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Vårløsning

Etter en lang og kald vinter ble det plutselig 
varmt og snøsmelting. Mandag 15. april ble 
det opp til 17 varmegrader, og vannet fra all 
snøsmeltinga måtte finne seg nye veier.
Dette bildet er fra innkjørsla til Ingrid Meslo.

Foto: Dagfinn Vold
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på anlegget på Berkåk. De har behov for kompetanse om 
Berkåk fortsatt skal være en stor ingeniørarbeidsplass. De 
håper også at når elevene blir kjent med bedriften vil det 
være en lavere terskel for å komme tilbake. Trønderenergi vil 
gjennom sitt samfunnsmandat bidra med både kompetanse, 
utstyr og lokaler til samarbeidet.

Rennebuskolen og Trønderenergi vil i fellesskap lage 
undervisningsopplegg for alle trinn; i første omgang ett 
for 1.- 4. klasse, ett for 5.-7. klasse og ett for ungdoms-
skolen. Målet er at alle klassetrinn skal ha et eget opplegg. 
Styringsgruppe og arbeidsgruppe er nedsatt, og sistnevnte 
har som målsetting å kunne presentere ett opplegg til høs-
ten 2013.

Rennebu kommune er svært positivt til samarbeid med 
lokale bedrifter om å gi ungdom arbeidstilbud . Alle elev-
ene bør får kjennskap til ulike bedrifter og vite hvilken 
kompetanse som kreves for å gjøre en god jobb der. Elevene 
vil kunne bli viktige bidragsytere til å videreutvikle Berkåk. 
Rennebu vil også av den grunn bli en interessant bosteds-
kommune for familier med barn/ ungdom.

Rennebu kommune lyser i år ut 30 sommerjobber til 
ungdom. Om all ungdom fikk tilbud eller en garanti om 
sommerjobb, vil dette gitt en unik mulighet for bedrif-
tene i Rennebu til å markedsføre seg og sin kompetanse. 
Ungdommen trenger å vite at noen har behov for dem. Det 
vil også være positivt å tjene egne penger. Dette vil i til-
legg være et prosjekt som kunne bidra til større aktivitet i 
næringslivet i Rennebu, og jeg har tro på at dette vil bidra til 
nye ideer og kreative løsninger kan dukke opp. Det er kort 
vei mellom å være elev til å være arbeidstaker eller entre-
prenør. 

Rennebu kommune imøteser gjerne et initiativ om et 
samarbeid om dette!

Lill H. Bøe,
Assisterende rådmann
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Rådmannens hjørne

ENTREPRENØRSKAP
er et nasjonalt satsingsområde. Det er vanligvis for-

stått som utvikling og innovasjon i bedriftsetableringer. 
Kompetanse inngår som et viktig kriterium for å bli entre-
prenør. 

I skolen er entreprenørskap praktisk og teoretisk rett-
et. Opplæringen kan organiseres som et eget fag, som 
det gjøres ved Rennebu ungdomsskole hver høst når 
konsentrert undervisningstid brukes til å skape produkter 
for salg. Entreprenørskap kan og integreres som arbeids-
form i andre fag som et verktøy og en arbeidsmåte for å 
stimulere til læring og utvikle grunnleggende ferdigheter. 
Gjennom entreprenørskap vil elevene videreutvikle sine 
personlige egenskaper og holdninger slik som: å ta initia-
tiv, være  kreativ, ha selvtillit og samarbeide med andre. 
Dette er ofte i kontrast til den ordinære undervisningen. 
Entreprenørskap kan også fokusere på å fremme kunnskap 
om det å starte egen bedrift.

KVO, som er en del av Trønderenergi, har invitert sko-
len i Rennebu kommune til et samarbeid om å bruke KVO 
som en del av undervisningen både innen entreprenør-
skap og i den ordinære opplæringen. For skolen innebærer 
dette at elevene f.eks får mulighet til å bruke matematikk, 
naturfag og norsk når de skal anvende dem til å utforske 
og beskrive praktiske oppgaver. Skolen har tro på at sam-
arbeidet vil skape nysgjerrighet og engasjere elevene til å 
lære mer om realfagene når kunnskapene kan brukes på 
konkrete prosjekt. 

KVO ønsker å motivere elevene til å utdanne seg innen 
realfagene, slik at de kan bli fremtidige arbeidstakere 
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Vann på 
ville veier
Etter en lang vinter med mye kaldt vær og 
frost ble det plutselig fart i snøsmeltingen i 
forrige uke. Det førte til store utfordringer for 
mange.

— Det er veldig mange som har fått vann i kjelleren og 
som har kontaktet oss for å låne utstyr til pumping. Vi har 
hørt om tilfeller der det har stått vann i 1,4 meters høyde 
i kjelleren, forteller Arne Meland - enhetsleder for Teknisk 
drift i Rennebu kommune. 

Meland forteller også at det har vært store utfordringer 
med mange veier. Teknisk drift har hatt alle mann ute til alle 
døgnets tider for å kjøre grus, grave stikkrenner og grave 
grøfter. — De som har vært ute har gjort en kjempeinnsats, 
og mandag i forrige uke var det enkelte som jobbet 17 timer 
i strekk for å holde vannet unna.

Meland er imidlertid spent på hvordan det går når de 
store myrene smelter. Det står og demmer mye vann innover 
myrene, så når isproppene løsner er det fare for at det kom-
me veldig mye vann på kort tid. Det hadde vært ideelt med 
4 minus, for da begynner det ikke å tine før ut på dagen, og 
det blir kort tiningstid hver dag. 

