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Andreas Kvam Ulvin 
er én av flere som nylig 

har startet ny virksomhet 
- side 3. Foto:Mona Schjølset
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Over hele kommunen vår finnes det mange gjør en flott 
innsats for sine lokalsamfunn. Mange har også engasjert seg 
i forhold til nye E6. Her målet å fastsette planprogrammet før 
sommerferien. I den sammenheng vil se på mulighetene for 
å starte arbeidet med sentrumsplan i den nærmeste fremtid. 

Jeg har i skrivende stund nettopp kommet tilbake fra en 
studietur sammen med plankontoret i Skottland. Der 
besøkte vi flere små lokalsamfunn, samt nasjonalparken 
Cairn Gorms. Inntrykkene var mange, men det jeg syns 
skottene hadde lykkes best med, var tilgjengeligheten og 
tilretteleggingen av opplevelsene sine. Kulturlandskapet, 
med sine flere mil lange steinmurer, var i seg selv en mektig 
opplevelse. På mange måter er det mange likheter mellom 
vårt lokalsamfunn og det vi finner i Skottland. I begge land 
er hytter og fritidseiendommer utbredt på landsbygda, og 
det finnes mange unike overnattingsmuligheter. Skottland 
har også kommet langt på natur- og kulturbasert reiseliv.
Nå ser jeg fram til sommerens lange, lyse dager. Vi skal ikke 
være redd å bruke litt ekstra gjødsel slik at det vil fortsette å 
gro godt her i Rennebu!

Med vennlig hilsen 
Ola Øie
ordfører

Det gror 
i Rennebu!

Etter tidenes påske er vinteren på hell, og snøen forsvinner 
i rakettfart. De første plantene begynner å røre på seg, sola 
varmer og alt som forsvant med snøen dukker opp igjen.
Rennebu næringsforening har avholdt sitt årsmøte der 
Ivar Langklopp ble valgt som leder. Næringsforeninga 
jobber godt på mange områder, og det er gledelig at vi har 
så mange engasjerte næringsutøvere i kommunen som står 
på for næringsutvikling og vekst. 

Det gror også godt innen næringslivet. Jeg har fått tilbake-
meldinger om meget høy omsetning blant handelsstanden 
i påsken, så pilene i forhold til omsetning peker riktig vei 
for oss. Flere steder i bygda har det skjedd etableringer den 
siste tiden. Trøndelag scooter og ATV, HT-gjerde Trønde-
lag Sør, Lernæs transport, Andreas Kvam Ulvin starter 
dekkfirma, KRK har styrket sin posisjon og ekspanderer til 
28 ansatte samtidig som det fortsatt bygges mange hytter i 
Rennebu kommune.

Deler av kommunestyret deltok nylig på en landbrukstur i 
bygda organisert av bondeorganisasjonene. Landbruket er 
særdeles viktig for oss i Rennebu, og tilbakemeldingene 
etter nevnte tur var meget gode, både fra politikere og 
bønder. På denne rundturen fikk vi god informasjon om 
både muligheter og utfordringer. Det er gledelig å se så 
mange unge motiverte bønder i kommunen. Det gir 
fremtidstro. 

Kommunale møter      
26.04. Kommunestyret  19.00
03.05. HOO 09.00
04.05. MTL 09.00
15.05. Formannskapsmøte 09.00

Saklister og møtereferat finner du på 
www.rennebu.kommune.no - Politikk
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Andreas Kvam Ulvin:

Skaper sin egen arbeidsplass på hjemgården

I disse dager er det høy-
sesong for å skifte dekk på 
bilen, og hos Andreas Kvam 
Ulvin på Stamnan kan du 
både få råd og veiledning 
om hvilke dekk du bør velge, 
samt hjelp til å legge om.

- Jeg har investert i utstyr som hånd-
terer både spesielle profiler og dimensjo-
ner, og jeg er meget fleksibel i forhold til 
arbeidstid så det er bare å ta kontakt, smi-
ler unggutten. 

Driver gård
Ideen om å starte med dekksalg var 

ifølge Andreas både impulsiv og litt til-
feldig, men han innrømmer at interessen 
for dekk og biler bestandig har vært en del 
over gjennomsnittet. 

- Ja, biler og maskiner har bestandig 
interessert meg. Nå hadde jeg bruk for 
en del utstyr til dekkskift selv, og da fant 
jeg ut at det var like greit å investere litt. 
Dekk er jo noe alle har bruk for, så jeg 
snakket med en grossist og fikk en grei 

avtale på levering. Bestiller du her kom-
mer det som regel til neste ettermiddag, 
i tillegg har jeg et lite lager liggende her, 
forteller Andreas. 

Det er ikke bare dekk den driftige ung-
gutten holder på med. For et par år siden 
tok han over hjemgården på Stamnan, og 
her driver han både med kjøttfe og sau. 
I tillegg er han medeier i Ulvin Maskin, 
som driver med utleie av gravemaskiner 
og traktor. 

- Målet er å ha fulltidsjobb hjemmefra, 
og jeg håper det skal fungere greit. Det 
er viktig med aktivitet, engasjement og 
næring ute på bygda, og jeg trives godt og 
vil fortsette å bo her, sier Andreas. 

