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Eline Voll fikk tildelt Drømmestipendet under Kulturskolens vårkonsert.
Les mer på side 3! Foto: Mari Ytterhus
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Sommer og ferie
De siste ukene har vært ekstra travle for mange med avslutning på aktivitetene; fotball, håndball, kulturskole osv. Det blir
dessverre for noen mer et stress enn kos, spesielt når det er flere
aktiviteter involvert. Det er beklagelig, da hensikten er bare
god.
I prosjektet Skyting for mestring i skolen har NTNU avsluttet
forskningsdelen nå i vår og vil bruke høsten til å skrive sin
vitenskapelige rapport. Den vil si i hvilken grad skyting kan
bidra til livsmestring. Det knyttes stor interesse til denne rapporten fra både skole- og skyttermiljøene rundt om i landet.
Skoleklassene har også hatt sine markeringer på at skoleåret er
slutt. For noen har det vært med mer vemod enn vanlig: mange
elever har sagt farvel til sine skoler og vil fra høsten av starte
på Rennebu barne- og ungdomsskole. For noen er det med
positiv forventning om å treffe flere i samme alder, men for
andre følger det sannsynligvis med usikkerhet og litt utrygghet.
Uansett vil elevene treffe på sine kjente lærere og medelever
igjen, samtidig vil neste skoleår bringe med seg nye og uoppdagede muligheter. Det nye skoleåret har aldri vært så godt
forberedt før, og de ansatte vil gjøre sitt ytterste for at alle skal
føle seg godt ivaretatt.
10. klassen har hatt en spesielt høytidelig markering av siste
skoledag i Rennebu. Det var langbord pyntet med vårens blomster når festkledde 10. klassinger med familier samt ansatte
møttes til avslutningen. Rektor holdt tale og det ble underholdt
både med fotovisning fra ungdomsskoleårene og med sang og
musikk. Tilslutt var det utdeling av vitnemål og fotobok med
påfølgende fotografering. En minneverdig og flott avslutning!
Ferie kommer fra latinske feriae. For oss betyr det flere fridager

etter hverandre. I Norge gir ferieloven oss voksne 25 virkedager
ferie; altså 4 uker ferie + 1 dag (Grodagen). Norge har en god
ferieordning, men denne er ikke lik alle andre: For eksempel
har Finland 30 virkedager ferie i året mens Canada bare har 10
dager.
Ferieloven legger opp til at hovedferien tas på sommeren. Det
er både nyttig og nødvendig å få ladet opp til nye krefter. Det
kan en gjøre på mange vis: nye opplevelser lager minner en
kan hente fram senere. Om du blir i Rennebu, finnes det mange
muligheter til å utforske nærmiljøet. Veiviser i friluftslivets
gleder heter boka med 40 turer i Rennebu. Turene er spredt over
hele kommunen og byr garantert på noen spennende opplevelser
i ukjent terreng. Topptrim er utvalgte toppturer i Rennebu og
registreringskort finnes på rennebu.com og Bygdasenteret.
En annen måte å bli kjent i Rennebu på, som også gir nyttig
trening i kartkunnskap, er turorientering med ca 30 poster.
Anbefales!
Rennebu er også rik på kulturtilbud. Eksempler kan være tur
til sætra på Hæverfallet, der det serveres seterkost på tors- og
søndager i juli eller Gammelbua på Voll, som holder åpent hele
sommeren. Hit kommer en også om en går pilegrimsleden fra
Berkåk. Både Rennebumartnan og Nerskogskonserten med CC
Cowboys er store og spennende arrangement. Om det ikke er
nok variasjon, kan en ta med tilbudene i regionen også: Rindal
arrangerer f.eks Kulturvøkku 30. juni - 9. juli eller en kan
besøke Trondheim og Olavsfestdagene med kulturopplevelser i
nasjonal klasse i slutten av juli.
Uansett type ferie og sommervær, så ønskes dere alle en riktig
god sommer med tid til avkobling og trivelige dager. Be med
en venn og gjør noe sammen; da blir dere begge en opplevelse
rikere!
GOD SOMMER!
Lill Hemmingsen Bø
- ass. rådmann
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Kommunale møter
Ingen kommunale møter før til høsten!
Saklister og møtereferat finner du på
www.rennebu.kommune.no - Politikk

