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Ida og Maren tok med seg klassen sin
- 6. klasse ved Berkåk skole
- til overnattingstur ved Hurundsjøen.
Mer om turen på midtsidene.
Foto: Dagfinn Vold
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I dag kom en ny rapport fra folkehelseinstituttet med
oppdatert status på utviklingen i Rennebu kommune. Vi
har hatt en nedgang på 3,5 % i innbyggertallet i tidsrommet 2005-2015. Det betyr en reduksjon på ca 100 personer i perioden, til 2567 pr 01.jan 2015. Siden 2013 har vi
imidlertid hatt en positiv utvikling med ca 30 personer i
pluss.
Om det store utviklingstrekket fortsetter, vil vi være ca
2300 innbyggere i 2040. Av dagens voksne innbyggere
har 30,4% kun grunnskole som høyeste utdanning. 21,9
% av ungdommene våre fullfører ikke videregående
skole innen normal tid (5 år) og kommer på statistikken
som frafall i videregående skole.
Færre 10.klassinger i Rennebu enn øvrige i fylket svarte
i elevundersøkelsene at de trivdes godt på skolen. De
svarte også at de opplevde flere tilfeller av mobbing de
siste månedene. 7.klassingene i Rennebu opplevde motsatt tendens - færre mobbetilfeller og bedre trivsel (de
siste 6 skoleårene).
Betyr disse opplysningene egentlig så mye for oss?
Kanskje ikke direkte, men vi vet at de gir signaler om
fremtiden. Nedgangen i antall innbyggere betyr færre
inntekter fra staten. Det blir født færre barn som gir små
kull til både barnehage og skole. De er morgendagens
arbeidstakere, samtidig som vi vet at antall eldre øker.
Statistikken viser at i Sør-Trøndelag under ett er det 5,0
arbeidstakere pr person over 67 år, mens i Rennebu har
vi 2,9 arbeidstakere pr person over 67 år. Dette forteller oss at det vil være utfordringer knyttet til å skaffe
nok arbeidskraft og samtidig få riktig kompetanse, for
eksempel sykepleiere. Det vil også være færre til å betale
inn skatt slik at kommunen kan gi de offentlige tjenestene som alle innbyggerne har rett på. Kanskje må vi tenke
annerledes i fremtiden; der de eldre er en ressurs?
Ungdommen vår som ikke fullfører videregående skole,
vil ha problemer i første omgang med å finne seg en
meningsfylt jobb, for i de alle fleste jobber kreves det
kompetanse og utdanning. Tidligere var det vanlig at vi
i foreldregenerasjonen bare kunne begynne å jobbe om

vi var lei skolen, men i dag finnes det ikke tilsvarende
muligheter. Mindre enn 5% av jobbene krever lite kompetanse.
Forskerne hevder at veien til å lykkes i voksenlivet og
ikke minst å mestre livet generelt er gjennom å få seg
en utdanning. Hva kan vi som samfunn gjøre med det?
Jo, som foreldrene må vi være de første til å støtte barna
våre slik at de får positive holdninger til utdanning.
Foreldre må ta kontakt med barnehagen/ skolen om
noe er ugreit slik at de sammen med de voksne kan løse
flokene. Verken barnehagen eller skolen kan klare den
jobben alene.
Barnehagene og skolene har nå tatt grep og har sammen
med foreldre og andre fagfolk blitt enige om hvordan de
bedre og tidligere kan få slutt på mobbing eller det som
føles som mobbing. Ett av tiltakene er innsatsteamet
som er satt sammen av flere fagfolk som vil bistå læreren, eleven eller foreldrene for å kartlegge hva og hvem.
Målet er å skape forståelse og aksept for hverandre og
gjennom det skape trivsel som er nøkkelen til å prestere i
skolen. Her har vi alle voksne en oppgave: vi er forbilder
og de unge speiler oss.
Folkehelseinstituttet har vist at det er stor sannsynlighet
for at eleven ikke fullfører videregående skole dersom
selvfølelsen er dårlig etter f.eks mobbing. Psykososiale
problemer følger av dette og kan gi seg utslag i varig
uførhet.
Trivsel i barnehage og skole er det viktigste og det mest
grunnleggende for at læring kan skje. Utdanning er folkehelse.
Vi alle kan bidra til dette gjennom positive holdninger og
fremsnakking.
Lykke til med et nytt barnehage- og skoleår!
Lill Hemmingsen Bøe
ass. rådmann

Abonnement
Rennebu Nytt
kr 430 pr. år

Kontakt
Mediaprofil AS
Berkåk, 7391 Rennebu
tlf. 72 42 76 66
mari@
mediaprofil.no
Du kan også lese
Rennebunyttsom pdf på
www.rennebunytt.no

Mot Svartådalen en sensommerdag – Geithetta til venstre og Trollhetta til høyre. Foto: Dagfinn Vold
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Inviterer til
Næringskonferanse
Utgangspunktet for årets næringskonferanse på Oppdal er muligheter for
Norge - og spesielt Rennebu og Oppdal etter oljealderen. Men, konferansen
vil også i år ha mye fokus på hyttebygging i regionen.

Arne Per ble
Årets ildsjel
Rennebu idrettsråd utnevner hvert år en ildsjel blant personer som gjør det lille ekstra for
fellesskapet.

Leder i Rennebu idrettsråd Magnar Langklopp gratulerer Arne
Per Bjerkås som Årets ildsjel i Rennebu.
De som blir utnevnt til Årets ildsjel rundt om i kommunene blir invitert til Idrettens Hederskveld i regi av SørTrøndelag Idrettskrets, og den blir arrangert 16. oktober på
Clarion Hotel & Congress i Trondheim.
Odd Ustad, Ingrid Hoel, Jan Bredeveien og Trond Jære inviterer til ny næringskonferanse.
Næringskonferansen
på
Oppdal arrangeres mandag 16.
november, og den vil også i år
ha interessante tema for regionen.
— Konferansen er blitt et
treffpunkt der en setter aktuelle saker under debatt, som
følges opp i etterkant. Jeg
synes konferansen er med
på å utvikle næringslivet vårt
videre, sier Jan Bredeveien i
Nasjonalparken Næringshage.
Etter oljealderen
Konferansen har i år
som et bakteppe at oljealderen kan nærme seg slutten. Fiskeoppdrett i Møre og
Trøndelag gjør kanskje at
Midt-Norge ikke er så sårbart,
men samtidig kan det at oljealderen går mot slutten gi nye
muligheter for Rennebu og
Oppdal i form av ny tilgjengelig kompetanse.
Jon Almaas kommer
Årets konferansier er Jon
Almaas (kjent fra bl.a. Nytt på
nytt i NRK), og konferansen
starter med at Almaas samtaler med viseadministrerende
direktør i Innovasjon Norge
Toril Boriusdotter Ressem og
Ivar Koteng om hvilke muligheter vi har etter oljealderen.
Hytter og digital markedsføring
Deretter kommer
Kjell
O. Solbakken, daglig leder i
Norsk Turistutvikling AS og
stiller sprøsmålet: kan MidtNorges største hyttedestinasjon bli blant de fem beste i
Norge?
Ida Haneborg, Industry
Manager, Google setter fokus