Døgnet har mange timer
Ifølge Andreas er den største fordelen 

med å jobbe hjemmefra at man kan være 
så fleksibel man ønsker, og ta imot kunder 
når det passer for dem. Ulempen kan vel 
være at det blir lite fritid, men foreløpig 
ser han ikke på det som noe stort problem. 

- Det vil jo gå litt i perioder hvor tra-
velt det er, og jeg ønsker å strekke meg 

langt for å hjelpe folk. Jeg er heller ikke 
så nøye på arbeidstiden, og vil jeg ha fri 
kan jeg jo reise bort noen dager, smiler 
Andreas. 

Det er imidlertid helt klart at det ikke 
kommer til å bli verken ferie eller fritids-
problemer utover våren, for nå er det full 
aktivitet med lamming i fjøset i tillegg til 
at folk skal skifte dekk på bilen. 

- Det er bare å ta kontakt for å få til-
bud på bildekk og hjelp til å legge om. Jeg 
håper og tror at dette på sikt skal bli en 
fin tilleggsnæring til gårdsdrifta, avslutter 
Andreas Kvam Ulvin.

 
Av Mona Schjølset

Andreas Kvam Ulvin har investert i utstyr 
for å hjelpe folk med dekkskifte.
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Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7397 Rennebu

mob 948 56 836

malervanmalsen@hotmail.com

KVIKNE-RENNEBU | 72 42 80 10 | installasjon@krk.no • SOKNEDAL | 72 43 11 02 | post@riseelektro.no

Tomteutgraving
Massetransport
Maskinflytting

Spør oss om hjelp til grunnarbeid, vann og avløp,

sprenging, veibygging, minikraftverk,

opparbeidelse av gårdsplasser

tlf. 913 93 480/ 455 13 870
ramstadmaskin@hotmail.com

Rennebu Skog & Hage
7393 Rennebu

mobil 976 80 819 — torleif@rokkones.no

+
Med god kompetanse, solid erfaring og dyktige medarbeidere
ønsker vi å gi nye og gamle kunder god energi i alle rom.

= SANT

Vi innstallerer
og kjører i gang.

Be om tilbud.

Husqvarna Automower
for små og store arealer

Verdensledende robotgressklipping
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HT Gjerde:

Sterk og fleksibel metode for gjerding 
av utgard
I vinter holdt HT-Gjerde kurs 
her i Rennebu, og en av dem 
som virkelig fattet interesse 
for metoden var Hallgeir 
Haugan fra Innset. I første 
omgang fordi han hadde 
behov for utgardsgjerding 
selv, men også fordi han vet 
dette er en aktuell problem-
stilling både for gårdbrukere, 
hytteeiere og mange andre. 

- Jeg ble skikkelig imponert over det 
vi fikk se på kurset, og begynte tidlig å 
tenke på muligheten for å etablere en slik 
type virksomhet her i Rennebu, forteller 
Hallgeir. 

HT-Gjerde Trøndelag Sør
På Fagerhaug hadde Arnt Tilset tenkt 

akkurat samme tanke, og etterhvert 
som de to gårdbrukerne samsnakket seg 
gikk det fort til eget firma var etablert. 
Nyetableringen har fått navnet HT-Gjerde 
Trøndelag Sør AS, og skal drives som en 
franchisebasert virksomhet. Maskin for å 
sette ned stokker og strekke utgard er alle-
rede bestilt, og forventes å være på plass 
til 20. mai. De to gründerne har også fått 
med seg Tore Haugan på laget, og han blir 
ansatt i firmaet. 

- Vi har jo egentlig hendene fulle med 
gårdsdrift begge to, så vi trenger en stødig 
kar til å hjelpe oss, sier Hallgeir. 

High Tensile
HT står for high tensile, noe som betyr 

at nettingen er tøyelig / strekkbar, slik at 
den former seg etter terrenget på en bedre 
måte enn vanlig netting. Et vanlig pro-
blem med utgard er jo at dyra kommer seg 
under, noe man unngår med HT-gjerde. 
Nylig besøkte de tre karene Karmøy, der 
demonstrasjon og kursing sto på program-
met. 

- Det var skikkelig imponerende å se 
hvordan dette fungerer. Et veldig viktig 
poeng er å få gjerdestolpene godt nok ned 
i grunnen slik at det blir stødig, Da blir 
også sluttresultatet et solid og funksjonelt 
gjerde, som i tillegg ser veldig ordentlig 
ut, fastslår Hallgeir. 

Stort område med mye dyr
Selv om det nye firmaet foreløpig er 

helt i startgropa, har det allerede kom-
met en del henvendelser fra folk som vil 
bestille utgardsgjerding. Jungeltelegrafen 
fungerer tydeligvis utmerket, og de tre 
initiativtakerne tolker det som et tegn på 
at behovet for denne typen virksomhet er 
tilstede. 

- Vi bor jo i et område med mye dyr, 
både husdyr og vilt. Noen vil man gjer-
de inn og noen vil man gjerde ut. Det er 
aktuelt i hytteområder, og ikke minst i til-
knytning til trafikkerte veier, sier Arnt. 