Kald vinter med frostskader
— Lokalt i Oppdal og Rennebu, hvor vi er representert, 

så har det i vinter vært unormalt mange frost- og vannska-
der. Spesielt har det vært veldig mange utvendige frostska-
der med frosne rør og dårlig tilsig til brønner og ”opptjø-
ving” av vann. Mange gårdsbruk har derfor fått utfordringer 
med vanntilførsel til fjøs og har vært nødt til å frakte vann, 
forteller Kjetil Skogrand – daglig leder i Gjensidige Oppdal-
Rennebu Brannkasse. 

Utfordrende med dyp tele
— Når det gjelder skader som følge av vannføring og 

flom i snøsmeltingen hittil i år, så har vi fått melding om 
enkelte skader. Nå har vi kun hatt en uke med mildt vær 
og snøsmelting, så vi må belage oss på at det kan bli vått 
en god periode fremover og at det vil bli meldt flere skader. 
Spesielt er det utfordrende med dyp tele mange plasser, og 
dette tvinger vannet til å måtte flyte oppå bakken, forteller 
Skogrand.

Enkle grep kan begrense skadene 
— Skulle du bli rammet av flom, vil du som forsikringta-

ker normalt være forsikret gjennom hus- eller innboforsik-
ring. Men det er likevel mye som kan gjøres for å begrense 
flomskader, sier Skogrand

Blant enkle grep som kan gjøres for å begrense skadene 
nevner Skogrand at det er viktig at avløpsveier i nabolaget 
holdes åpne.  Stikkrenner og sluk må renses for å gi vannet 
anledning til å renne unna.  Videre bør kjøretøyer, camping-

vogner, båter og annet flyttbart gods som befinner seg uten-
dørs, flyttes unna flomutsatte arealer. Løsøre og verdigjen-
stander bør flyttes opp fra kjellere og underetasjer. I tillegg 
bør strømkurser i rom som står i fare for å bli oversvømmet  
kobles ut. 

— Hvis uhellet er ute og du utsettes for flomskade, så meld 
fra til forsikringsselskapet umiddelbart, sier Kjetil Skogrand i 
Gjensidige Oppdal-Rennebu Brannkasse..

Av Dagfinn Vold

Gårdsveien til Ingrid Meslo er blant veiene som har fått merke 
følgene av snøsmeltinga.
Snøsmeltinga kan også by på positive overraskelser, som denne 
”svanesjøen” på jordene på Voll.
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Nylig ble det avholdt stift-
elsesmøte for nettverk reiseliv 
i Rennebu, og Anne Karin 
Nyberg ble valgt som leder. 
Med seg i styret har hun Tore 
Halland, Siv Remetun og 
Ola Øie. Merethe Fossum på 
Bygdasenteret skal ivareta 
sekretærfunksjonen for 
gruppa.

Nettverket er nå organisert som et 
SA, og ifølge den nyvalgte lederen ble 
organisasjonsformen valgt for å få en 
del nødvendige formaliteter på plass og 
samtidig sette samarbeidstanken høyt 
opp på dagsorden. 

– Det å løfte fram og anbefale hver-
andre står helt sentralt i nettverket, 
enten man er en liten eller stor aktør, 
og denne tanken er det viktig for oss 
å ta vare på i det videre arbeidet, sier 
Nyberg.  

Reisen til fjellet
På stiftelsesmøtet ble det også 

bestemt at nettverket skal få det klin-
gende navnet ”Reisen til fjellet”, og 
dette skal nå brukes aktivt i det videre 
markedsføringsarbeidet. - Vi syntes alle 
at dette navnet var både treffende og 
inspirerende, så vi ble fort enige, for-
teller Nyberg. Det første aktørene tar 
fatt i nå, vil være utarbeiding av data-
blad og skjermvisninger som skal bru-
kes i markedsføringen av hver enkelt 
framover. I slutten av mai skal det også 
gjennomføres en bygdesafari, der man 
besøker aktører i nettverket. – Skal vi 
kunne anbefale hverandre, er det viktig 
å ha kunnskap hva de andre tilbyr, sier 
Nyberg. 

Vil profilere seg i nærmiljøet
Aktørene i nettverket vil i løpet av 

sommeren profilere seg på noen litt 
større arrangement i nærområdet. 

– Landsskytterstavnet på Oppdal, 
NM i Bandhund på Berkåk og et større 
regionalt skytterstevne på Berkåk mot 
slutten av sommeren, er alle arrange-

ment der vi vil profilere reiselivstilbud 
som fins i Rennebu, sier Nyberg. For å 
kunne presentere mest mulig konkrete 
tilbud, er aktørene nå i full gang med 
å gjøre egne tilbud så detaljerte som 
mulig. 

– Det er viktig å kunne bestemme 
seg for både åpningstider, priser osv, 
slik at det blir et reelt tilbud til kun-
dene. I denne prosessen er det viktig 
at vi i nettverket motiverer hverandre, 
og bruker den kompetansen som fins i 
gruppa, påpeker Nyberg. 

Ny organisering av reiselivet i Norge
Ifølge Nyberg er etableringen av 

reiselivsnettverket en positiv måte å til-
passe seg den organisatoriske endrin-
gen som sannsynligvis kommer innen-
for norsk reiselivsnæring de nærmeste 
årene. 