på hvilke muligheter og gevinster det ligger i digital markedsføring, og Espen Eriksen
i Oppdalsbanken ser nærmere på økonomisk utvikling
i Oppdal og Rennebu på bakgrunn av utviklingen i norsk
økonomi.
Interessante miniseminar
Miniseminarene er i år flyttet til slutten av konferansen
for å få bedre flyt i arrangementet. Det vil bli tre interessante seminar • Råvarer i verdensklasse hvordan forvalter vi lokalmaten vår?
• Midt-Norges største hyttedestinasjon - satser vi
nok?
• Digital
kommunikasjon
- er det så vanskelig som
man tror?
Råvarer i verdensklasse
Seminaret om Råvarer i
verdensklasse - hvordan forvalter vi lokalmaten vår?, er
bygd opp som en paneldiskusjon med Roar Hildonen
(restauratør, To Rom og
Kjøkken), Harald Halmøy
(Oppdal Spekemat og Oppdal
Smak & Behag) og Ståle
Gausen (direktør Grilstad,
representant for Nortura) med
Trond Jære (strategirådgiver
i Rennebu kommune) som
ansvarlig.
— Både Rennebu og
Oppdal er landbruksavhengige
kommuner, og det skjer mye
spennende på det lokale matmarkedet. Vi tar utgangspunkt
i sau og storfe på konferansen,
og vi vil blant annet sette fokus
på hvordan vi skal få godt nok
betalt for de fantastiske råva-

rene som kommer fra distriktet
vårt, sier Trond Jære.
Hytter - satser vi nok?
Odd Ustad er ansvarlig for
miniseminaret Midt-Norges
største hyttedestinasjon - satser vi nok? Det er i dag over
5.300 hytter i Rennebu og
Oppdal, og de som er på hyttene tilbringer årlig mellom 50
og 60 døgn på hyttene sine.
I Rennebu er det beregnet at hytteeierne tilsvarer ca
1.000 faste innbyggere, og det
viser at hyttenæringa er stor i
Rennebu.
Under seminaret om hyttedestinasjon vil det også bli
presentert et nytt nettsted,
hyttetomta.no, der grunneiere
har gått sammen om å markedsføre ledige hyttetomter i
Rennebu og Oppdal.
— Rennebu og Oppdal er
den største hyttedestinasjonen i Midt-Norge, og den må
vi markedsføre sammen, sier
Odd Ustad.
Digital kommunikasjon
Det tredje miniseminaret
er om Digital kommunikasjon
- er det så vanskelig som man
tror?
Her blir det praktiske
eksempler fra bedrifter som
har lyktes: Joramo & Tørset
Bygg AS ved daglig leder
Ingrid Tørset og prosjektleder
Silje Granum, Nasjonalparken
næringshage, VPG AS ved
butikksjef Trygve Sande og
Industry Manager, Google ved
Ida Haneborg.
Ansvarlig her er Margrete
Vognild Blokhus, daglig leder
OPPDAL:365 AS.
Av Dagfinn Vold

Da Magnar Langklopp i Rennebu idrettsråd og Kjetil
Værnes som leder i skigruppa i Rennebu IL troppet opp på
døra til Arne Per Bjerkås i Vassliveien på Berkåk for å markere at han er utnevnt til Årets ildsjel, mente Arne Per at kaffedrikkinga burde foregått i gapahuken ved skiløypa - med
bål og svartkjel. For det er skiløypa og løypemaskina som er
Arne Pers hjertebarn.
— Om Arne Per ikke har kjørt løypemaskina mest, så er
det sikkert han som har strøket mest på maskina, var kommentaren fra kona Margrete. For Arne Per har sammen med
de andre frivillige løypekjørerne lagt ned utrolig mange
timer i det fantastiske løypenettet rundt Berkåk. Arne Per
understreker at han ikke kjører mer enn de andre frivillige,
men når responsen på løypenettet er så god er det enklere å
være ildsjel også.
Arne Per har kjørt løypemaskina i sju år, men han har
vært aktiv i idrettslaget adskillig lengre. Allerede i 1984 var
han leder i Rennebu IL, og han har vært leder i skigruppa i
to perioder. Han var også sentral da Rennebu IL arrangerte
NM på ski i 1998.
Nylig ble det satt opp garasje til løypemaskina, etter at
den har stått ute i vær og vind i mange år. Arne Per var også
sentral der, og leder i skigruppa Kjetil Værnes sier at det er
gull verdt å ha med Arne Per og andre som har lang fartstid
når ting skal gjøres.

Arne Per ved dagens løypemaskin som ble innkjøpt i 2007.
Av Dagfinn Vold
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Angela Gobbens
med utstilling
i San Fransisco
I august var Angela Gobbens fra Berkåk over
til USA for å være med på sin første utstilling.

De frivilliges
festaften
Søndag 25. oktober inviterer Rennebumartnan til feiring av de frivilliges
innsats gjennom 30 år.
- Uten de frivillige hadde det nok heller ikke vært noen Rennebumartna,
så denne hyllesten er så fortjent som det går an, sier martnassjef Kenneth
Teigen.

Galleriet i San Fransisco under åpninga av utstillinga.
Angela driver med en spesiell collageteknikk, og hun
legger bilder av sine collager ut på Instagram under navnet
Miss.printed. Winston Smith fra San Fransisco oppdaget
Angela på Instagram og ble imponert over hennes collager,
og han inviterte henne over for å stille ut noen av sine collager.
I august var Angela over til Smiths galleri for å være med
på åpningen av en gruppeutstilling med forskjellige kunstnere som driver med collage.
— Det kom cirka 150 mennesker på åpningen, og jeg
solgte to av mine seks collager. Nå er jeg invitert til å delta
på en gruppeutstilling i Downtown Oakland i et lite galleri
som heter VAMP, forteller Angela.
Utstilling under Kulturvukku
Angela vil ha utstilling med et utvalg collager under
Kulturvukku, og utstillinga vil være på Frivillighuset.
Utstillinga åpner lørdag 17. oktober kl 16.00, og da vil Angela
samtidig fortelle om arbeidene sine.