Det området de i første omgang skal 
betjene er gamle Sør-Trøndelag fylke og 

helt til Tynset. Ifølge Hallgeir er de ikke 
opptatt av å gape over mer enn de klarer i 
første omgang, men heller skynde seg litt 
langsomt.

- Vi må jo få erfaring med maski-
ner og teknikk selv også, og så får vi se 
hvordan det utvikler seg. Vi har virkelig 
tro på at det er et marked for dette, og 
kanskje må vi ansette flere folk etterhvert 
også. Nå gleder vi oss til utstyret kommer 
på plass, og så tar vi det derfra, avslutter 
Hallgeir Haugan, daglig leder i HT-Gjerde 
Trøndelag Sør. 

Av Mona Schjølset

Tore Haugan, Arnt Tilset og Hallgeir Haugan 
står bak nyetableringen HT-Gjerde Trøndelag Sør.
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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

sbskog.no

Skogeiere!
SB SKOG tilbyr
• Gode tømmerpriser
• Dyktige entreprenører
• Kapasitet til markberedning, planting og ungskogpleie
• Rådgiving og uforpliktende befaring

 

 

Ta kontakt med:
Bernt Stensås tlf 984 41 211

Byggherreoppfølging, byggesøknad, tredjepartskontroll, 
kalkulasjon og prosjektering bygg.

Ta kontakt!

Bjørn Inge Haugset, 
7392 Rennebu
epost: bih@biha.no

Utleie av stillas
og anleggsbrakke!

for hele huset

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

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

Be om å få vår

kjøkkenkatalog

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

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

Vi forhandler klippere 
som passer fra hyttetomt til fotballbane
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tlf 72 42 76 66 - mediaprofil.no

Vi kan bl.a. hjelpe deg og din bedrift med
• print i alle formater
• hefter med ryggstifting/liminnbinding
• brosjyrer med forskjellig fals
• plakater og banner
• visittkort/forretningsmateriell 
• skilt og vindusdekor

Snøscooter og ATV i Gammelsamvirkelaget

Trøndelag Scooter & ATV 
starter utsalg i disse dager 
i de gamle lokalene til 
samvirkelaget på Berkåk.

Halvard Bakk, som er daglig leder 
i det nystartede firmaet, har tidligere 
arbeidet i Nordmøre Scooter & ATV som 
holder til i Surnadal. Halvard er utdanna 
bilmekaniker, og har arbeidet som verkst-
mester og selger i Surnadal siden 2001.

Polaris-avdeling
Trøndelag Scooter & ATV blir en 

selvstendig avdeling under Nordmøre, og 
dette blir en ren Polaris-butikk. 

— Vi fikk forespørsel fra importøren 
om å starte med en Polaris-butikk her i 
området, og vi valgte Berkåk på grunn av 
den sentrale plasseringa med E6 og Rv 
700. Det er kort vei fra nabokommunene 
til Berkåk, og Polaris er ikke represen-
tert i området her i sørsfylket, forteller 
Halvard.

Også ITV
Butrikken på Berkåk vil selge både 

snøscooter, ATV og ITV. Polaris ITV er 
stor på verdensbasis, og de brukes til både 
arbeid og rekreasjonskjøring. 

— I fjor leverte vi ca 150 ATV´r i 
Surnadal, og bruksområdene er stort sett 
traktorregistrerte arbeidsmaskiner, men 
også noen til rekreasjonskjøring, forteller 
Halvard. ATV-ene kan også leveres med 
belter, og da kan de brukes hele året. 

Butikken vil også inneholde et godt 
utvalg av kjøreklær, hjelmer og diverse 
annet utstyr. Bensin og 2-taktsolje har 
også en naturlig plass i vareutvalget. 

Verksted på sikt
Halvard forteller at de på sikt også vil 

starte med verksted og service på Berkåk. 
Foreløpig tar de imot på Berkåk for å kjø-
re til verkstedet sitt i Rindal. 

Halvard Bakk er daglig leder i Trøndelag Scooter og ATV, 
og han sier Berkåk er et meget sentralt sted å starte butikk for scootere og ATV.

Stort potensiale
— Målet vårt er å se om det går bra 

å drive med scooter- og ATV-salg på 
Berkåk. Potensiale mener vi er stort i 

området, og vi gleder oss til å komme i 
gang, forteller Halvard.

Av Dagfinn Vold
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Reinskjøtt 
i bålpanne
Både på Innset skole og 
Rennebu ungdomsskole 
har det vært tradisjon med 
reinsjakt, og påfølgende 
partering, skjæring og til-
beredning av kjøttet. 

Her har en gruppe ungdomsskoleelever 
fått fyr på bålet og griller 

reinskjøtt i bålpanna.

På Innset ble det hele avsluttet med 
Viltaften, der både foreldre, besteforel-
dre og andre ble invitert. Ved Rennebu 
ungdomsskole har opplegget vært litt for-
skjellig, men de siste årene har selve til-
beredningen av kjøttet foregått utendørs 
med bålpanner. 