Rennebu kommune og Mediaprofil as
Dagfinn Vold
rådmann Birger Hellan (ansv.red.)
ordfører Ola Øie, Janne Havdal
Nordbø og Evy-Ann Ulfsnes
Adresse
Rennebunytt, c/o Mediaprofil as,
Berkåk, 7391 Rennebu
Telefon
72 42 76 66
E-post
Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil.no/
mona@mediaprofil.no
Annonser: mari@mediaprofil.no
Web
www.rennebunytt.no og
www.rennebu.kommune.no
Abonnement Gratis alle husstander i Rennebu, Soknedal,
Jerpstad, Kvikne og Fagerhaug.
Opplag
3.500 stk

Drømmestipend til Eline
Under kulturskolens vårkonsert ble 16 år gamle
Eline Voll overrasket med
Drømmestipendet på 10.000
kroner. Stipendordningen
er et samarbeidsprosjekt
mellom Norsk kulturskoleråd
og Norsk Tipping, der målet
er å synliggjøre kommunenes
arbeid for barn og unge.
I år var Eline én av 100 ungdommer
som mottok dette stipendet, og det var
en meget overrasket og glad prisvinner
som fikk overrakt sjekken fra varaordfører Marit Bjerkås og styremedlem i Norsk
Kulturskoleråd, Kirsti Welander.
Lærevillig og kreativ
Det er rektor Sverre Stenløkk som har
fremmet Elines kandidatur på vegne av
kulturskolen i Rennebu, og her fremheves spesielt Elines kreativitet og vilje til å
lære nye ting.
- Hun har på kort tid markert seg som
en dyktig sanger, og har de siste årene
vært en viktig del av konsertvirksomheten
til kulturskolen. I tillegg er hun jevnlig å
se utenom kulturskolens virksomhet, som
solist ved små og store lokale arrangement. Hun har også markert seg som en
habil skuespiller, blant annet i ungdomsskolens musikaloppsetning i fjor høst,
skriver Stenløkk i sin begrunnelse.
Elsker å stå på scenen
Alle som søker Drømmestipendet må
også beskrive sin egen visjon, og hvordan
de ser for seg framtiden som kulturformidler.
Elines drøm er å starte et prosjekt der
hun kan glede noen. Kanskje i samarbeid
med sykehuset, der hun kan være sammen
med barn og gi dem et avbrekk i hverdagen med sangleker, bevegelse til musikk
o.l. Hun forteller også hvordan det å stå
på scenen har vært til stor hjelp for henne
personlig, da det har hjulpet henne gjennom vanskelige perioder i livet.
- Jeg elsker å stå på scenen! Det føles
så befriende og trygt. Det er som et fristed
der jeg bare kan fokusere på å formidle et
budskap og glemme alt som er vanskelig. Dette ønsker jeg at andre også skal

Eline sammen med Sverre Stenløkk, Marit Bjerkås og Kirsti Welander

få oppleve, sier en fornøyd og overrasket
vinner av Drømmestipend 2017.

Stolte foreldre,
John Olav og Kirsti Voll

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Mari Ytterhus
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Rennebu Skog & Hage
Rokkones, 7393 Rennebu
mobil 976 80 819 — torleif@rokkones.no

Jonsered og Husqvarna
Motorsager og hagemaskiner

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

Ditt lokale verksted for landbruks- og småmaskiner

DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN
Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

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

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

Er plenklipperen din moden for utskifting?
Innbytte? Få et godt kjøp på ny plenklipper.
Automower og andre klippere på lager.
Delelager og serviceverksted – Gardena slanger - koblinger

Trenger du elektriker?
Ta kontakt med oss!

Oddvar 905 78 439
Kontor tlf 72 43 11 02

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

A-R Helgemo AS har
butikk sentralt på Berkåk
og utfører blant annet:

Nyåpning

Varmepumpemontering
A-R Helgemo• Sanitæranlegg
AS har
Avløpsanlegg • Flis- og vedfyringsanlegg

butikk sentralt på Berkåk
av
og blant
forbedret
butikk
ogoppusset
utfører
annet:

torsdag
6. juli• Sanitæranlegg
kl 11.00
Varmepumpemontering
Avløpsanlegg • Flis- og vedfyringsanlegg

Be om å få vå

r nye

kjøkkenkatalo

g

Åpningstilbud 6.,7. og 8. juli.
Utvidet åpningstid disse dagene,
6. og 7. juli 8.00- 18.00 og
lørdag 8. juli 10.00-16.00
Våre erfarne rørleggere hjelper deg med alt av
Mye nyheter
i butikken.
rørleggertjenester,
service
og vedlikehold.