Sigrid Haanshus kommer for å fremføre ”I dreamed a Dream”,
og hun skal delta i semifinalen i Norske Talenter fredag 13. november.
Rennebumartnan
har
sammen med sine hovedsamarbeidspartnere
KVO/
Trønderenergi,
SpareBank1
SMN, Kraftlaget og Rennebu
kommune lagt opp til et spennende program, der både etablerte artister og nye stjerneskudd skal få slippe til på scenen.

Winston Smith med Angelas presentasjonsbok under åpninga
av utstillinga i San Fransisco.
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Variert program
En artig ønskereprise denne kvelden kommer nok til å
bli gjenhør med martnasorkesteret, som var fast inventar
både under Rennebumartnan
og bygdakveldene på 80-tallet. I tillegg kommer Rennebu
Mannskor,
Heidi
Skjerve
og Milenburg Joys, og ikke
minst den talentfulle ungjenta
Sigrid Haanshus fra Soknedal.
Sigrid har denne høsten gjort
seg svært bemerket gjennom TV-programmet Norske
Talenter, der hun ble sendt
direkte videre til semifinale
etter en fantastisk fremføring

av ”I dreamed a Dream” fra
Les Miserables. Og for de som
følger med på Norske Talenter,
så skal Sigrid i semifinale fredag 13. november.
Og til å lede kvelden så har
arrangøren fått Marvin Wiseth
til å ta seg av det.
I følge Teigen er arrangørene godt fornøyd med det programmet de har sydd sammen,
og han ser heller ikke bort fra
at det kommer en og annen
overraskelse i løpet av kvelden.
— Ja, vi har noen flere baller i lufta, så får vi se hvordan
de lander etter hvert. Det kommer uansett til å bli noe for
enhver smak, fastslår Teigen.
Kaffe, kaker og dugnadspenger
Som seg hør og bør en
jubileumsfeiring blir det også
servert kaffe og kaker, i tillegg til at dugnadspenger for
Rennebumartnan 2015 skal
deles ut. Ifølge martnassjefen blir det også satt av tid til

prat over kaffekoppen, og han
håper riktig mange finner veien til Rennebuhallen denne
kvelden.
— Det er jo slik at de fleste på en eller annen måte har
bidratt med komitearbeid
under Rennebumartnan, og
om det har skjedd en gang
eller 30 ganger er man like
velkommen. Det samme gjelder dem som på ett eller annet
tidspunkt har hatt en lønnet
oppgave i martnassammenheng, sittet i martnaskomiteen eller bidratt med noe
annet. Denne kvelden er alle
som på en aller annen måte
har bidratt, hjertelig velkommen, fastslår Kenneth Teigen,
og presiserer at det selvsagt er
gratis adgang!
Påmelding innen 16. oktober på
www.rennebumartnan.no - eller ta kontakt med
Kenneth på martnaskontoret
Av Mona Schjølset

K

ulturv kku
17. - 25.10. - i Rennebu - 2015

Rennebuspæll for 20. år på rad

Satser på ny
musikalsuksess
Ved Rennebu ungdomsskole har det blitt en
fast tradisjon at avgangselevene setter opp
musikal. Dette har blitt et svært populært
arrangement, som trekker fulle hus hvert år.

I 1995 ble Rennebuspæll arrangert for første gang, og har siden vært arrangert etter samme mal hvert år.

Denne høsten er det ”Spelemann på taket” - eller
”Spællmainn på taket” som den vil hete etter som de skal
spille stykket på rennbygg - avgangselevene skal bryne seg
på, og før høstferien ble arbeidsoppgaver og roller fordelt.
Det er mye som skal på plass før det er klart for premiere,
men det viser seg år etter år at motiverte elever og et rutinert
støtteapparat kommer trygt i havn.

Utleira Skolekorps på scenen under fjorårets Rennebuspæll.

- Rennebuspæll var en
nyskapning da det ble arrangert for første gang, og fortsatt holder vi stand som et av
de store arrangement for skolekorps i Trøndelag, forteller
Kenneth Løkslett, som er leder
i Rennebuspællkomiteen.
I år er 12 korps påmeldt
den uhøytidelige underholdningskonkurransen, og blant
dem flere samarbeidskorps.
Det betyr at det er et anselig antall musikere som møtes
til konsert og sosialt samvær i
Rennebuhallen den 17. oktober.
Party! Party!
Tema for årets Rennebuspæll er ”Party! Party!”, noe
som åpner for mange slags
tolkninger og mye gladmusikk.
- Temaet ble jo valgt fordi
Rennebuspæll har vært arrangert 20 år på rad, så det er jo
en slags feiring av det. Selv om

det er 21. gang det arrangeres
er det jo en form for jubileum.
Dessuten er det jo mye musikk
å velge mellom i denne sjangeren, og ikke minst kommer
det til å bli fengende og publikumsvennlig musikk, påpeker
Løkslett.
Logistikkutfordringer
Som de fleste sikkert har
fått med seg skal samfunnshuset og området rundt oppgraderes og renoveres, og dette
arbeidet skal startes opp nå
i høst. Dette medfører noen
ekstra utfordringer i forhold til
logistikken rundt arrangementet.
- Vi jobber med å finne
gode løsninger i forhold til
matservering, oppvarmingsrom og kiosk. Dessuten må
publikum kanskje belage seg
på å gå inn på baksiden av hallen, eller eventuelt via sideinngangene, men dette blir i til-

felle godt skiltet så ingen skal
være i tvil om hvor de skal gå,
sier Løkslett.
Samarbeid med Kvikne og
Oppdal
Arrangørkorpset Rennebu
skolekorps samarbeider i år
med Oppdal Juniorkorps og
Kvikne Skolemusikk fram mot
Rennebuspæll, og til sammen
blir det rundt 70 musikanter på
scenen, i tillegg til 20 aspiranter og drillere. De har allerede
hatt både seminar og flere fellesøvelser, og ifølge Løkslett
er det ingenting å si verken på
innsats eller motivasjon.
- Ungene syns jo naturlig
nok at det er artig å være en del
av et så stort korps, og dessuten fungerer de bra sammen
sosialt også, så dette har bare
vært positivt, sier Løkslett.
Av Mona Schjølset

Sang- og musikkveld i Berkåk kirke
I flere år har Berkåk menighetsråd hatt et sang- og musikkarrangement i
Kulturvukku.
I fjor satset de stort, med
en kirkekonsert med Arve
Tellefsen og Harald Rise! I år
blir det et helt annet arrangement; en Sang- og musikkveld
der vi, med utgangspunkt i
den nye salmeboka, tar en sangreise i tid og rom; fra Bibelens
tid og fram til nå, og fra sør, øst
og vest og til Norden.
Oddbjørn Stjern leder
kvelden med hjelp av forsangere og musikere. Anette og

Øyvind Vognild tar oss med
på en bildereise til Thailand,
og Heimdal Bluegrass Band
vil gi oss en musikalsk reise til
Amerika.
Kvelden er søndag 18.
oktober kl 19.30, og etter konserten blir det servering av kaffe og kaker etterpå. Bli med på
en sangreise som spenner vidt,
både stilmessig, historisk og
geografisk!