– Handels- og næringsdepartemen-
tet er allerede i gang med en utredning 

Stiftelsesmøte for Nettverk Reiseliv:

Reisen til fjellet SA

om framtidig organisering av reiseli-
vet, og mye tyder på at man vil gå inn 
for større destinasjoner og færre lokale 
enheter. Dette betyr at det vil bli viktig 
å bygge opp sterke, lokale nettverk som 
igjen kan knytte seg opp til en større 
destinasjon etter hvert som det blir 
aktuelt. I Rennebu har vi tatt utgangs-
punkt i den enkelte aktør, og lagt vekt 
på å skape et godt samarbeidsklima 
oss imellom. Det tror jeg vil være et bra 
utgangspunkt når den dagen kommer 
at vi kanskje må søke oss videre inn i 
et større forum, avslutter Anne Karin 
Nyberg, nyvalgt styreleder i ”Reisen til 
fjellet SA”.

Av Mona Schjølset

Det nyvalgte styret i nettverkselskapet Reisen til fjellet SA: Ola Øie (Langklopp Fjellgård) 
og Siw Remetun Lånke (Svengård) sitter foran, mens Tore Halland (Halland camping), 
styreleder Anne Karing Nyberg (Berkåk Veikro) og sekretær Merete Fossum står bak.
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Babysang på Frivilligsentralen 
Å synge for barna har vært vanlig opp gjennom alle tider, og 
sang er noe barn opplever både som kontaktskapende, trøst-
ende og spennende. 

– Mange forskere hevder at alle er 
født musikalske, og derfor syns vi det 
er viktig å stimulere ungene på denne 
måten, sier organist Kjersti Kvam, en av 
de som står bak tilbudet om Babysang. 

Tilbudet er en del av trosopplær-
ingen i Rennebu, og  er et samarbeid 
mellom menigheten og helsestasjonen. 
Denne dagen er åtte små i alderen 0-2 
år samlet på Frivilligsentralen sammen 
med sine mødre, og mens noen er høyt 
og lavt og utforsker omgivelsene, tar 
lille Leah på seks uker en formiddagslur 
på gulvet. 

Sosialt
Oddrun Aashaug har sammen med 

datteren Mathea på 6 måneder vært på 
småbarnstreff mange ganger, og synes 
dette er en fin måte å bli kjent med 
andre i samme situasjon. 

– Det er veldig trivelig å treffe andre 
småbarnsmødre her, vi kan utveksle 
erfaringer og få tips og råd av hveran-
dre, sier Oddrun, og får støtte av de 
andre mødrene. 

– Jeg flyttet fra Rennebu i 2006, og 
kom tilbake for litt over ett år siden, så 

dette er en super måte å treffe andre i 
samme situasjon, forteller Bjørg Marit 
Næss, som er her sammen med datte-
ren Agnes på åtte måneder.

Bølger og såpebobler
Etter en runde med sang- og rytme-

leker, blir alle barna lagt ned på gulvet 
mens mødrene illustrerer bølgeskvulp 
ved hjelp av musikk, og et tynt, blått 
tøystykke som blir holdt over ungene. 
Det er ingen tvil om at selv et såpass 
imaginært bilde på havet virker beroli-
gende, for mange av de små blir ganske 
rolige under ”havoverflaten”. Som en 
avslutning på seansen blåser de voksne 
såpebobler, og det er i alle fall spen-
nende for de yngste! Mens noen prøver 
å fange såpeboblene, prøver andre å 
smake på. Ansiktsuttrykket kan vel tyde 
på at de ikke er riktig så gode som det 
kan se ut til...! 

 
Av Mona Schjølset

Ny sesong 
med Topptrim
Topptrim har etter hvert blitt 
svært populært i Rennebu, 
og i år er det 13. gang spreke 
trimmere kan være med å 
bestige små og store fjelltop-
per her i bygda. 

Rådmann Birger Hellan på topptrimtur på 
Skruun (Hovdfjellet).

Ifølge Gunnar Bruheim i trimgrup-
pa vil flere av toppene som er med i 
år være kjent for mange av de ivrigste 
topptrimmerne, men man har også 
plukket ut noen helt nye topper. – Et 
tips for dem som er mye ute på fjelltur, 
kan jo være å variere utgangspunkt for 
turen og finne nye løyper mot toppen, 
sier Bruheim. 

Det er i år 14 poeng som kan opp-
nås hvis man besøker alle toppene, 
og for voksne som leverer inn klippe-
kort gjelder det at man må ha minst 9 
poeng for å være med i trekningen av 
to gavekort på 1000 kr. For aldersgrup-
pen 11-13 år er det full premiering ved 
minst 8 poeng, og for barn under 11 år 
er det nok med 4 poeng. Alle toppene 
er merket med skilt, og har klippetang 
og bok for å skrive navnet sitt. 

Klippekort er utlagt på 
Bygdasenteret, og i tillegg finner man 
det i RIL`s medlemsblad og på www.
rennebu-il.no 

Babysangen på Frivilligsentralen er en del av trosopplæringen i Rennebu, og den ledes av 
organist Kjersti Kvam.
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Samler inn penger til klassetur
Lørdag 4. mai arrangerer 7. klasse ved Berkåk skole loppe-
marked i samfunnshuset. 