Å benytte Bademiljø gjør det tryggere for deg.
Mange
gode åpningstilbud!

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no
Åpningstider: man-fre 8-16 – tors 8-19

for hele huset
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Bl.aVåre
30%
på altrørleggere
av baderomstilbehør
erfarne
hjelper
deg medfra
alt Zone,
av
A-R
Helgemo
AS
rørleggertjenester,
service
og vedlikehold.
tilbud
på Høiax 200l
varmtvannsbereder,
INDUSTRIVEIEN 4, 7391 RENNEBU. TELEFON: 72 42 64 64

tilbud
på Svedbergs Limit baderomsinnredning
Å benytte Bademiljø gjør det tryggere for deg.

A-R Helgemo AS
INDUSTRIVEIEN 4, 7391 RENNEBU. TELEFON: 72 42 64 64

Ronja Røverdatter
Til høsten kan publikum glede seg til å se Rennebu ungdomsskoles versjon av Ronja Røverdatter, og elevenes umiddelbare reaksjon tyder på at de er godt fornøyd med valget.

Viktig med hverdagsrehabilitering
Hverdagsrehabilitering er et
gratis tilbud til alle som av
en eller annen grunn trenger
hjelp til å mestre hverdagslige aktiviteter. Opptrening
skjer over seks uker, og foregår hjemme hos brukeren.

Tone Eithun, Eli Irene Grøtte,
Kari Tronsgård, Kathrine Bakke og
Ambjørg Håker samarbeider om
hverdagsrehabilitering i Rennebu
Hege Solberg og Rune Skjolden avslører hva som blir høstens musikaloppsetning

Som vanlig har det vært hemmelig helt
fram til nå hvilken musikal som skal settes opp, og det var derfor en gjeng spente
9. klassinger som møttes i skolekantina da
hemmeligheten skulle avsløres.
Stikkord
Under påskudd av at de skulle lete
etter steiner og mineraler, hadde lærerne
Kristin Sydskjør og Hege Solberg tatt
med elevene ut på en liten ekskursjon i
nærområdet. Etter hvert endte de opp på
kantina, der primus motor for musikalen,
Rune Skjolden, sto klar med sine stikkord. Tradisjonen tro ble rullen med tørkepapir rullet ut, og elevene prøvde å sette
sammen en rekke stikkord til en tittel som
gir mening.
Spenning,
kjærlighet,
vennskap,
høvdinger, fjell og tvekamp var noen av
stikkordene som ble rullet fram, men det
tok likevel en stund før et lyst hode klarte
å knekke koden.
- Dette er en kjent historie for veldig
mange, og nå skal vi gjøre vår egen versjon av stykket. Det er mange detaljer
som skal på plass før premieren den 26.

oktober, men jeg er helt sikker på at det
skal bli bra i år også, sa Skjolden til elevene.
Kjærlighet, vennskap og
bittert fiendskap
Ronja Røverdatter er en roman av
Astrid Lindgren. Handlingen utspiller seg
i middelalderen, der Ronja vokser opp i
Mattisborgen. Hennes far er høvding i en
røverbande, mens Birk er sønn av høvdingen i en rivaliserende røverbande. De
to ættene bor i hver sin ende av den store
borgen, som ble delt i to av et lynnedslag
den natten Ronja ble født. Ronja og Birk
blir etter hvert gode venner, noe fedrene
nekter å akseptere.
Boken ble filmatisert i 1984, og ble en
kjempesuksess både i Sverige og Norge.
Nå er det altså høstens 10. klassinger ved
Rennebu Ungdomsskole som skal gjøre
historien til sin egen, og ganske sikkert vil
det bli et av høstens høydepunkt på kulturfronten i Rennebu.
Av Mona Schjølset

- Vi ser at det virker og det er en
spennende måte å jobbe på, sier Kari
Tronsgård, leder for Frisklivssentralen i
Rennebu kommune.
Tverrfaglig team
Arbeidet med hverdagsrehabilitering
foregår i et tverrfaglig team, bestående av
fagpersonell fra ulike deler av helsesektoren. Det blir først foretatt en kartlegging
av situasjonen, før det i samarbeid med
brukeren utarbeides mål for hva vedkommende ønsker å mestre i hverdagen.
- Det kan være enkle oppgaver som å
hente posten, lage mat, hente ved, stelle
i huset. Målet er selvfølgelig å bli mest
mulig selvhjulpen, og dermed få mulighet
til å bo hjemme lenger, sier Tronsgård.
Ifølge Tronsgård er dette en arbeidsog opptreningsform som er veldig motiverende, fordi det er så lett å forstå hensikten med det man gjør. At man blir i stand
til å utføre flere dagligdagse gjøremål på
egen hånd, gir både mestringsfølelse og
godt humør.
- Med enkle grep kan mange oppnå
gode resultater, så denne metoden er helt
topp, oppsummerer Tronsgård.
Av Mona Schjølset