En klassiker
”Spelemann på taket” regnes av mange som en av verdens vakreste musikaler, og er i alle falle en av de mest
populære og hyppigst spilte gjennom tidene. Det er en amerikansk musikal, som første gang ble vist i Norge på Den
Nationale Scene i 1967. Handlingen finner sted i en russisk
landsby like før 1905-revolusjonen. Gjennom melkemannen
Tevye, og hans familie, vises motsetningene mellom framtidsdrømmer og ønsket om å opprettholde tradisjoner.
Etter norgespremieren i 1967 har musikalen vært satt opp
ved en rekke scener rundt om i landet, og den treffer stadig
nye generasjoner med aktuelt tema og fengende musikk.
Forberedelser
Årets avgangselever er nå i full gang med forberedelsene
til sin versjon av den populære musikalen, og PR-gruppa tar
sjansen på å forhåndsomtale dette som nok en suksess.
- Vi føler oss veldig trygge på at dette blir bra ja, for det
er så mange flinke folk i klassen vår, og dessuten er det et
spennende og artig stykke, sier Fredrik Holte Kvendbø, Jon
Ivar Dalshaug og Magnus Lygre. Sammen med Emil Lund
Frøseth utgjør de tre PR-gruppa, som skal sørge for publisitet og interesse rundt årets oppsetning.
Plakater, facebook og omtale i media
- Vi skal ganske snart opprette en facebookside, og her
skal vi legge ut både bilder og oppdateringer etter hvert som
øvinger og andre forberedelser kommer godt i gang, forteller
Fredrik.
I tillegg har de ansvaret for plakater, billetter og invitasjoner, og de må også ta kontakt med lokalpressen for å få
positiv omtale av arrangementet. Og det skal de ha guttene,
de har gjort hjemmeleksa godt og omtaler både medelever
og stykket som sådan i rosende ordelag. Undertegnede lot
seg lett påvirke og bestemte seg umiddelbart for å ta turen til
premieren i Rennebuhallen 22. oktober.
Av Mona Schjølset

Mørketur
Tirsdag 20. oktober i Kulturvukku arrangeres en spennende tur – mørketur til Buvatnet. Det er Barnas Turlag og
Idrettskolen som står som arrangør, og målet for turen er
badeplassen. Der vil det bli servert varm drikke, og det vil
bli steking av pinnebrød på bål. Det er smart å ta med kopp
og noe å sitte på – og ikke minst hodelykt eller lommelykt.
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Populær leder i Rennebu Røde Kors

Ove Einar Drugudal har vært med i Røde Kors siden han var 16 år.

For de aller fleste er Rennebu Røde Kors
relativt synonymt med Ove Einar Drugudal,
og de siste 20 årene har han hatt en aktiv
finger med i det meste som rører seg både i
lokallaget og på distriktsplan.

Ove Einar fikk sitt første
møte med Røde Kors allerede
i 1970, da han som 16-åring
deltok på sin første øvelse.
Siden den gang har det blitt
uttallige øvelser, kurs, møter
og oppdrag av alle mulige slag,
og fortsatt er han topp motivert for videre innsats.
Mange verv
Ove Einar tok fatt på sin
første periode som leder i
Rennebu Røde Kors allerede i
1997. Etter seks år i førersetet
overlot han ledervervet til Stig
Wiggen, som styrte skuta de
neste seks årene.
- Vi har en slags uskreven
regel i Røde Kors om at man
skal tre tilside og slippe til
noen nye etter seks år, og ofte
er det vel bra at det kommer
inn nye folk med nye ideer. På
denne tiden hadde jeg også
mange verv på distriktsplanet,
så det var helt topp at Stig tok
over styringa i lokallaget, sier
Ove Einar.
Etter at Stig Wiggen hadde
vært leder i seks år, ble Ove
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Einar igjen valgt som leder, et
verv han fortsatt har. Denne
gangen er det imidlertid ikke
sikkert at den uskrevne seksårsregelen blir overholdt, for han
er absolutt motivert for å fortsette noen år til.
- Hvis jeg blir spurt, og
medlemmene fortsatt vil ha
meg, stiller jeg som leder i to
nye år ja, smiler Ove Einar.

man imidlertid være fylt 18 år,
og selv etter det kan det være
veldig gode grunner for ikke å
være med på slike aksjoner.
- Det kan være en tøff
påkjenning å delta i den type
leteaksjoner, så det er viktig å
kjenne at man faktisk er forberedt på det, enten man er
18 eller 30, understreker Ove
Einar.

Mange ungdommer
Røde Kors har en bred
alderssammensetning på sine
medlemmer, og mange melder seg inn allerede fra de er
13 år. Man kan imidlertid ikke
ta grunnutdanningen før man
fyller 17, så hovedgruppen
av ungdommer som kommer
inn er de som går siste året på
ungdomsskolen.
- Da har de igjen ett år før
de fyller 17, og får vært med og
sett litt hva vi driver med før de
skal i gang med grunnkurset,
forklarer Ove Einar.
For å få være med på leteaksjoner der det letes etter
antatt omkomne personer må

Forskjellige oppdrag
Gjennom Røde Kors får
medlemmene mange forskjellige oppdrag, det være seg
sanitetsvakt på ulike arrangement som konserter, fester
eller volleyballturneringer, og
selvfølgelig å bistå i forbindelse med redningsaksjoner,
ulykker og leteaksjoner. I disse
dager er det jo høysesong for
bærplukkere og jegere, noe
som erfaringsmessig medfører
noen oppdrag også for Røde
Kors.
Som leder i Rennebu Røde
Kors får Ove Einar naturligvis
også en del representasjonsoppdrag på vegne av organisa-

sjonen, noe han syns er kjempeartig.
- I dag har jeg for eksempel
vært på Berkåk skole og snakket med 5. - 7. trinn om det å
gå seg bort, og hva vi kan gjøre
for å bli funnet fortere. Jeg fortalte ungene hvor viktig det er
å bruke farger i fjellet, og aller
helst refleksvest, slik at det er
lettere for letemannskapene å
finne deg. Kamuflasjeklær er
jo det vanskeligste som fins å
få øye på, så alle bør egentlig
ha en refleksvest i sekken som
man kan ta på hvis man kommer på avveie og skjønner at
noen er ute og leter, oppfordrer Ove Einar.
Mange jern i ilden
Ove Einar er gift med Jorid,
og sammen har de to voksne
døtre og fire barnebarn. Mens
jentene vokste opp var ikke
Ove Einar like aktiv i Røde
Kors, for da var det mange
andre aktiviteter som sto i
fokus og skulle følges opp.
- Jentene var med både i
korps, 4H, idrettslag og spilte