Nylig var bortimot 50 elever fra ung-
domsskolen på skogstur, og målet var å få 
til et godt bål for tilbereding av reinskjøt-
tet. 

I høst var en gruppe elever fra 9. trinn 
også med på jakt der reinen ble felt, og 
mens noen har prøvd dette mange ganger 
var det for andre en helt ny opplevelse. 

- Det var mye venting, så det ble nes-
ten litt kjedelig. Da vi skulle nærme oss 
flokken for at jegeren skulle komme på 
skuddhold var det imidlertid spennende, 
forteller Andrea Vikin. 

Troy Aron Ødegaard og Andrea 
Kosberg har vært med på jakt mange gan-
ger før, så de er vant til at det blir mye 
venting. 

- Det var uansett artig å gå på jakt i 
skoletida, og nå gleder jeg meg til å sma-
ke på kjøttet, sier Troy.

Av Mona Schjølset

Storfint besøk fra RBK
Forrige uke kom Samuel Adegbenro og Birger Meling 
sammen med andre fra Rosenborg på besøk til Rennebu.

Søsknene Sivert og Sondre Hamre Gunnes trivdes godt sammen med 
RBK-spillerne Samuel Adegbenro og Birger Meling.

TrønderEnergi er samarbeidspartner 
med RBK, og Tormod Eggan (t.v.) 

sa det var naturlig at de kom 
på besøk til Rennebu. 

Torunn Rønning og Lone Vaagen fikk holde den store seriemesterpokalen til RBK. 

RBK og partner TrønderEnergi har 
siden 2011 samarbeidet om konseptet 
”Trøndelag på kamp”, med mål om å ska-
pe engasjement i hele Trøndelag.

Trøndelag på kamp er et tiltak som er 
satt i gang for å få publikum fra distrik-
tene til Lerkendal. Målet er å skape enga-
sjement rundt hjemmekampene, men også 
å skape tette bånd mellom Rosenborg og 
publikum. 

Forrige uke kom de til kunstgrasbanen 
på Berkåk, og det var stort fremmøte og et 
meget populært besøk.

Av Dagfinn Vold
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Volladåggå - kulturhelg på Voll
I pinsehelga blir det liv og 
røre på Voll, med konserter, 
uteaktiviteter, basar, bål-
brenning og annen moro. 
Bakgrunnen for opplegget er 
rett og slett at en gjeng ung-
dommer begynte å snakke 
sammen om å få til et kultur-
arrangement i hjembygda. 

- Vi er jo både stolte og takknemlige 
over det vi har fått med oss gjennom opp-
vekst og skolegang her, og dette er vår 
måte å vise støtte til dem som nå jobber 
for aktivitet, trivsel, bolyst og kompetanse 
gjennom det nyetablerte flerbrukshuset på 
Voll, forteller Ole Kristian Hoseth, en av 
initiativtakerne bak arrangementet. 

Fantastisk respons
Det hele startet med tanken om å få til 

en liten konsert, men ifølge Ole Kristian 
har det hele ballet på seg. 

- Etterhvert som vi startet planleggin-
gen har flere og flere meldt seg på med 
ønske om å bidra. Nå har vi passert 30 
sangere og musikere, alt i fra profesjonel-
le som lever av musikken til glade amatø-
rer som driver med dette på hobbybasis, 
sier Ole Kristian. 

Selv om Ole Kristian kanskje var den 
som først begynte å sette ord på ideen om 
konsert og kulturaktiviteter i hjembygda, 
presiserer han at de er mange som drar 
lasset sammen og organiserer det hele. 
Responsen i lokalsamfunnet har også vært 
svært positiv, og han får stadig tilbake-
meldinger fra folk som setter pris på det 
ungdommelige engasjementet.

- Felles for oss som står bak opplegget 
er ønsket om å gi noe positivt tilbake til 
lokalsamfunnet. Vi er alle tidligere elever 
ved Voll skole, og har fått med oss en ver-
difull kompetanse videre i livet. Nå er det 
nye tider, og endringer er noe man må for-
holde seg til. Uansett synes vi lokale ild-
sjeler som tenker framover og tar ansvar 
og initiativ fortjener støtte og oppmunt-
ring, sier Ole Kristian.

Gleder seg
Det som startet med ideen om en liten 

konsert, har nå blitt til ei kulturhelg med 
tre konserter, basar, 4H-dag, pinsebål, 
17. maifeiring og andre aktiviteter. De 

tre konsertene har initiativtakerne valgt 
å kalle henholdsvis ”Raushet”, ”Stolthet” 
og ”Takknemlighet”, noe som henspeiler 
på det de ønsker å gi tilbake til ildsjeler, 
kulturliv og barne- og ungdomsarbeid i 
lokalsamfunnet. For mange av dem som 
bor utabygdes blir det jo også en gylden 
anledning til å ta en tur hjem for å treffe 
gamle skolekamerater, venner og naboer. 
Ifølge Ole Kristian står det fortsatt igjen 
en god del øving og planlegging for å få 
det hele på plass, men han presiserer at 
det hele er veldig lystbetont og inspire-
rende. 