Rennebunytt

5

Kortreist festmiddag
Den 20. juli er det klart for
en nøye planlagt festmiddag i Helsesenteret. Sammen
med to ferievikarer, som
holder på å utdanne seg
innen kokk- og restaurantfag, skal de ansatte tilberede
en 5-retters meny basert på
lokalproduserte råvarer.
Det var Ola Halland og Roy Arve
Sitter som fikk ideen til prosjektet, og
sammen med resten av de ansatte gleder
de seg til å gi beboerne en utsøkt smaksopplevelse.
Inspirasjon
De to sommervikarene kommer
omtrent direkte fra sin lærlingperiode hos
den anerkjente resaturanten Credo, og der
har de naturlig nok lært seg en del teknikker og finesser som kommer til nytte også
som institusjonskokk.
- Siden vi har vært heldige å få så
kompetente sommervikarer på kjøkkenet,
syns vi det er artig at vi kan bruke dem
til noe spesielt. Samtidig får vi litt inspirasjon selv også. Nå blir det altså storstilt
festmiddag for nærmere 100 personer,
smiler de to initiativtakerne.
Enhetsleder for helse og omsorg,
Solveig Løkken, er også meget begeistret
for tiltaket, og roser de to karene for initiativet.
- Nå vil jeg presisere at vi er heldige
her på Helsesenteret, for vi har et utmerket kjøkken som serverer god mat hver
eneste dag gjennom året. Det at de viser
slikt engasjement i jobben og organiserer
noe sånt som dette er bare prikken over
i-en. Jeg er helt sikker på at det blir en
flott opplevelse både for beboerne her og
andre som kommer, sier Løkken.
Det er nemlig ikke bare faste beboere
som får nyte godt av kreativ kokkekunst.
Brukere av dagsenteret i Helsesenteret
samt de som får tilkjørt mat gjennom
Frivilligsentralen er også invitert.
Velvilje fra lokale leverandører
Et viktig poeng med denne festmiddagen er som sagt at det brukes lokale råvarer. Det blir fjellørret fra Granasjøen, ost
fra Grindal, limosinkjøtt fra Trollheim,
spekemat fra Hognamat, honning fra Lars
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Ola Halland og Roy Arve Sitter
trives på kjøkkenet.

— MENY —

Forrett:

Fjellørret fra Granasjøe
n på potetlompe
m/ eggkrem fennikel

Mellomrett: Ost fra Gr
indal m/ crunch av
spekemat fra Hognam
at og lynghonning
Hovedrett: Limosinb
risket fra Nerskogen
serveres med saltbakt
selleripurre og
grillede babygulrøtter
demi glace
Preseddert: Rabarbras
orbet med jordbær og
hylleblomst
Dessert:
Multepudding med my
kt bakverk
Multesaus pistasj kjørve
l
Maten serveres med lok
alprodusert øl,
hvitvin /rødvin, konja
kk / baileys.

Uvsløkk osv. I tillegg blir det lokalprodusert øl fra Rodebakk gårdsbryggeri og
hjemmelaget rabarbrasaft. Kanskje blir
det rabarbrabrus også, dette er fortsatt
under utprøving.
- Det må være god drikke til god mat,
så dette er en viktig del av helheten, presiserer Ola Halland.
Han kan også fortelle av de har blitt
møtt med særdeles stor velvilje hos lokale
matprodusenter, som har prøvd å etterkomme alle ønsker etter beste evne.
- Jeg har inntrykk av at alle synes dette er et artig tiltak, så det har vært positiv respons hos alle vi har kontaktet, sier
Halland.