7. klasse ved Berkåk skole - 1.r.f.v.: Jon Helge Bellingmo Olsen, Marit Rønning, Fredrik 
Holthe Kvennbø, Melanie van Malsen, Martine Engesmo, Linn Amalie Reirå Lund, Kaja 
Havdal og Audun Reistad.
2.r.f.v.: Henrik Uv Værnes, Alexandru Gros Grindvoll, Mads Renander, Sander P. Havdal 
og Mikkel Ramsem. Tre elever var ikke tilstede - Kristian Knutsen, Eir Dragset og Siri 
Pernille Johansen. 

I begynnelsen av februar 
var den nye brannbilen til 
Trøndelag brann- og rednings-
tjeneste på plass i lokalene på 
Berkåk, og i påska fikk brann-
mannskapene testet den ut i 
forbindelse med to hyttebran-
ner på Nerskogen.  

– Den nye bilen fungerte utmerket, 
og vi var godt fornøyd med hvordan 
den tok seg fram på litt dårlige veier, 
slik som det ofte kan være i forbindelse 
med hyttebranner, sier utrykningsleder 
Roger Skamfer. 

Skamfer er en av fire utryknings-
ledere i Rennebu, og sammen med 
Geir Fjellstad, Arne Meland og Håvard 
Sæther har han ansvaret for å lede 
utrykning til brann og ulykker.

Omorganisering
Som de fleste sikkert har fått med 

seg, har brannberedskapen i Rennebu 
vært gjennom en omorganiserings-

Ny brannbil tatt i bruk

prosess det siste året. Brannvesenet i 
Rennebu er pr definisjon nedlagt, og 
fra 1. juli i fjor tok Trøndelag brann- og 
redningstjeneste over brannberedska-
pen her i kommunen. I dag er det 16 
personer som utgjør den faste bered-
skapstroppen på Berkåk, og mange av 
disse har lang fartstid i brannvesenet. 

– Vi har heldigvis fått med oss man-

ge erfarne brannfolk i troppen, og i til-
legg har vi noen nye som er i full gang 
med sin opplæring, forteller stasjons-
mester Stein Bjørgen i Trøndelag brann- 
og redningstjeneste. 

Av Mona Schjølset

Målet er å samle inn penger til klas-
setur. Den glade gjengen er nemlig i 
full gang med å planlegge klassetur til 
Østersund, som ifølge elevene kommer 
til å bli en helt super avslutning på bar-
neskolen. 

Til høsten begynner de nemlig på 
ungdomsskolen sammen med elever 
fra Innset, Voll og Nerskogen. Det gle-
der de seg til, men de fleste er nok litt 
skeptiske både til leksemengde og 
karakterer. 

– Jeg tror nok dessuten jeg må skjer-
pe meg skikkelig når det gjelder glem-
ming, hvis ikke blir det nok litt vel man-
ge anmerkninger, innrømmer Sander P. 
Havdal, og får bifallende nikk fra et par 
andre,

Men dette er heldigvis relativt 
langt fram i tid. Nå er det klassetur til 
Østersund som står i fokus, og da er 
første målsetting å samle inn så mye 
penger som mulig på loppemarkedet. 

– Vi oppfordrer alle til å komme, for 
her blir det anledning til å gjøre mange 
gode kjøp, avslutter Henrik Uv Værnes 
på vegne av sjuendeklasse ved Berkåk 
skole. 

Av Mona Schjølset

Brannkorpset i Rennebu foran sin nye 
brannbil.
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Ti interessante år med Birka
I år er det ti år siden Birka 
ble etablert, og ifølge daglig 
leder Kenneth Teigen har det 
skjedd mye positivt i løpet av 
disse årene. 

– Vi har justert fokuset litt under-
veis. I begynnelsen var det veldig mye 
snakk om å få bygd et såkalt signalbygg 
som skulle profilere arbeidet vårt, både 
lokalt og nasjonalt. Dette har vi etter 
hvert gått litt bort fra, og hovedfokus er 
nå på innhold i det vi driver med: hvor-
dan vi i Birka på best mulig måte kan 
ta vare på og videreutvikle norsk hånd-
verksnæring, sier Teigen. 

Rennebumartnan har gjennom fle-
re år blitt ett merkenavn innen norsk 
håndverksnæring, og i Birka legges det 
også vekt på å ta vare på det positive 
omdømmet Rennebunavnet har fått. 

– Jeg føler at vi langt på vei har lyk-
kes med dette, og i håndverkskretser 
snakkes det ofte om Rennebumiljøet, 
forteller Teigen. 

3,7 årsverk
Pr i dag har Birka 3,7 årsverk for-

delt på seks ansatte. Den faste staben 
på Berkåk består, foruten daglig leder, 
av prosjektmedarbeider Anne Kristine 
Stavne. Hun har i all hovedsak ansvar 
for lokale arrangement i Birka-regi, 
og utstilling i egne lokaler. Fredrik 
Kosbergløkk er også ansatt som pro-
sjektmedarbeider, med hovedansvar for 
Birkapaviljongen, der rundt 30 hånd-
verkere stiller under felles paraply i for-
bindelse med Gave- og Interiørmessen 
to ganger i året. Inger Måren er ansatt 
som kontormedarbeider, og trekker i de 
fleste tråder fra kontorpulten på Berkåk. 
Ane Nordvik Hasselberg er design og 
produktutviker, og har kontorplass 
både i Atelier Ilsvika i Trondheim, og 
i Birkas egne lokaler på Berkåk. Hun 
jobber for en stor del direkte mot 
håndverkerne, i form av kurs, råd-
givning og produktutviklingsarbeid. 
Kommunikasjonsansvarlig i Birka er 
Marit Ødegaard Hagen, som har sin 
hovedbase i Oslo, der hun er samlo-
kalisert med Norges Gullsmedforbund. 
Hovedarbeidsområde er utvikling og 
oppdatering av nettportalen, der 215 
norske håndverkere er registrert. 