trekkspill, så det var mer enn
nok å henge fingrene i på den
tiden, smiler Ove Einar.
Han var også hopptrener
for en ivrig gjeng med rekrutter, noe som selvfølgelig også
krevde en del tid.
- Jeg har jo bestandig likt å
være med der det skjer noe, og
ikke minst være sammen med
trivelige folk, så det var også
en veldig fin periode, sier Ove
Einar.
Stor organisasjon
Røde Kors er en stor organisasjon, som på landsbasis
har 140.000 medlemmer. Bare
i Sør-trøndelag er det ca. 8.500
medlemmer, mens Rennebu
Røde Kors har drøye 200 medlemmer. Ifølge Ove Einar er
samhørighet og felleskap noe
som preger hele organisasjonen, og de har det bestandig trivelig på kurs, møter og
andre arrangement rundt om
i landet.
- Jeg treffer ofte på andre
Røde Kors folk når jeg er ute
og reiser, og vi kjenner på et

En benk
En benk ved stiens kant
har vert som en diamant.
For eldre, uføre og mange andre,
som vil ut å vandre.
Det oppfordres til å trimme - gå - gå og gå,
da har det vert kjekt å ha en benk å kvile på.
Ei gammel trefjøl koster ikke mange penger,
men ett unikum når en ikke greier gå lenger.
En liten puste-pause gjør så godt kanskje en må bli gammel for å bli forstått?
Det kan være pusten, bena, ryggen eller vonde knær ja alt som er,
som gjør at vi savner en liten ”pusteplass”
- ikke noe stort palass.

150 veier til et varmere
samfunn. I 150 år har Røde
Kors jobbet for å skape et
varmere samfunn i Norge.
For å vise hvor enkelt det
kan gjøres, har de samlet
150 små og store tips til
hvordan alle kan bidra til
et varmere samfunn.
”Sett deg ned. Slå av en
prat” er tips nummer én,
og Rennebu Røde Kors har
plassert en benk på Torget
på Berkåk.

felleskap enten vi treffes på
oppdrag eller det bare er et
tilfeldig møte, forteller Ove
Einar.
Flaskeinnsamling
En viktig inntektskilde
for Røde Kors er flaskeinnsamlinga. Her i Rennebu er
det plassert ut kontainere
på Nerskogen Landhandel,
Granasjøen, Hoel, Kløftbrua
og Mjuklia, og både fastboende og hyttefolk er flinke til å
levere panteflasker.
- Vi har faktisk gode inntekter herfra ja, men skulle
jeg komme med en liten opp-

En benk ved veien eller stien her og der,
ikke noe mer,
så kanskje flere eldre kom seg ut i naturen
- før eller etter middagsluren.
Når bena og kroppen er kjei,
og ryggen er luta lei da er det vi lengter etter en benk å sitte på,
før vi fortsetter å gå.

fordring må det være at folk
er litt mer nøye med hva de
kaster i kontainerne. Det er
jo slik at vi kun tar imot flasker som kan pantes, og verken
vinflasker, metallbokser, gamle
TV-antenner eller bleier hører
inn under denne kategorien,
ler Ove Einar.
Han presiserer imidlertid
at Røde Kors setter utrolig stor
pris på de posene med panteflasker som blir levert, men
tiden som går med til å sortere
det som kommer inn kan nok
reduseres betraktelig dersom
folk er litt mer nøye med hva
de leverer...
Bussjåfør
Røde Kors er en internasjonal organisasjon, og fra tid
til annen blir det derfor noen
utenlandsturer, der det utveksles erfaringer omkring drift og
opplegg andre steder. Snart

er Ove Einar igjen på farten i
Røde Kors uniform, og denne
gangen går turen til Georgia.
- Vi er en gruppe på 10 norske representanter som reiser
over for å se hvordan de driver
hjelpearbeid gjennom Røde
Kors der. Det gleder jeg meg
til, for det er bestandig både
lærerikt og trivelig å treffe
andre med samme engasjement som oss, sier Ove Einar,
før han skynder seg videre for
å skjøtte jobben som bussjåfør
en stund.
- Jeg må jo ha en vanlig jobb også, og nå har jeg
vært bussjåfør i 15 år og trives veldig godt med det også,
avslutter den engasjerte lederen i Rennebu Røde Kors
Hjelpekorps.

Har det ikke vert koslig med en hvileplass,
uten kontokort og pass?
Ingen blir yngre med tiden,
slik er det med den siden.
Kjellrun Kosberg

Årets viktigste
kampanje!
I perioden fra 5. oktober – 1. november er det
igjen klart for Rosa Sløyfe-aksjon på Statoil,
og ifølge daglig leder Svenn Ove Vaagen er
dette antagelig årets viktigste kampanje.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

- Dette er noe som angår alle, og vi er glade for å kunne bidra, sier Vaagen.
I fjor fikk Statoil-stasjoner over hele landet inn til
sammen 2,3 millioner til Rosa Sløyfe-aksjonen, og man
håper naturligvis på like god respons fra kundene også i år.
Poleringsvask, refleks og kaffe
I kampanjeperioden gir Statoil 50 kroner fra hver poleringsvask til aksjonen, samt at de selger reflekser for 40
kroner. Her går salgsinntektene uavkortet til aksjonen. I
tillegg går 5 kroner fra hver kaffekopp til aksjonen, så her
er det mange muligheter til å bidra.
- Refleks er jo veldig aktuelt nå som det begynner å bli
mørke høstkvelder, så dette er jo absolutt noe både små og
store bør ha på seg, sier Vaagen.
Oppfordringen må vel derfor bli at man kan svippe
innom Statoil for å ta vare både på seg selv og bilen, og i
tillegg støtte opp om en god sak!
”Gi oss panten”-kontainerne som er plassert flere steder i kommunen,
gir gode inntekter til Rennebu Røde Kors.

Av Mona Schjølset

Rennebunytt

7

Vaulan hyttegrend – sørvendt og solrik

Vaulan hyttegrend
ligger fint til i lia
innover mot Jøldalen
- med solrik utsikt
sørover mot Tælmyran
og Nerskogen.