Nå som dagen begynner å nærme seg,
er det ikke helt fritt for at de to initiativtakerne begynner å kjenne litt på presset,
men gjennom et ukjent antall timer med
forberedelser føler de likevel at det meste
skal være under kontroll.
- Vi har lagt lista høyt, men vi håper
og tror det blir en stødig landing. God
mat er viktig for alle, og når vi får såpass
mye ekstra spisskompetanse på kjøkkenet
i sommer er det artig å gjøre noe ekstra,
avslutter Roy Sitter og Ola Halland.
Av Mona Schjølset

Pilegrimstur til Nidaros

Onsdag 31. mai fikk vi i
8. klasse dra på Pilegrimstur
til Sverresborg og
Nidarosdomen.
På turen hadde vi med oss kontaktlærerne Ole Atle Onsøien, Anne Marit
Gunnes og Rune Skjolden, pluss at pilegrimsprest Hans Jakob Dahl var med som
gjest i bussen. Han fortalte historien om
Olav den hellige og om det å gå pilegrim.
Dahl kan mye og det var interessant å
høre.
Da vi kom fram til Sverresborg gikk
vi de siste kilometerne ned til byen og
bort til Nidarosdomen. Underveis stoppet vi noen ganger. Dahl fortalte deler av
historien om Kristin Lavransdatter, og om
de tre årsakene til at folk gikk pilegrim til
Nidaros. Spennende og lærerikt. Det var
kult å se fontenen Olavs kilde, og det var
greit at det ikke var så langt å gå.

Da vi kom fram til Domen spiste vi
utenfor servicesenteret. Det var iskaldt og
over hodet på oss fløy en mengde fugler
som vi ikke fikk mate. Aller helst ville vi
jo gå inn og spise, men det var for mye
folk til at klassen på 30 kunne komme
med matpakkene våre. Så kom biskop Tor
forbi. Han ble glad da han så rennbygg,
og kom og hilste på oss.
Kl. 12.30 begynte omvisninga. Den
ene gruppa fikk med seg en guide som
fortalte historien til Domen og vi fant bl.a.
stedet der man tror Olav den hellige ligger
gravlagt. Den andre gruppa gikk opp de
172 glatte trinnene i den smale og skumle steintrappa for å komme opp i tårnet.
Slitsomt og høyt, men verdt turen siden
utsikten var så flott!
Etter besøket i Domen gikk vi over
til den nye katolske domkirka som ligger
like ved. Før vi gikk inn tok vi et klassebilde foran de to enorme inngangsdørene

som Rennebu Dører har laget. Inne i domkirka fikk vi møte soknepresten som fortalte hvordan det er å være katolikk, hva
kirka står for og hvordan kirka er. Vi fikk
gå fritt rundt i kirka og se på den gamle
skriftestolen og de flotte dørene som presten var stolt av og glad for å vise fram.
Etter en god middagspause på Egon
dro vi til Rockheim og fikk bruke resten
av ettermiddagen på å prøve instrumenter,
karaoke, miksebord og andre morsomme
ting fra norsk musikkhistorie. En gøy
opplevelse.
Vi syns det mest interessante med
turen var Nidarosdomen, historien om
Olav den hellige og omvisninga i tårnet.
Det artigste var Rockheim, middag på
Egon - og isen etterpå.
Takk til Rennebu kommune,
Rennebumartnan og skolen som
arrangerte turen for oss!

REMA-butikken
åpnet
Torsdag i forrige uke åpnet den nye Rema-butikken på Torget,

og med Rema og Coop Extra har Berkåk to dagligvarebutikker i
toppsjiktet innen vareutvalg og priser.
Ordfører Ola Øie fikk æren av å åpne sin andre dagligvarebutikk som ordfører. Den første var Nerskogen Landhandel. Ola
sa under åpninga at Rema sin satsing her i Rennebu er et viktig
tilskudd for å utvikle Rennebu som handelsted. Berkåk er et knutepunkt, og med hytteturisme i tillegg har ordføreren god tro på
at etableringen blir vellykket. Han understreket at det er viktig å
samarbeide og gjøre en god jobb sammen.
Av Dagfinn Vold
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KUNNGJØRINGER
Sommeråpen Innset kirke

Innset kirke holdes i sommer åpent alle lørdager
i juli kl 14 - 16.
I forbindelse med Rennebumartnan
holdes kirka åpen lørdag 12.august kl.12 - 16
Velkommen til å se kirka!
Arr. Innset menighetsråd

KUNNGJØRINGER
Hjertelig takk

for omtanke, blomsterhilsener og
pengegavene til Rennebu minnefond ved vår kjære
Trygve Herrems bortgang.
Hjertelig takk også til Rennebu helsesenter for
god pleie og omsorg.
Gjertrud
Øvrige familie