Nettverk
Noe av det Birka har jobbet aktivt 

med de siste årene, er å etablere nett-
verk blant håndverkere. 

– Vi ser at mange kan ha stort utbyt-
te av å utveksle ideer og erfaringer med 
andre i samme bransje, både når det 
gjelder produksjon, produktutvikling, 
markedsføring og annet, sier Teigen. I 
Stavanger har man allerede et oppegå-
ende Birka nettverk, og flere andre er i 
startgropa. 

– For å få en slagkraftig og nyska-
pende håndverksnæring er vi avhen-
gig av å stå sammen, og derfor syns 
vi i Birka det er veldig positivt at flere 
begynner å tenke i de baner, sier Teigen. 

Mange planer 
Ifølge Teigen har Birka kommet et 

godt stykke i løpet av ti år, men det er 
fortsatt mange planer man ønsker å 
realisere. 

– Vi føler at vi har etablert oss 
som en positiv og viktig støttespill-
er for norsk håndverksnæring, og 

det skal vi naturligvis bygge videre 
på. Nyansettelser står også høyt på 
ønskelisten, men dette er naturligvis 
et økonomisk spørsmål, sier Teigen. 
Netthandel er noe som øker i omfang, 
og Birka har sammen med flere aktører, 
bl. a. Norsk Gullsmedforbund, begynt å 
se på muligheten for å etablere en norsk 
og internasjonal netthandelsportal. 

– Dette er helt i startgropa enda, 
men det er et veldig spennende pro-
sjekt, sier Teigen. Ifølge daglig leder er 
det også slik at man gjerne kunne tenkt 
seg og fått se enda litt større lokale 
ringvirkninger av at man faktisk har et 
nasjonalt senter i bygda. Dette i form 
av f. eks. lokale arrangement, kurs- og 
kompetansehevende tiltak, utstillinger 
o.l. 

– Alt i alt er vi i Birka godt fornøyd 
med de ti første årene, og sammen med 
norsk håndverksnæring har vi mange 
spennende prosjekter og planer for de 
kommende årene, avslutter Kenneth 
Teigen. 

Av Mona Schjølset

Foran: Ane Nordvik Hasselberg (produktutvikler/designer) og Fredrik Kosbergløkk (pro-
sjektkoordinator). 
Bak: Kenneth Teigen (daglig leder), Inger Måren (økonomi), Marit Ødegaard Hagen, 
(kommunikasjonsansvarlig) og Anne Kristine Stavne (prosjektmedarbeider).
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Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Kosbergveien, 7391 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com

TIL DEG 
som ikke er medlem i en organisasjon som har dugnads-
oppdrag under Rennebumartnan 16. – 18. august 2013, 

men som likevel har lyst til å bidra.

Kontakt Rennebumartnans dugnadsansvarlig 
Hege Dverseth på epost  hege@rennebumartnan.no 

eller på tlf 402 49 534, så finner hun noe som passer. 
På forhånd takk!

DET LIGGER MYE 
HARDT ARBEID BAK 
GODE RESULTATER

BDO er et revisjons- og rådgivningsselskap 
med over 900 ansatte over hele landet.

For mer informasjon, kontakt oss på:  
tlf. 72 48 15 00, orkanger@bdo.no, eller kom 
innom oss i Orkdalsveien 89, Orkanger.   

Les mer på: 
www.bdo.no

BDO_Orkanger_profil_120x75.indd   1 01.03.2012   08:56:11

Åpningstider:
Man-fre  09.00-16.00    
Lør  10.00-14.00

Nett - Kraft - Installasjon - Euronics Berkåk

Knallpris på 

Vaskemaskin
Nå kun kr 8999,-
 
NB! Du får med 1stk 
skittentøykurv med på kjøpet.
Mod. W3371
7kg og 1400 omdr.
Skånsom vask med 
skånetrommel
Mengdeautomatikk 
Stillegående
Energiklasse A++

Tilbudene varer KUN 
tom 30. april

Barnas Turlag i Rennebu
Den Norske Turistforening har et 

uttalt mål om å etablere lokallag av 
Barnas Turlag i flest mulig av landets 
kommuner de kommende årene. I Sør-
Trøndelag har man kommet et godt 
stykke på vei med lokallag i godt og vel 
halvparten av kommunene. I løpet av 
året håper man å øke antallet ytterlige-
re, og i slutten av mai arrangeres det et 
oppstartsmøte her i Rennebu. 

Maria Holo Leikarnes er barne- 
og ungdomskontakt hos Trondheim 

Turistforenin, og hun kan fortelle om 
tildels stor aktivitet i lokallagene rundt 
omkring i fylket. – Det er naturligvis 
varierende aktivitetsnivå, man veldig 
mange er kreative og flinke til å finne 
på aktiviteter som passer for barnefami-
lier, forteller Leikarnes. 

Familietilbud
Barnas Turlag legger tilrette for akti-

viteter tilpasset aldersgruppen 0-12 
år, og ifølge Leikarnes legges det som 

oftest opp til at hele familien kan delta. 
– Hos oss er det jo slik at foreldrene 

selv må ta ansvar for egne unger hvis 
man skal på tur, og da er det jo ofte slik 
at mindre søsken kan være med i bære-
meis, pulk eller vogn, alt ettersom hvil-
ken type tur det er snakk om. På den 
måten legges det jo opp til at mange 
familier finner på noe sammen, og det 
er jo sosialt både for små og store, sier 
Leikarnes. 