- Det er så artig å være med på dette, 
og tonen er så positiv. Jeg gleder meg 
skikkelig til denne helga, og det vet jeg 
mange andre gjør også, avslutter Ole 
Kristian.

Av Mona Schjølset

Ole Kristian Hoseth gleder seg til 
kirkekonserten og mange andre aktiviteter under årets Volladåggå.



10 Rennebunytt

Jan-Magnus Bruheim-kveld
på biblioteket

Torsdag 3. mai kl. 19.00
Gratis inngang

 
Servering av kaffe og kake.

Velkommen!

Innvielse av el-sykkel
Ved Rennebu Sykehjem tirsdag 15. mai kl.12.00

Hjelpepleier/fagarbeider/
omsorgsarbeider

13,03% fast stilling på natt med arbeid 
fortiden hver 4. helg.

Beskrivelse av arbeidssted
Rennebu sykehjem ligger i kommunesenteret Berkåk 
og har for tiden 38 plasser, inkludert 14 plasser i 
skjermet enhet for demente. Institusjonen har eget 
kjøkken. Vi arbeider med å tilrettelegge for flere 
rehabiliterings- og korttidsplasser på sykehjemmet. 
Enheten sysselsetter 43 årsverk.

Hovedarbeidsområder
• Pleieansvar natt
• Dokumentasjon
• Tverrfaglig samarbeid

Ønskede kvalifikasjoner
• Norsk autorisasjon som hjelpepleier/fagarbeider/
   omsorgsarbeider
• Beherske norsk skriftlig og muntlig
• Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, 
   pasienter og pårørende

Søknadsfrist 6. mai 2018

Sykepleier natt

19,54% fast stilling på natt med arbeid 
fortiden hver 4. helg.

Beskrivelse av arbeidssted
Rennebu sykehjem ligger i kommunesenteret Berkåk 
og har for tiden 38 plasser, inkludert 14 plasser i 
skjermet enhet for demente. Institusjonen har eget 
kjøkken. Vi arbeider med å tilrettelegge for flere 

rehabiliterings- og korttidsplasser på sykehjemmet. 
Enheten sysselsetter 43 årsverk.

Hovedarbeidsområder
• Sykepleiefaglig ansvar
• Veiledningsansvar for andre yrkesgrupper
• Dokumentasjon
• Tverrfaglig samarbeid

Ønskede kvalifikasjoner
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Beherske norsk skriftlig og muntlig
• Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, 
   pasienter og pårørende

Søknadsfrist 6. mai 2018

Sykepleier natt

78,17% fast stilling på natt med arbeid 
fortiden hver 4. helg.

Beskrivelse av arbeidssted
Rennebu sykehjem ligger i kommunesenteret Berkåk 
og har for tiden 38 plasser, inkludert 14 plasser i 
skjermet enhet for demente. Institusjonen har eget 
kjøkken. Vi arbeider med å tilrettelegge for flere 
rehabiliterings- og korttidsplasser på sykehjemmet. 
Enheten sysselsetter 43 årsverk.

Hovedarbeidsområder
• Sykepleiefaglig ansvar
• Veiledningsansvar for andre yrkesgrupper
• Dokumentasjon
• Tverrfaglig samarbeid

Ønskede kvalifikasjoner
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Beherske norsk skriftlig og muntlig
• Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, 

pasienter og pårørende

Søknadsfrist 6. mai 2018

Se fullstendig utlysning på 
www.rennebu.kommune.no
under stilling ledig. Her finner du også informasjon og 
brukermanual for å søke jobb i Rennebu kommune.
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Mange gründere 
blant våre nye 
landsmenn

Flere av flyktningene som er 
kommet til Rennebu ønsker å 
starte sin egen bedrift.

I forrige uke arrangerte Rennebu kom-
mune temakveld der de turte å stille det 
vanskelige spørsmålet om flyktningene er 
en ressurs eller byrde. 

Søsknene Amjad og Najwa trives godt 
i Rennebu. Amjad har fått jobb ved 

Rennebu Dører, og Amjad ønsker å bli 
frisør og hun er en kunstner til å pynte 
kaker som hun og mannen Fadi baker. 

Våre nye landsmenn fikk presentere 
seg både gjennom samtaler og plakater 
denne kvelden. Det gjennomgående for 
alle var at de var meget takknemlige for å 
komme hit til Rennebu. De avslørte gan-
ske raskt at de alle sitter på store ressurser 
og ønsker å bidra for å gi noe tilbake til 
Rennebu som har tatt så godt imot dem. 
De er alle ivrige etter å få seg en utdann-
ing og komme seg ut i arbeid, og de virker 
til å ha en mer utpreget gründerholdning 
for å starte sitt egen virksomhet enn hva 
som normalt er her.

Av Dagfinn Vold

Næringsforeninga vil være 
en pådriver
Rennebu Næringsforening hadde årsmøte i forrige uke, og 
Ivar Langklopp ble valgt til leder.

Det nye styret i næringsforeninga 
består av Ivar Langklopp som leder, 
Svenn Ove Vaagen, Siv Remetun Lånke, 
Tore Halland og Elisabeth Engen.