Det er grunneierne Knut
Sponås, Martin Grendal og
Ola Martin Foss som har gått
sammen om å bygge ut Vaulan
hyttegrend. Oppstart på feltet
var i 2001, og til sammen er
det 46 tomter der – som har
alle fasiliteter med vinterbrøyta vei, vann, kloakk og strøm.
18 tomter er i dag bebygd.
— Vi har fått regulert området tett, men samtidig ikke tettere enn at det er pusterom og
vegetasjon mellom hyttene.
Reguleringen er gjort slik at
det ikke vil bli noe mer fortetting senere, forteller Martin.
Tomtene selges med ferdig
infrastruktur, og de er samtidig
rimelig i pris.
— Hyttegrenda er sørvendt
og har dermed gode solforhold. Samtidig ligger de i ly for
sørvesten, og dermed er det

ikke så værhardt her, forteller
Knut.
Slåtteng og storfuru
Innover Dalan og Vaulan
var det fra gammelt av slåtteng og ingen sætrer. Området
består av en fin blanding av
skog og åpent fjell, og det er
flere majestetiske storfuruer
(gadd) i området. Naturtypen
innebærer at det er gode forhold både for sopp og bær.
Martin forteller at det har blitt
mange spennende observasjoner av ugler i området, og
om våren kan en flere steder
høre orrfuglen på spillplasser.
Området gir derfor god friluftsfølelse og er godt egnet for
aktivt friluftsliv for hele familien hele året. Turterrenget er lett
og fint, og med Trollheimen
som nærmeste nabo er det

Knut Sponås og Martin Grendal står øverst i hyttegrenda med utsikt sørover mot Tælmyran og Ramsfjellet.
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mer krevende turterreng innen
kort rekkevidde. Vernegrensa
mot Trollheimen ligger ikke
langt fra feltet, så her er det
rikelig med uberørt natur å
boltre seg i.
Gode mobilforhold
På tur innover mot Vaulan
er det dårlig med dekning på
mobilen, men når vi kommer
opp i hyttegrenda slår det ut
med full 3G-dekning på vår
Telenor-mobil. Knut og Martin
kan fortelle at både Telenor og
Netcom har gode signal i hyttegrenda, og øverst i grenda er
det også dekning for Riks-TV.
Oppkjørte skiløyper
Om vinteren er det 6,6
km med oppkjørte rundløyper for ski ved feltet. Løypene
kjøres opp med snøsku-

Nytt firma:

Rennebu-bjelken
I lokalene til Torslaft på Berkåk har et nytt
firma etablert seg - Rennebu-Bjelken AS.

Knut Sponås og Martin Grendal i samtale over en kaffekopp på verandaen på hytta til Martin.
Arne Vaslag, Kent Ole Flatsetøy og Sveinung Kosberg har
mange idéer rundt treets muligheter.
ter og ved hjelp av frivillig
betaling. Løypene er knyttet sammen med løypa som
kommer over Nerskogen og
Jerpstad. Dermed er det milevis med løyper som kan benyttes. Innover mot Jøldalen er
det merka turløyper i regi av
Trondhjems Turistforening.
Kort vei fra Trondheim
Vaulan ligger med avkjørsel

fra Grindal mot Nerskogen, før
en tar av veien innover i retning Jøldalen. Avstanden fra
Trondheim er dermed unnagjort på en og en halv time.
Joldalsveien.no
Mer informasjon om selve
hyttefeltet kan du finne på
nettstedet
joldalsveien.no
– under menypunktet Nye
hyttefelt. Dette nettstedet
inneholder også mye annen

interessant informasjon om
området, og de har også værinformasjon med webkamera.
Av Dagfinn Vold

Bedriften skal produsere trebjelker ut fra en spesiell konstruksjon som tåler større vekt på større lengder.
Konstruksjonen er basert på en gammel teknikk som går
tusen år tilbake, der to bjelker er forspent mot hverandre.
Med dagens teknologi og hjelpemidler kan forspenningen
utføres i mer kontrollerte former der en kan beregne bjelkenes bæreevne. Sveinung Kosberg er én av initiativtakerne
sammen med Arne Vaslag, og sammen med faren Svein har
Sveinung for en tid tilbake produsert en prototype som var
utgangspunktet for å gå videre med idéen.
Glir inn i arkitekturen
— Fordelen med denne konstruksjonen er å utnytte treverket bedre med mindre byggehøyde og høyere bæreevne.
Kort sagt – en får mer for mindre, forteller Arne Vaslag. Arne
forteller at i konkurranse med bjelker i stål og betong kommer tre gunstig ut, og tre er spesielt godt alternativ for laftahus og massivtrehus. Rennebu-bjelken kan ligge åpen og på
den måten brukes som en viktig del av arkitekturen.
Miljøvennlig alternativ
Trebjelker er også et veldig godt alternativ der det blir
mer og mer fokus på miljøvennlige produkter. Ved behandling av tre produseres det minimalt med CO2, og det som er
ennå bedre er at 1 m3 binder hele 1 tonn med CO2. Dermed
er både produksjonen og bruken av tre gunstig for miljøet til
fremtidige generasjoner i motsetning til stål og aluminium.
Oppstartsperiode
Bedriften er nå inne i en oppstartsperiode, og de har tatt
over lokalene til Torslaft på Berkåk som har lagt ned driften.
— Vi er i ferd med å bestille utstyr og ordne lokalene, og
vi tar sikte på å komme i gang med produksjon i løpet av
første kvartal i 2016, forteller daglig leder Kent Ole Flatsetøy.
Av Dagfinn Vold

Forollhognakonferansen 2015

Det er oppkjørte skiløyper like ved hyttegrenda, og løypene er knyttet sammen med andre løyper - så her
er det muligheter for lange skiturer i flott terreng.

Forollhogna-konferansen 2015 avholdes 6. november (kl. 10 – 16) i Dalsbygda samfunnshus, Os kommune.
Påmelding til konferansen skjer til Os kommune pr. telefon
62 47 03 00 eller pr. e-post: postmottak@os.kommune.no.
Påmeldingsfrist: 30.oktober, men gjerne så raskt som mulig.
Konferansen er åpen for alle interesserte!
For nærmere opplysninger om program, påmelding mv.
- se nasjonalparkstyrets nettsider: www.nasjonalparkstyre.
no/forollhogna. Endelig program blir annonsert i Arbeidets
Rett, Gauldalsposten og Trønderbladet.
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Varmepumpe?
Prisgunstige
varmepumper,
ferdig montert.

Nye vinterdekk?
Vi skaffer de
fleste merker,
spør oss om råd!

Leverer flere merker.
Ta kontakt for tilbud!

• reparasjon av dekk
• felgpakker

ESSO Berkåk
tlf 72 42 73 37 – mob 958 66 161

Brentkledning

smnregnskap.no

Regnskapshuset avd Berkåk
Regnskap og rådgivning
Lønn
Fakturering, purring, inkasso
Etablering, generasjonsskifte
Online regnskap

tlf 72 42 82 00
berkak@smnregnskap.no

og material i spesialdimensjoner
Se vår nye
nettside!

Sveinung Kosberg

Industriområdet Berkåk, 7391 Rennebu
Epost: kunde@rennebusag.no

Det er vanskelig å se deg på mørke veier. Husk refleks.