Les  mer på www.tt.no
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Denne ukens utvalgte:

Kunstverk
For ikke så lenge siden - det 
vil si den 10. februar, hadde vi 
UKM i Rennebu. 

UKM står for Ungdommens Kultur 
Mønstring. Der var det mange som del-
tok, men bare noen som gikk videre til 
Fylkesmønstringen. En av de heldige 
var Markus Karlsen. 

«Pure Fantasy» Markus hadde laget 
en skulptur. Den ser egentlig ikke ut 
som noe. Kanskje derfor Markus har 
kalt den «Pure Fantasy»? Det noen 
kanskje ikke vet, er at «Pure Fantasy» 
betyr «Ren Fantasi». 

Skulpturen er lagd av gips. Under 
gipsen er det ståltråd. Den har Markus 
satt der for «å bygge grunnmuren» på 
en måte. Han har montert skulpturen 
på en sokkel av glass. Inni sokkelen har 
han puttet stener med forskjellige far-
ger. 

Hard konkurranse eller noe sånt                                                 
Fylkesmønstringen var i år på 

Støren. Markus kom dessverre ikke  
videre til Landsmønstringen. Mange 
hadde stilt opp med kunstverk, så det 
var hard konkurranse eller noe sånt. 

Det var heller ingen andre 
fra Rennebu som gikk videre til 
Landsmønstringen.  

Av Sokrates.I.D

Bosetting av flyktninger
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har anmodet 
Rennebu kommune om å bosette 10 flyktninger i 2013 og det 
samme antallet i 2014.

Kommunestyret skal i kveld 
behandle en henvendelse fra IMDi om 
å ta imot 10 flyktninger i 2013 og det 
samme antall i 2014.  

Samtidig ber IMDi om at Rennebu 
kommune planlegger for et visst antall 
familiegjenforente i tillegg til antallet 
flyktninger som evt. skal bosettes. IMDi 
ønsker kun vedtak om antall som kan 
bosettes og hvilke nasjonaliteter som 
så skal bosettes blir en vurdering utfra 
behovene i mottakene og situasjonen i 
kommunene. I samtaler med IMDi har 
rådmannen gitt uttrykk for at ved evt. 
bosetting i Rennebu er det ut fra råd-
mannens mening best med bosetting 
av familier. Dette utfra det lokale bolig- 
og arbeidsmarked, kapasiteten i det 
kommunale tjenesteapparatet og deri-
gjennom mulighetene for en vellykket 
bosetting og integrering. IMDi var åpen 
for denne type dialog med kommunen, 
og rådmannen antar også at med en 
så vidt liten bosetting vil det være lite 
aktuelt med flere nasjonaliteter, ulike 
språkgrupper m.v.

Lokale forutsetninger
Rådmann Birger Hellan sier i sin 

saksutredning til kommunestyret at 
da kommunen ikke har en organisa-
sjon med direkte bosettingserfaring 
oppnevnte rådmannen en tverrfag-
lig arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å 
gjøre en vurdering av forutsetninger for 
å bosette flyktninger. Arbeidsgruppen 
har i tillegg til rådmannen bestått av 
styrer Marta Hage, rektor Kari Haukdal, 
helsesøster Bjørg Kjøllesdal, kultur-
rådgiver Astri Snildal, nestleder NAV 
Oppdal/Rennebu Hans Bøe og økono-
mirådgiver Karl Petter Gustafsson. 

Hvis kommunestyret fatter ved-
tak om bosetting vil det være aktuelt 
å la en slik tverrfaglig gruppe arbeide 
med å forberede bosetting og i tillegg 
at arbeidsgruppen søkes supplert med 

representanter fra frivillig sektor som 
Frivilligsentralen og frivillige lag og 
organisasjoner. Ved bosetting er det en 
forutsetning at hele tjenesteapparatet 
yter sine tjenester som overfor andre 
innbyggere. En viss koordinering bør 
det imidlertid være. Primært mener 
rådmannen at det da bør vurderes 
hvorvidt de kan frigjøre ressurser til en 
flyktningekoordinator gjennom omdis-
ponering av egne ressurser. Dette også 
utfra at behovet for en slik stilling over 
tid vil variere. Hvordan dette skal løses 
må en komme tilbake til.

Kultur og fritid
Rådmannen sier videre at frivillige 

lag og organisasjoner vil kunne være 
en viktig arena for integrering. Mange 
innvandrere har gode forutsetnin-
ger og stor interesse for å drive idrett, 
og det kan også være andre kulturelle 
aktiviteter og uttrykk. Dette vil også 
være arenaer for å oppnå gjensidig 
aksept og kontakt med lokalbefolk-
ningen. Rennebu har også en god kul-
turskole med god bredde i tilbudene. 
Frivilligsentralen i Rennebu fungerer 
meget godt og kan være en meget god 
samarbeidspartner når det gjelder akti-
viteter og som sosial arena for de voks-
ne. Biblioteket er en annen arena som 
kan brukes. Det er således gode forut-
setninger på dette feltet hvis vi klarer 
å ta de i bruk og etablere samarbeide 
med frivilligheten i brei betydning. 