I årsmeldinga til næringsforeninga 
sakser vi hva de ser som utfordringer og 
arbeidsoppgaver fremover:

Vil være pådriver
Rennebu Næringsforening ønsker å 

være en pådriver for å sette fokus på at 
det skapes flere arbeidsplasser i Rennebu. 
Skal en klare å stoppe trenden med syn-
kende folketall, så er det helt avgjørende 
om ungdommer og unge voksne skal 
bosette seg i kommunen, at det finns 
arbeid.  I den sammenheng er det viktig 
at eksisterende bedrifter får mulighet til 
å vokse, samtidig som det legges til rette 
for at flere nye skal komme til.

Regionalt samarbeid
Rennebu Næringsforening mener at 

det fremover blir meget viktig med å få 
etablert et utstrakt regionalt samarbeid 
i Region Sør med klare målsetninger 
for hva vi ønsker å få til. Sør- og Nord-
Trøndelag er nå slått seg sammen til ett 
fylke og vi føler på at det er mye snakk 
om utvikling i aksen fra Trondheim til 
Steinkjer. Skal vi få til en positiv utvik-
ling i Region Sør må både kommuner, 
næringsliv og næringsforeninger stå 
sammen og jobbe mot felles mål.

Utbygging av E6
E6-utbyggingen som etter hvert kom-

mer, blir et kjempeprosjekt og vil gi 

oss store muligheter for leveranser og 
arbeidsinnsats. Reguleringsarbeidene er 
i full gang og blir gjennomført i løpet av 
2018. Her er det viktig og følge med og 
ivareta våre lokale interesser. Etter infor-
masjon fra utbygger og de store entrepre-
nørene vil det for vår del, med mange små 
bedrifter, være nyttig å gå sammen for å 
stå sterkere i konkurransen. Dette kan skje 
ved å lage samarbeidsavtaler, eller dan-
ne arbeidsfellesskap for prosjektet. Om 
ønskelig vil Rennebu Næringsforening 
bidra til organisering av dette.

NATO-øvelse
En annen stor aktivitet er NATO-

øvelsen som skal gjennomføres i høst. 
Dette er den største øvelse på norsk jord 
til nå, det omfatter totalt 48 000 soldater 
og det blir stor aktivitet i vårt område. Her 
skal vi arbeide aktivt for å få mest mulig 
opplysninger om hvilke varer og tjenester 
som vil bli etterspurt.

Kom med innspill
Ellers vil Næringsforeninga bidra på 

best mulig måte for å utvikle næringslivet 
i Rennebu. Vi har mange viktige oppgaver 
i årene framover. Næringslivet er i stadig 
endring og det krever at vi alle er på hug-
get og engasjerer oss. Vi i styret prøver å 
holde oss orientert om det som skjer, men 
vi er avhengige av at alle medlemmene 
kommer med innspill på saker vi skal ta 
tak i.

Av Dagfinn Vold

Rennebu Næringsforening samlet til årsmøte.
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Rennebu Songkor:

Vårkonsert 
uten en tråd
Det har i flere år vært tradi-
sjon at Rennebu Songkor 
ønsker våren velkommen 
med en konsert. I år blir intet 
unntak, og søndag 6. mai 
inviteres det til vårkonsert 
uten en tråd.

- Tittelen henspeiler ikke på at koret 
stiller lettkledde på konserten, men rett 
og slett at det ikke er noen rød tråd i pro-
grammet for kvelden. Vi skal synge san-
ger som gjerne forbindes med forskjel-
lige årstider, rett og slett plukket ut fordi 
vi liker dem, forteller Johanne Eggan i 
Rennebu Songkor. 

Trivelig og sosialt
Mens vårkonserten tidligere har vært 

arrangert på Sandbrekka, har de i år valgt 
å bruke Kultursalen på Berkåk. I tillegg til 
korsang blir det allsang, åresalg og under-
holdning.

- Det bør vel også nevnes at alltid like 
sprudlende Erik Hoel bidrar med noen 
låter, og selvfølgelig setter vi av god tid til 
kaffe, kaker og trivelig prat rundt bordet. 
Vi gleder oss og håper mange tar turen til 
Kultursalen denne kvelden, sier Johanne. 

Av Mona Schjølset

Penger til 
Kvinnegruppas inn-
samling for EL-sykkel 
til helseenteret

Det er til nå kommet inn over kr 
69.000 for å kjøpe El-sykkel, og da er de 
godt på vei til å kjøpe to sykler.

De som ønsker å gi penger til innsam-
linga kan bruke kto.nr. 4260.73.40743.

Interessant kveld 
på biblioteket

- Vi gleder oss til å få besøk av niesen 
Magnhild Bruheim, og det blir spennende 
å høre hvordan hun opplevde onkelens 
forfatterskap. Magnhild er selv forfatter, 
og jeg ser vel for meg at onkelen har vært 
en inspirasjonskilde for henne, sier biblio-
tekar Merete Kjærnes Fossum. 

Sambygding
Ola Kjeka kommer også fra Skjåk, og 

selv om det er over 70 år siden han forlot 
hjembygda husker han Bruheim godt. 