STORTINGS- OG
SAMETINGSVALGET 2017
Står du i manntallet?
Norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av
valgåret har stemmerett ved stortingsvalg. For å utøve
stemmeretten må du være innført i et manntall. Du skal
være innført i manntallet i den kommunen du er folkeregisterført pr 30. juni i valgåret.
Den som mener at en selv eller noen andre uriktig er
innført eller utelatt fra manntallet i kommunen kan kreve
at valgstyret retter feilen. Kravene må være skriftlig og
begrunnet. Eventuelle feil blir rettet så langt det lar seg
gjøre fram mot valgdagen.
Manntallet legges ut til offentlig ettersyn fra og med
20. juli og fram til og med valgdagen 11. september på
Servicetorget, Kommunehuset, Berkåk.
Krav om retting sendes til Valgstyret i Rennebu,
Myrveien 1, 7391 Rennebu, eller
postmottak@rennebu.kommune.no
Står du i samemanntallet?
For å stemme ved sametingsvalget må du være innført
i Sametingets valgmanntall. Fristen for å registrere seg
i samemanntallet for å stemme ved Sametingsvalget i
2017 er 30. juni. Du kan registrere deg her:
www.sametinget.no/innmelding

Forhåndsstemme?
Ønsker du å forhåndsstemme kan du gjøre det fra
10. august – 8. september. Har du ikke anledning til å
avgi stemme i den ordinære forhåndsstemmegivningen
eller på valgtinget, kan du henvende deg til Servicetorget
og avgi stemme fra 1. juli og fram til den ordinære forhåndsstemmegivningen starter 10. august.
Servicetorget, kommunehuset Berkåk er stemmemottak
for forhåndsstemmegivningen.
Åpningstider tidligstemmegivning 1. juli – 9. august
Mandag – fredag 		
kl 08.00 – 15.30
Åpningstiden forhåndsstemmegivning
10. august – 8. september
Mandag – fredag		
kl 08.00 – 15.30
Lørdag 2. september		
kl 10.00 – 12.00
Torsdag 7. september		
kl 08.00 – 18.00
Mer informasjon om stortings- og sametingsvalget finner
du på www.valg.no og www.samediggi.no
NB! TA MED VALGKORT OG LEGITIMASJON
Valgstyret
UNNGJØRING SLUTTBEHANDLING - 2016003 -

Reguleringsplan Trondskogen II
Har du eller er du i fare for å utvikle livsstilssykdommer, og ønsker å forandre livsstil? Frisklivsentralen kan
tilby kurs og veiledet trening for å hjelpe deg til å mestre
dette. Det koster 300 kr for en frisklivsperiode.
Ta kontakt med leder for Frisklivsentralen
Kari Tronsgård, tlf 913 81 511
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Kommunestyret godkjente i møte 11.05.2017 sak 14/17,
reguleringsplan Trondskogen II i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-12 og 12-14.
Plandokumentene kan sees på rennebu.kommune.no og
i Rennebu kommunehus.
Eventuell klage må sendes skriftlig innen 01.08.2017 til
postmottak@rennebu.kommune.no eller til
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu.
Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplanen framsettes for Rennebu kommune innen 3 år fra
denne kunngjøring.
Rådmannen

Nye uteleker til barnehagen
Rennebu Arbeidssenter har til en stadighet noen prosjekt på
gang, og nylig var det Vonheim barnehage som fikk nyte
godt av dette.

Ny bygdebok
for Innset og
Ulsberg
Det jobbes for tiden med
ny bygdebok for Innset og
Ulsberg, på oppdrag fra
Innset historielag.

Lekene ble umiddelbart tatt i bruk.
Her er Tor ambulansesjåfør og Klaudia sitter på brannbilen.
En del av brukerne ved Arbeidssenteret
hadde nemlig laget både brannbil og
sykebil, noe som umiddelbart falt i smak
hos ungene.
Asle Dolpen er som kjent en nevenyttig kar, og sammen med Siri Skjevdal

var det han som tok turen for å overrekke
lekene. De ble straks tatt i bruk av ivrige
unger, og allerede første dagen ble førstehjelpsskrinet på sykebilen fylt opp med
meitemark som måtte kjøres på sykehus.
Av Mona Schjølset