Rådmannen tilrår at Rennebu kom-
mune sier ja til å bosette flyktninger i 
2013 og 2014. Rådmannen mener at 
også vi i Rennebu må bidra til at Norge 
kan overholde våre internasjonale for-
pliktelser og at de humanitære grunner 
i utgangspunktet må telle tungt. Alle 
innbyggere som er bosatt i Norge må 
bo i en kommune.

Av Dagfinn Vold

Bakgrunn for IMDis anmodning:
Det er i 2013 behov for ca. 8500 kommuneplasser for flyktninger. Det er nå 

ca. 3900 personer med godkjent opphold som fortsatt bor i asylmottak. Dette 
er det største antallet siden 1990-årene. Av disse 3900 har ca. 1000 fått boset-
tingskommune og IMDi manglet således i januar 2013 ca. 2900 plasser i kom-
munene.

Skriveverkstedets 
spalte
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Stillinger ved Rennebuskolen
2013/ 2014

Ved Berkåk skole/ Rennebu ungdomsskole 
søker vi etter:
Lærere i inntil 260 % stilling
Dette er vikariater for skoleåret, med mulighet for
forlengelse.
Kompetansebehov: 
Spesialundervisning på barne- og ungdomstrinnet
Norsk, RLE og kroppsøving på ungdomstrinnet.
Den som tilsettes må kunne ta ansvar som spes.ped.
rådgiver på barne- og ungdomsstrinnet og kontakt-
læreransvar på ungdomsstrinnet.

Ved Innset skole søker vi etter: 
Lærer i inntil 60 % stilling for skoleåret 2013-2014. 
Kompetansebehov: 
Spesialundervisning. 

Ved Voll skole 
kan det bli behov for lærere med spesialundervisning i 
fagkretsen.

Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Spørsmål om stillingene kan rettes til 
rektor ved Berkåk skole / Rennebu ungdomsskole 
Kari Haukdal, tlf 72 42 81 83 eller e-post
kari.haukdal@rennebu.kommune.no og fungerende 
rektor ved Innset skole Endre Kosberg, tlf 72 42 58 50 
eller e-post endre.kosberg@rennebu.kommune.no

Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk 
søknadsskjema som du finner på 
www.rennebu.kommune.no under ”Stilling ledig” - 
”Rennebu kommune” - ”Selvbetjening” 
innen 28. april 2013.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om 
søknadsskjemaet, tlf.: 72 42 81 00 eller 
postmottak@rennebu.kommune.no
                 Rådmannen

Utlegging til offentlig ettersyn - 
detaljreguleringsplan Ånegga Hytteområde, 
delplan Markstuggueng
Planområdet ligger på Nerskogen vest for Granasjøen. 
Planen kan sees i Rennebu kommunehus, Servicetorget 
og på www.rennebu.kommune.no
Eventuelle merknader sendes innen 06.06.2013 til 
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu eller 
postmottak@rennebu.kommune.no. 

Rådmannen

Feiing og tilsyn
Trøndelag  brann-  og redningstjeneste IKS har planer 
om å utføre årets feiing og tilsyn innen 1 oktober.
Nærmere eksakt periode og gjennomføring vil bli 
informert i Rennebunytt senere. 
Vi minner om at feiing er behovsprøvd, dette medfører 
at  vi ikke vil besøke alle husstander i kommunen.
De som får varsel om feiing og tilsyn plukkes ut i fra et  
grunnlag fra Rennebu kommune, teknisk drift.
 

Trøndelag brann- og redningstjeneste
Feieseksjonen

LÆRLINGPLASSER 2013              
Barne- og ungdomsarbeider
Helsefagarbeiderfaget
IKT-servicefaget

Vi trenger en lærling innenfor barne- og ungdoms-
arbeiderfaget, en innenfor IKT- servicefaget og 
to innenfor helsearbeiderfaget. 
Tiltredelse fra 1. september om annet ikke blir avtalt.
Kvalifikasjoner
•	 Bestått	eksamen,	grunnkurs/	VG1	og	VK1/	VG2
•	 Vi	ønsker	motiverte	lærlinger

Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen

Kontaktperson: 
Personalrådgiver Per Ivar Wold, tlf 72 42 81 00 eller 
e-post: per.wold@rennebu.kommune.no

Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk 
søknadsskjema som du finner på www.rennebu.kom-
mune.no under ”Stilling ledig” - ”Rennebu kommune” 
- ”Selvbetjening” innen 12. mai 2013.

For at søknaden skal komme i betraktning må bekreftet 
kopi av vitnemål og relevante attester sendes pr. post 
til: Rennebu kommune - merket lærlinger, 
7391 Rennebu.

Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om 
søknadsskjemaet, tlf 72 42 81 00 eller 
postmottak@rennebu.kommune.no

Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. 
Offentleglova § 25.

     Rådmannen



11Rennebunytt

K U N N G J Ø R I N G E RK U N N G J Ø R I N G E R
Gladsangkveld
på Misjonshuset lørdag 27. april kl 19.30 med Gaula 
Gla`sang. Kaffe og allsang! Alle er velkommen!
arr. Normisjon Rennebu

Takk for all oppmerksomhet i forbindelse med dagen min. 
Takk til diakoniutvalget for cd`n jeg fikk.