- Ja, han var en personlighet med 
mange sterke meninger, selv om han ikke 
bestandig snakket med så store boksta-
ver. Jeg husker godt at han kjørte rundt på 
mopeden sin med vindjakke, nikkers og 
sixpence, forteller Ola. 

Bruheim ble født i 1914 og hadde en 
meget aktiv og produktiv karriere som 
forfatter i perioden fra 1940 og nesten helt 
til han døde i 1988. 

Interessant
Det er Rolf Erik Jordet som har tatt 

initiativ til arrangementet på biblioteket, 

og han håper mange kommer. Selv har 
han lest mye av det Bruheim har skrevet, 
og er ikke i tvil om at dette er en forfatter 
som fortjener enda mer oppmerksomhet. 

- Det var vel litt tilfeldig at jeg fikk 
øynene opp for Bruheim, etter at dattera 
vår ble inngift i familien. Da begynte jeg 
å lese både dikt og bøker, og syntes det 
var utrolig fascinerende og interessant, 
forteller Rolf Erik. 

Setter pris på initiativet
Også de ansatte ved biblioteket er gla-

de for initiativet fra Jordet, og ser fram til 
et interessant besøk. 

- Det er bra at publikum engasjerer 
seg og kommer med tips til denne type 
arrangement, så jeg håper riktig mange 
finner veien til biblioteket denne kvelden, 
avslutter Merete Kjærnes Fossum ved 
biblioteket. 

Av Mona Schjølset

Den 3. mai besøker forfatteren Magnhild Bruheim biblioteket 
for å fortelle om sin onkel, den kjente dikter og forfatter Jan-
Magnus Bruheim fra Skjåk. Han har skrevet en rekke dikt og 
barnebøker, og mottok flere priser for sitt forfatterskap. 

Rolf Erik Jordet, Ola Kjeka og Merete Kjærnes Fossum 
gleder seg til å høre mer om forfatteren Jan-Magnus Bruheim.
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Gjelder REMA 1000 Berkåk - 30 % frukt og grønt  23.04.18-28.04.18- Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.

Det lønner seg å ha        når du
handler på REMA 1000 Berkåk

GIR DEG

-30%
PÅ FRUKT
OG GRØNT

Hele uke 17 får du 30 % på frukt
og grønt når du har Æ, i tillegg

til våre faste lave priser!
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@rennebucom
@reisentilfjellet

@rennebukommune

K U N N G J Ø R I N G E R

17. mai (Grunnlovsdagen)
- Tradisjonsrik nasjonaldagsfeiring i Vollagrenda 
19. mai (Pinseaftan)
- Kl. 12 Basar til inntekt for Voll FlerbruksHus AS 
 Gymsalen på Voll skule
- Kl. 18 Pinstibålbrenning i Vollagrenda
- Kl. 21 Konsert i Rennebu kyrkje
 Ein Lut av Noregs Land (Raushet)
 Tonar frå den klassiske musikken
20. mai (1. pinsedag)
- Kl. 12 Solviljens 4H-dag på Voll skule
 Aktivitetsdag for store og små
 Skapartrong og handboren kunnskap
21. mai (2. pinsedag)
- Kl. 12 Konsert i Rennebu kyrkje
 Ein Lut av Noregs Land (Stolthet)
 Familiekonsert 
 Sal av mat v/ Rennebu Bygdekvinnelag 
- Kl. 18 Konsert i Rennebu kyrkje
 Ein Lut av Noregs Land (Takknemlighet)
 Ein salutt til ei framifrå framtid i Nerbygda
 Same repertoar som familiekonserten

Gratis inngang - men, oppfordrer til spleiselag 
til inntekt for Voll FlerbruksHus AS

Skal du feire bursdag 
eller ha et møte?
Jutulstuggu på Stamnan 
kan være stedet.
Ta kontakt på 
tlf 909 67 637 / 911 13 906

arr:                  trim og sykkel

Sykkelkarusell 2018
Søndag 29. april kl 13.00 Voll
Søndag 6. mai kl 13.00 Berkåk
Søndag 13. mai kl 13.00 Berkåk

Velkommen til en flott sykkeltur.
Alle som kan sykle kan delta!

1. mai 
i Rennebu

Gudstjeneste i Berkåk kirke kl. 11.00

Tradisjonell markering ved helsesenteret kl. 12.30
Ord for dagen v. Ola Øie

Åpent arrangement i samfunnshuset kl. 14.00

• Hovedtaler Harald Holm. 
• Appeller og underholdning. 
• Åresalg og salg av kaffe/ kake.

Gratis inngang

Velkommen!

Arr: Rennebu Arbeiderparti

K U N N G J Ø R I N G E R

Endring av telefontid 
ved kommunehuset fra 1. mai
Sentralbordet, tlf 72 42 81 00, 
åpent kl. 09.00-14.00. Besøkstid kl. 08.00-15.30
Plan- og byggesakskontoret telefon og 
besøkstid kl. 09.00-14.00.
Telefonnummer til enhetene finner dere 
på www.rennebu.kommune.no
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K U N N G J Ø R I N G E R
Skytingens dag
søndag 13. mai kl. 13.00 
i Gammelstødalen

•  Premieutdeling for deltakelse på 
 5 tirsdagsskytinger (kl NU-J) 
•  Premieutdeling for deltakelse på 
 3 runder finfeltkarusell 
•  Alle får prøve å skyte
• Servering

Alle er hjertelig velkommen til skytingens dag!