NRKS Sommertog
I løpet av åtte uker denne sommeren går NRK og
Sommeråpent på skinner gjennom Norge.
Torsdag 6. juli kl 12.22 kommer NRKs Sommertog til Berkåk stasjon, og blir stående på stasjonen et kvarters tid. Sonja Skorheim fra Husfliden Oppdal skal gå på toget
på Berkåk og snakke om blant annet strikking og strikketog til Rennebumartnan. Det
oppfordres til å møte opp på stasjonen, der det planlegges forskjellige aktiviteter som
skal fortelle om Rennebu.
Tidsplan torsdag 6. juli
11.05-13.50: Toget kjører fra Støren til Oppdal. NRK filmer hele turen og ankomsten,
og sender opptaket på NRK1 fra kl 1500 samme ettermiddag.
12.22: Stopp på Berkåk stasjon
15.00-18.00: På NRK1 vises ‘Støren - Oppdal minutt for minutt’.
19.30-20.00: På NRK1 vises ‘På vei til’, en komprimert kortversjon av dagens minutt
for minutt-sending.
21.30-22.14: Sommeråpent sender direkte fra Sommertoget på Oppdal stasjon. Vises
på NRK1.

Komiteen som jobber med dette
består av Jan Atle Strand, Tove Inger
Lien, Marianne Dolpen og Leiv Christian
Sundset, hvorav sistnevnte har stått for
det meste av skrivearbeidet.
Marianne Dolpen skal i løpet av sommeren rundt i bygda for å ta bilde av gårder og boliger, et oppdrag hun gleder seg
til.
- Jeg ser fram til å bli bedre kjent med
flere deler av bygda, og håper jeg blir godt
mottatt rundt omkring, sier Dolpen.

Ferdig i løpet av 2018

Grunnen til at det ble igangsatt arbeid
med å få utgitt ny bygdabok, er at den
gamle ikke lenger er mulig å få kjøpt.
- Det er mange som har etterspurt
den, men det vil koste for mye å få den
utgitt på nytt. Dessuten er det mye som
har skjedd i løpet av de årene som har gått
siden den gamle bygdeboka kom ut, så
det var på tide å lage en ny sier Dolpen.
Den nye bygdeboka bygger i stor grad
på den gamle, men både gårds- og slektsdelen vil bli noe mer oversiktlig. Ifølge
Dolpen er mye av skrivearbeidet og korrektur allerede unnagjort, og målet er at
den nye bygdeboka skal være klar til utgivelse i løpet av 2018.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Marianne Dolpen
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Sterke syklister fra Rennebu!
Arnt Hårstad, Arve Værnes
og Per Stian Aune var alle på
laget som vant årets utgave
av Den store styrkeprøven.
Trønderekspressen feide all
motstand til side, og fikk
stadig større forsprang på
erkerival Rye etter hvert som
de nærmet seg Oslo.
- Målsettingen om å vinne løpet ble
fastsatt allerede i fjor høst, og det greide
vi takket være gode forberedelser, samarbeid og topp lagmoral, forteller hardhausen Arnt Hårstad.

berede seg på hvor utmattende det er
underveis, og så jobber man for laget. I
år hadde vi en fantastisk lagmoral, og alle
jobbet for laget helt til det var tomt, forteller Hårstad.
Selv holdt har koken helt til mål, og
det samme gjorde Arve Værnes. Per Stian
Aune måtte gi seg på Minnesund, men
ifølge Hårstad er det sånt man må regne
med.
- Per Stian gjorde en fabelaktig jobb
helt til Minnesund, og det er all grunn til å
være fornøyd med det, sier Hårstad.

Kameratskap og lagmoral
Laget startet i hardt tempo allerede
fra start, og ifølge Hårstad var det mange
som fikk kjenne det utover i løpet. Selv
hadde han også noen perioder der han lå
bak og ”hvilte” litt, før han igjen var med
på rulleringen foran i feltet.
- Man prøver etter beste evne å for-

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

For å understreke betydningen av
kameratskap og samhold forteller han om
gledesscener i målområdet som ikke er av
den dagligdagse sorten for de veltrente
karene.
- At godt voksne mannfolk omfavner
hverandre med gledestårer i øynene skjer
ikke akkurat hver dag nei, men vi gjorde
et unntak da seieren var sikret, smiler en
fornøyd vinner av Den store styrkeprøven
2017.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Lena Værnes

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

BERKÅK BIL
AC-Service

Hjulstillingskontroll
Er
bilen din
Service alle bilmerker
Flush og skifte av all automatgearolje
ferieklar?
Dekk og avbalanseringsmaskin
Hydralikkslangeverksted
Bestill
time så hjelper vi deg