Per Stavne

1. mai-arrangement i Rennebu

kl 10.30 Gudstjeneste i Berkåk kirke
kl  11.45 Besøk i Helsesentret
kl  13.00 Festmøte i Berkåk Samfunnshus
 Ungdomsappell ved Eirik Ingul Rønning
 Servering av kaffe og kaker
 Hovedtaler Jorodd Aspjell
 Kulturinnslag
 Utdeling av medlemskapsmerker
 Loddsalg
 Utdeling av kvinnegruppas kulturpris
                  
Barneaktiviteter under hele arrangementet!
Inngang kr 50,-

Vel møtt !

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse og 
oppmerksomhet med Gunhilds død og begravelse. 
Takk også for pengegaven til Rennebu Helsesenter.

Halvard Brattset m/fam

Konsert med

Rita Eriksen trio
i Olsmedalen

lørdag 24. aug. ´13 kl 20

Setra åpner kl 18.00!

Billetter fåes kjøpt hos Bygdasenteret
 tlf 72 42 77 05 - bygdasenteret@rennebu.net

Begrenset antall billetter – så først til mølla!

Ledig stilling som 

alt-mulig-mann
Er du allsidig og har lyst på en jobb med

mange forskjellige oppgaver?
Da er det deg vi trenger!

Pr i dag er vi 3 stk som arbeider sammen,
med mange forskjellige oppgaver:  

snekkering – graving – betong
vedlikehold av hytter – gardsarbeid

Ledig 100% stilling,
men kan være aktuelt med deltid/sesongarbeid

Send søknad snarest til 

John Olav Vognild 
Nerskogen, 7393 Rennebu, eller på epost til 

john.ovogn@loqal.no – tlf 416 54 516 
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RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4 Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt -  neste nummer 16. mai - frist for stoff  7. mai -  Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!
25.04 Formiddagstreff Staure 11.00
27.04 Gladsang Misjonshuset  19.30
 m/ Gaula Gladsang
28.04 Fotballkamp Kunstgras 17.00
 Herrer R-Tylldal/Tynset2
28.04  5. søndag i påsketida Innset kirke 11.00
 Familiegudstjeneste med Tårnagenter
28.04 Sykkelkarusell Jutulstuggu 13.00
29.04 Basar Misjonshuset 17.30
30.04 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
01.05 1. mai-gudstjeneste   Berkåk kirke 10.30
 Festmøte Berkåk samfunnshus 13.00
02.05 Mottak av klær Refshus skole 16-18
02.05 Fotballkamp Kunstgras 19.00
 Herrer R-Trønder-Lyn
02.05 Torsdagsmøte Misjonshuset 20.00
04.05 Loppemarked Samf.huset 18-21
 arr 7. klasse Berkåk skole
 Lopper mottas fredag 3.4.
04.05 Loppemarked Åshuset 16.00
05.05 6. søndagen i påsketida  Nerskogen kapell 20.00
 (Merk tida),   Høymesse
05.05 Sykkelkarusell Voll skole 13.00
07.05 Seniordans Samf.huset 14.00
07.05 Oppskyting/tr.skyting Gammelstødalen 17.30
08.05 Vårbasar Sandbrekka 19.30
 arr Stamnan Grendalag

09.05   Kristi himmelfartsdag Rennebu kirke 11.00
 Høymesse
11.05 Fotballkamp Kunstgras 15.00
 Herrer R-Tolga/Vingelen
12.05 Frokostmøte Hoelsmoen 10.00
12.05 Sykkelkarusell Torget på Berkåk 13.00
14.05 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
14.05 Oppskyting/tr.skyting Gammelstødalen 17.30
16.05 Oppskyting/tr.skyting Gammelstødalen 17.30
17.05 17. mai fest Hoelsmoen 19.30
18.05 Pinsebål-brenning Gocart banen i Flåmoen 19.30

Frisktrim i Rennebuhallen onsdager kl 10.45-11.45
Motorklubb hver onsdag kl 18-22
Berkåk Bridgeklubb hver tirsdag i Frivillighuset kl 18.20
Zumba hver mandag i samf.huset kl 18.00
Spinning: se timeplan på www.oppspinn.net
Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 19.00 på Innset
Småbarnstreff i Frivillighuset hver torsdag kl 11-13
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 20-01
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12
Fotballkamper/treninger, se rennebu-il.no

Trenger du skyss eller følge på et arrangement eller 
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

Gratis innrykk i kalenderen
– kontakt Rennebunytt på tlf 72 42 76 66 eller send epost til mari@mediaprofil.no

Femteplass til Astrid
Siste fredag sluttet Idol-eventyret for Astrid Smeplass, selv 

om hun fikk rosende omtale av dommerne. Utøverne frem-
førte låter de hadde vært med å lage selv, og Smeplass sin 
fremføring fikk følgende kommentar fra Dansken: Du har 
fremtiden foran deg. Verset er som smør, selv om jeg skulle 
ønske refrenget løftet seg litt. Jeg synes du har gjort en kjem-
pebra jobb! Kurt Nilsen sa at dette liker du. Det er så vakkert 
å høre på og du fremfører med en utrolig selvsikkerhet, som 
bare du kan gjøre. Du har en helt egen greie ved deg.

Smeplass fikk ikke nok stemmer til å gå videre, men hun 
understreker at drømmen om en artistkarriere ikke er knust.

Selv om Astrid Smeplass røk ut av Idol, går en annen 
Astrid med tilknytning til Rennebu videre. Vi ønsker Astrid 
Sugaren lykke til videre i Idol, og Astrid Smeplass lykke til 
videre med sin artistkarriere. Vi gleder oss over begge to!

Tekst: Dagfinn Vold Foto: Thomas Reisæter/TV 2