Vi ønsker jegere velkommen til 
oppskyting og treningsskyting
i Gammelstødalen tirsdager kl 17.00-19.00

Mai: 8., 15., 22., 29.,
Juni: 5.
August: 7., 14., 21., 28.
September: banen stengt 1.

Leilighet ledig for utleie på Berkåk
Kontakt mobil 99 55 39 55

Årsmøte i Jutulstuggu på Uv SA
7. mai kl 19.30.
Vanlige årsmøtesaker.

Styret

Leilighet ledig i første etasje på 
Samlaget Stamnan fra 1. juni 2018.
Henv telefon 905 78 467/958 13 938

LHL Rennebu arr. 

Tur til Hatlingsetra 
fredag 1. juni 2018

Start fra Voll kl. 7.30 og Berkåk kl. 7.45.
Frokost, Rømmegraut på Setra samt underholdning og 
omvisning Steinkjer kirke.
Alt dette for kr 1000,- pr medlem og 
kr 1500,- for ikke medlemmer.
Påmelding innen 18. mai til
Inge Olav tlf. 909 22 860, og Oddmund tlf. 994 95 005

Neste Rennebunytt 
kommer torsdag 16. mai

NB: Frist for stoff er mandag 7. mai.

17. mai på Voll
Kl. 12.00 Gudstjeneste i Rennebu kirke
 v/ Jostein Landrø.

Kl. 13.00 17. mai-toget går fra skolen.
 Rennebu skolekorps spiller.

Etter toget blir det
• salg av is, kaffe og kaker
• salg av pølse med potetmos
• leker for barna og natursti for alle
• tale ved Randi Olise Hoel
• kulturinnslag fra scena

17. mai på Berkåk
Felles feiring for alle
Kl. 10.00 Gudstjeneste i Berkåk kirke
Kl. 11.00 Folketog fra Berkåk kirke 
 til Rennebu helsesenter og til 
 Rennebu barne - og ungdomsskole
 På helsesenteret: 
 Tale for dagen v/Gjermund Kvam

Feiring videre på skolen etter toget:
Kiosk - tombola - leker - natursti - grendastafett

17. mai på Innset
Kl. 12.00 Gudstjeneste
 Innset hornmusikk deltar
Kl. 12.45 Tog fra kirka til skolen. 
 Program i samfunnshuset:
 Tale for dagen - leker - natursti
 Salg av hamburger, pølse, is, brus og kake
 Loddsalg

Inngang kr 50. Under 15 år gratis (t.o.m ungdomsskolen)

Hjertelig velkommen!

17. mai på Nerskogen
Kl. 14.00 Toget går fra skolen
 Salg av varmmat, kaffe, is, brus, kaker mm
 Leker og natursti
 Tale for dagen
 Velkommen!
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Dette skjer i Rennebu!

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

26.04 Formiddagstreff Staure 11.00
26.04 Terrengløp Voll skole 18.00
27.04 Blåveisen kor og hobby Innset bedehus 18.00
 Våravslutning
29.04 Sykkelkarusell Voll 13.00
30.04 Basar Misjonshuset, Voll
01.05 Gudstjeneste Berkåk kirke 11.00
01.05 1.mai-arrangement - se egen annonse
02.05 Medlemsmøte kvinnegruppa Friv.sentralen 19.00
03.05 Hyggestund m/kvinnegruppa Helsesenteret 11.30
03.05 Mottak av klær Refshus skole 16-18
03.05 Terrengløp Frambanen 18.00
06.05 Sykkelkarusell Berkåk 13.00
08.05 Kirkegårdsdugnad Rennebu kirke 14.00
08.05 Trening -oppskyting Gammelstødalen 17.00
10.05 Mjukliadagen Mjuklia 12.00
13.05 Sykkelkarusell Berkåk 13.00
15.05 Trening -oppskyting Gammelstødalen 17.00
17.05 Arr rundt om i bygda, se egen annonse
22.05 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
23.05 Kirkegårdsdugnad Nerskogen kapell 14.00

4-6-sport hver torsdag i Rennebuhallen kl 17.30-18.30
7-10-sport hver torsdag i Rennebuhallen kl 18.30-19.30
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
Intervall/styrketrening i Rennebuhallen hver 
torsdag kl 19.30-20.30
Oldboys i Rennebuhallen hver torsdag kl 20.30-22
Oppspinn: se timeplan på oppspinn.net
Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21 
i Sanitetshuset, Gml.kongevei 24 (i sokkelen).
Frisktrim i Rennebuhallen hver onsdag kl 8.30-9.30
Kafe Hyggen åpen hver lørdag kl 12-15
Strikkekaffe på Kafé Hyggen 1. tirsdag i hver måned.
Hørselshjelp? Ta kontakt med Bjørg Voll tlf 950 23 162

Det er gratis innrykk i kalenderen! 
Send epost til mari@mediaprofil.no 
eller ring 72 42 76 66


