 
til, mens Birk ifølge 
manuset skal ha krøl-
ler.

- Jeg skal visst få 
krøller ja, så det kan 
jo bli interessant, ler 
Mathias.

En som imidlertid 
går andre veien, er Skalle-Per, i Mika van 
Malsens skikkelse. Her skal en krøllete 
hårmanke ofres. 

Velkommen!
Uansett frisyre er det nå klart for pre-

miere, og det er en motivert gjeng som 
inntar scenen. Årets avgangselever gleder 
seg til å komme i gang, og de tar sjansen 
på å love publikum en god opplevelse. 

- Vi ønsker alle velkommen, og håper 

på fullt hus både torsdag og fredag. 
Forestillingen passer for alle, og under-
veis blir det både humor og spenning, 
lover Inga og Mathias.

Av Mona Schjølset

F.v.: Sunniva Skjerve, Mathias Halseth, 
Vegard Uv Værnes, Inga Marie Engesmo, 
Sondre Haugan, Victoria Asphaug og 
Mika van Malsen.



 

RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o	Mediaprofil	as
Myrveien	4,	7391	Rennebu

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

Rennebunytt -  neste nummer 9. november - frist for stoff 31. oktober -  Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!
26.10 Formiddagstreff Staure	 11.00
26.10 Musikal 10. klasse: Rennebuhallen	 19.30
 Ronja Røverdatter
27.10 Musikal 10. klasse Rennebuhallen	 11.00
 Ronja Røverdatter  19.30
26.10 Bønnemøte Hoelsmoen	 20.00
28.10 Basar og aktivitetsdag Voll 11.00
29.10 Familiemøte Berkåk 11.00
29.10 Jubileumsarr. Gjensidige Innset kirke 17.00
30.10 Søndagsskole/Yngres Misjonsh.	Voll	 17.30
31.10 Språkkafe Frivilligsentralen 18.30
01.11 Åpent møte om E6 Kultursalen	 19.00
01.11 Medl.møte Kvinnegruppa Frivilligsentralen 19.00
02.11 Hyggestund m/Kvinnegruppa Helsesenteret	 12.00
02.11 Mottak av klær Refshus	skole	 16-18
02.11 Normisjonsmøte Misjonshuset	 20.00
03.11 Basar Misjonshuset,	Voll	 19.30
 arr. Kvinneforeninga
04.11 Konsert med RØST Kultursalen	 19.30
05.11 Minnegudstjeneste Rennebu kirke 11.00
05.11 Minnegudstjeneste  Berkåk kirke 20.00
07.11 Språkkafe Frivilligsentralen 18.30
07.11 Strikkekaffe Kafe	Hyggen	 19.00

09.11 Bønnemøte Hoelsmoen	 20.00
11.11 Møte 150-årsjubileum Hoelsmoen	 11.00
12.11 Jubileumsfest,150-årsjub. Hoelsmoen	 14.00
13.11 Søndagsskole/Yngres Misjonsh.	Voll	 17.30
14.11 Språkkafe Frivilligsentralen 18.30
16.11 Hyggestund m/Kvinnegruppa Helsesenteret	 12.00

Rennebu SoulChildren øver tirsdager i oddetallsuker 
kl	17.30	i		Menighetshuset
Seniordans	hver	tirsdag	kl	14	i	Kultursalen.
Styrketrening	i	Rennebuhallen	hver	tirsdag	kl	16-17
Innebandy	i	Rennebuhallen	hver	tirsdag	kl	19.30-20.30
Tabata	i	Rennebuhallen	hver	torsdag	kl	19.30-20.30
Oldboys	i	Rennebuhallen	hver	torsdag	kl	20.30-22
Oppspinn:	se	timeplan	på	oppspinn.net
Håndball:	se	treningstider	på	rennebu.com
Rennebu Husflidslag	har	åpent	hus	hver	mandag	kl	18-21	i	
Sanitetshuset,	Gml.kongevei	24	(i	sokkelen).
Kafe Hyggen	åpen	hver	lørdag	kl	12-15
Hørselshjelp? Ta kontakt med Bjørg Voll privat

Gratis innrykk i kalenderen!
send	epost	til	mari@mediaprofil.noeller	ring	72	42	76	66

Årets influensavaksine 
er	kommet,	og	vi	tilbyr	vaksine	ved	
Rennebu legekontor følgende dager:
•	 Onsdag	1.	november	kl.	08.30-11.00
•	 Onsdag	8.	november	kl.	09.00-11.00	og	kl.	12.00-14.30

Vaksinen koster kr. 150,-