A13_0418/09.2015

Spørsmål om skadeforsikring?
Ring oss i Gjensidige Oppdal-Rennebu på 72 40 49 90,
eller eller besøk et av våre kontorer i Oppdal og Rennebu.

10

Rennebunytt

De Frivilliges Festaften
Rennebuhallen Berkåk,
søndag 25. oktober kl 19.30 til 21.30
Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk

ALLE som en eller annen gang har deltatt
i dugnad for Rennebumartnan inviteres
herved til en gratis kulturkveld!

- Gullstrupen fra Soknedal: Sigrid Haanshus
- Heidi Skjerve med Milenburg Joys
- Rennebu Mannskor m.fl.
- Utdeling av årets dugnadsbetaling
- Kvelden ledes av Marvin Wiseth

Forlenget
frist for påmelding:
På grunn av servering ønsker vi
påmelding innen 16. oktober
www.rennebumartnan.no/for frivillige
- eller tlf 72 42 77 48/917 83 500

Kvelden er gjort mulig av Rennebumartnans Hovedsamarbeidspartnere:

GOD ENERGI I ALLE ROM
Vi er en autorisert installatør tilknyttet Norgeseliten, og tar oppdrag innen
• Elektriske installasjoner
• El-kontroll
• Enøk
• Varmestyring
• Alarmanlegg
• Lysstyring
• Tele- og datanettverk

krk.no 72 42 80 00
installasjon@krk.no
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Flygeren fra Grindal

Ivar Magne Stene
fra Grindal har majors
grad i forsvaret, og har
nylig avsluttet et opphold
i Litauen som sjef for det
norske styrkebidraget i
NATO-regi som overvåker
luftrommet over de
baltiske landene.

Ivar Magne er født og
oppvokst på Grindal, der han
bodde til han var 19 år gammel. Planen deretter var å bli
raskt ferdig med forsvaret for å
begynne på sivilingeniørstudie
ved NTNU. Men, han fant fort
ut at studiet ble for teoretisk,
og ville heller inn i forsvaret
igjen. Der ble han militærpoliti, og gjennom den jobben
kom han i kontakt med flere
flygere.
— Jeg skjønte at det å bli
flyger kunne være overkommelig, og dessuten var det et
trivelig miljø blant flygerne,
forteller Ivar Magne, som
starta så smått med opptak til
flygerutdanning i 1995/96, og i
1997 begynte han å fly.
Lærte F16 i USA
— Deretter gikk det slag i
slag med flyskole i Norge først,
og i 1998 til 2000 var jeg i USA.
Først i Nord-Texas og deretter i
Arizona – der de har grunnutdanninga for F16, forteller Ivar
Magne. — Jeg hadde et par år
mer på baken enn andre som
tok samme utdanning, men
det tror jeg bare var positivt.
Våren 2000 kom Ivar
Magne tilbake fra USA, og da
ble Ørlandet arbeidsplassen.
Flere tjenestesteder
Etter seks år på Ørlandet
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ble det to år på Luftkrigsskolen
i Trondheim. Deretter var han
innom Ørlandet en tur før
det ble fire år ved Forsvarets
Operative
Hovedkvarter
(FOH) frem til 2014. FOH ligger i Bodø, og det er det norske
Forsvarets fellesoperative overkommando, som har ansvaret
for å lede og samordne alle
nasjonale og internasjonale
militære operasjoner.
— Tjenesten ved FOH ble
fire år uten flyging, og da jeg
kom tilbake til Ørlandet i fjor
ble jeg igjen flyger for fullt, forteller Ivar Magne.
Nestkommanderende
Det er to jagerskvadroner
i landet, og Ivar Magne ble
nestkommanderende ved den
éne skvadronen ved Ørland
hovedflystasjon. — Der fikk
jeg ansvar for styrkeproduksjon, som vil si at jeg ble stabssjef og skulle legge til rette for
at flygerne blir kapabel til å
utføre de oppdragene de skal.
Til Baltikum
NATO har løpende oppdrag med å vokte luftrommet
over Baltikum, og det deles
mellom NATO-landene. I år
ble det en periode med Norge
sin tur, og Ivar Magne fikk
ansvaret for den éne norske
delegasjonen på 70 nordmenn.

Tjenestestedet var Siauliai i
Litauen. Norges oppdrag ble
delt i tre delegasjoner, og Ivar
Magne var der i nesten to
måneder.
— Vi startet planleggingen i fjor, og beredskapen vår
var fra 1. mai til 1. september.
Vi var ganske mye på vingene,
og det meste av aktiviteten kan
sammenlignes med det som
blir gjort fra Bodø hver dag – å
overvåke og avskjære russiske
fly. Oppdraget er å vise tilstedeværelse, og spesielt etter
det som har skjedd i Ukraina
var det viktig å være til stede.
Innbyggerne i Litauen og de
baltiske statene setter stor pris
på at NATO er til stede, da de
er redd for at det samme skal
skje der som i Ukraina.
15 minutters responstid
— Russerne gjør ikke noe
ulovlig i internasjonalt luftrom,
men NATOs hovedkvarter i
Tyskland vil gjerne kjenne til
russernes aktivitet i luftrommet. De russiske flyene gjør
seg nemlig ikke alltid så godt
tilkjenne. Derfor var vi i kontinuerlig beredskap med to fly,
to flygere og personell, og vi
skulle være på vingene innen
15 minutter etter beskjed fra
Tyskland. Da skulle vi opp å
møte de russiske flyene for å
vise at vi var til stede, og i den

norske perioden bli det godt
og vel 30 avskjæringer av russiske fly, forteller Ivar Magne.
Trivdes godt
NATO har stort fotfeste i
de baltiske landene, og Siauliai
var en kjempetrivelig plass
og Litauen et trivelig land.
Innbyggerne satte som sagt
stor pris på NATOs nærvær,
og Ivar Magne kan derfor godt
tenke seg å dra tilbake - også
på ferie.
Ikke F35
I disse dager er de første av
de nye flyene F35 presentert,
og de første flyene kommer til
Norge om to år. Det spørs hvor
mange fly det blir til slutt, da
de koster forholdsvis mye.
– Jeg har vært med på
simulator med F35, men jeg
har ikke som noe mål å bli flyger på det. Dessuten er jeg nok
i eldste laget også – må slippe
de yngre kreftene til, sier Ivar
Magne.
Vil prøve det sivile næringslivet
— I vinter tok jeg en
avgjørelse om å prøve det
sivile næringslivet. Jeg bor på
Byåsen i Trondheim, og ble
etter hvert litt lei pendling til
Ørlandet. Jeg har studert til
master i bedriftsledelse, og føl-