Ulsberg, 7398 Rennebu
mob 948 56 836
Ny epost: malervanmalsen@hotmail.com

Periodisk kjøretøykontroll opp til 7.500 kg

Totalleverandør innen

elektroinstallasjon

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted
Lakkverksted
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

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

BERKÅK BILSKADE
BERKÅK BIL
BERKÅK
BILSKADE
BERKÅK
BIL12
Postmyrveien
12
Postmyrveien
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
7391 RENNEBU
Tlf 977
78 963
Tlf 977
78 963
berkaakbilskade@outlook.com
berkaakbilskade@outlook.com
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Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
Tlf 72 42 75 90
berbil@getmail.no
berbil@loqal.no

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

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

Dette skjer i Rennebu!
29.06
29.06
01.07
02.07
06.07
06.07
08.07
15.07
16.07
22.07
23.07
29.07
30.07
03.08
12.08

Formiddagstreff
Staure 10.00
Bønnemøte
Hoelsmoen 20.00
Åpen Innset kirke		 14-16
Gudstjeneste
Berkåk kirke 11.00
Mottak av klær
Refshus skole 16-18
Normisjonsmøte
Nerkogen kapell 20.00
Åpen Innset kirke		14-16
Åpen Innset kirke		14-16
Gudstjeneste
Nerskogen kapell 11.00
Åpen Innset kirke		14-16
Pilegrimsgudstjeneste
Rennebu kirke 11.00
Åpen Innset kirke		14-16
Setermesse
Smedsetra, Nåverdalen 12.00
Mottak av klær
Refshus skole 16-18
Åpen Innset kirke		12-16

Gammelbua på Voll er åpen alle dager i perioden
26. juni - 20. august kl 9-16, søn kl 10-17
Kaffesalg i Jutulstuggu hver lørdag kl 11-15
Svartdalsseta har åpent lørdager kl 11-16
Gjeterhundtrening oppi Kjønndolpa hos Sissel K. Ulvin
mandager kl 19 i sommer.

Gratis innrykk i kalenderen!
send epost til mari@mediaprofil.no
eller ring 72 42 76 66

Følg med på hva som skjer i Rennebu på rennebu.com

Vi ønsker alle våre kunder en riktig god sommer!
Kontoret på Berkåk er stengt på grunn av ferie 6. juli, 3. august og
10. august. Hvis du trenger hjelp, ring oss på 72 40 49 90.

A13_0569/06.2017

Besøk oss også på facebook.com/GjensidigeOppdalRennebu
eller les mer på gjensidige.no/oppdal-rennebu
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Artig med Friluftsdager!
De første dagene i sommerferien har 45 unger fra
1.-4. klasse vært sammen
på Friluftsdager. Det er
ellevte året man arrangerer
Friluftsdager i Rennebu, og
tilbudet er fortsatt like
populært.
Friluftsdagene er et samarbeid mellom
Frivilligsentralen, skolene og idrettsskolen i Rennebu. I år har deltagerne fått med
seg både fjelltur, skogdag og aktivitetsdag
ved Buvatnet.
Fornøyde unger
Etter skogdagen var det en fornøyd
gjeng med unger som samlet seg for å
oppsummere dagen, og de kunne fortelle
om mange spennende opplevelser i skogen.
- Vi har gått til Røåsen og plantet trær,
og dessuten fant vi edderkopper, fortalte
en av ungene.
De hadde tydeligvis også fått litt faglig input i løpet av dagen, og alle var eni-

Guri Aas Skjerve og Sunniva Skjerve var populære ledere under årets friluftsdager.
ge om at det går ganske mange år før man
kan begynne å hogge trærne de hadde
plantet.
- Det går sikkert 80 år, så da må vi nok
bruke rullator for å komme oss dit, fastslo
en av guttene.
Dagen før hadde de vært på fjelltur og
gått fra Døvatnet over Gråhø til Innset. En

kjempefin tur kunne lederne fortelle, selv
om enkelte av ungene nok syntes det var
litt langt.
- Det var langt ja, men egentlig gikk
det kjempefint for vi fikk Bamsemums
som turgodt, fortalte Mari Krogstad og
Torunn Rønning.
Av Mona Schjølset

Følg med på hva som skjer i Rennebu på rennebu.com
Her finner du informasjon om aktiviteter i idrettslaget,
terminliste for fotballkamper og oversikt over andre kulturarrangement!

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