Major Ivar Magne Stene overtar en nøkkel fra den italienske
sjefen som han overtok for.
Nøkkelen er symbolet på
adgangen til det baltiske luftrommet.

ger derfor med på jobbmarkedet. Jeg er åpen for det meste,
men ser aller helst noe innen
ledelse - noe innen sikkerhetsrådgivning og risikoanalyse
eller finans og økonomi. Jeg er
blitt 42 år, og fant ut at jeg ikke
ville bli pensjonist uten å prøve
det sivile næringslivet, sier Ivar
Magne.
Trives i Rennebu og
Trollheimen
Ivar Magne er mye til
Grindal for å besøke famile, og
Trollheimen er et hyppig turmål.
— Favorittplassen er nok
Jøldalen, der jeg på en måte
har ”vokst opp”. Hjemgården
har sæter mellom parkeringa
på Kleva og Jøldalshytta. Jeg
trives godt i Rennebu, men
arbeidssituasjonen bestemmer
om det blir tilbakeflytting en
gang, avslutter Ivar Magne.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Forsvaret

Nyopprettet stilling:

Folkehelsekoordinator
Malin Olsen

Ivar Magne og hans fly (t.v.) ved siden av et russisk fly som er avskjært og identifisert.

Rennebu kommune vedtok i vår å opprette en
ny stilling som folkehelsekoordinator, der tiltaksplanen i Folkehelseutredningen 2015-2016 skal følges opp.
Hovedfokuset skal være på forebyggende helsearbeid, og
målet er at hverdagen blir best mulig for flest mulig.
I løpet av sommeren ble Malin Olsen ansatt i stillingen,
og 1. september hadde hun sin første arbeidsdag i Rennebu
kommune. Stillingen er lagt til rådmannens stab, og Malin
har fått kontor i første etasje på kommunehuset.
Viktig at folk trives
Ettersom dette er en nyopprettet stilling her i kommunen, vil det naturligvis gå med litt tid i starten for å finne
hensiktsmessige arbeidsområder og samarbeidspartnere.
- Det ligger jo endel føringer både i Folkehelseloven og
Samhandlingsreformen, men det viktigste for meg vil nå
være å bli kjent med folk her i Rennebu, og etter hvert bidra
til å komme i gang med aktuelle tiltak, sier Malin.
Noe hun helt sikkert kommer til å sette mye fokus på
gjennom jobben, er at folk skal trives i hverdagen. Dette
gjelder både barnehage- og skolebarn, yrkesaktive, pensjonister og andre.
- Det er vel liten tvil om at trivsel gjør det lettere for oss å
prioritere tiltak som fremmer helse og sunn livsstil. Mobbing
og andre negative faktorer som påvirker hverdagen vår
bidrar heller i motsatt retning, påpeker Malin.

Ivar Magne med beredskapsflyene våre i bakgrunnen.

På avslutningsseremonien etter endt oppdrag. Ivar Magne i midten er flankert av de to andre som var
styrkesjefer - Atle Bråten til venstre og Ivan Andersen til høyre.

Forebygger sykefravær og skulking
Den nytilsatte folkehelsekoordinatoren er heller ikke i
tvil om at trivsel er med å forebygge sykefravær og skulking.
Fra sentralt hold er det også uttrykt bekymring over at flere
unge dropper ut av videregående utdanning, og ifølge Malin
er også dette noe som forebyggende folkehelsearbeid kan
være med å motvirke.
- Jeg tror jo absolutt at desto tidligere vi kan komme inn
med gode tiltak for barn og unge, desto større er sjansen for
at de kommer til å fullføre videregående utdanning og med
det legge et godt grunnlag for sin egen yrkesaktive karriere
senere i livet, sier Malin.
Miljørettet helsevern er også noe som har innvirkning på
skole- og arbeidsdag, og ifølge folkehelsekoordinatoren er
det viktig at dette imøtekommer fastlagte krav og standarder.
- Godt inneklima og godt tilrettelagte uteplasser i skole
og barnehage er viktige folkehelsetiltak, og er noe som jeg
kommer til å se nærmere på etter hvert som jeg kommer i
gang, sier Malin.
Aktiv Oppdalsjente
Malin er selv vant til å være i aktivitet, og legger vel ikke
skjul på at hun gleder seg mest til den praktiske delen av
jobben. Før hun begynte i jobben som folkehelsekoordinator arbeidet hun en periode som sykepleier ved St. Olavs
Hospital. Hun har også studert ved Norges Idrettshøgskole,
vært driftsleder ved Oppdal Treningssenter og jobbet som
personlig trener. Hun tar fortsatt oppdrag som personlig trener, noe som greit kombineres med jobben her i Rennebu.
Malin og samboer Håvard er nylig kommet i mål med
prosjekt husbygging, og sammen har de også to jenter på 4
og 1,5 år.
- Det kan bli noen travle dager innimellom ja, men så
lenge aktiviteten er av det positive slaget går jo det bra, smiler vår nytilsatte folkehelsekoordinator.
Av Mona Schjølset
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Halland Camping:

Bygger nye hytter
med tømmer fra egen skog

Selvgjort er velgjort, og på Halland
Camping har daglig leder Tore
Halland stadig nye byggeprosjekt
på gang. Tømmeret er hentet fra
egen skog, skjært og videreforedlet
på egen sag, og i siste omgang står
han også for det meste av snekkerarbeidet på campingen.

Pr dato er det 14 hytter, tre leiligheter og 25 campingvognplasser på Halland
Camping. Ytterligere to hytter er under oppføring, og til
sammen er det rundt 110 overnattingsplasser på campingen.
Familiebedrift
Halland Camping er en
familiebedrift som ble etablert allerede i 1959. Da var
det besteforeldrene til dagens
eier som startet opp med en
teltplass. Rundt 1965 tok neste generasjon over driften, og
det ble bygd et par hytter til å
innlosjere gjester. Utover 70tallet kom det opp enda flere
hytter, og campingen vokste
jevnt og trutt. Dagens eier tok
over driften etter sine foreldre
i 1993, og har siden den gangen modernisert og bygd nytt
for å imøtekomme dagens
krav til standard og komfort. I
2001 kom kona Eli flyttende,
og siden har også hun vært en
viktig bidragsyter i driften av
den familievennlige campingen.
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Trives på campingen
I den travleste sommersesongen flytter Tore og Eli inn
på campingen sammen med
de tre barna Sindre, Linnea og
Malin.
- Det kommer jo kunder
her både sent og tidlig, så det
er absolutt mest praktisk å bo
her i denne perioden. Ungene
syns jo også det er stor stas, så
de gleder seg hvert år til vi skal
flytte ned på campingen, forteller Eli.
Halland Camping har en
svært sentral beliggenhet rett
ved E6, så i tillegg til de som
har bestilt overnatting er det
mange veifarende som stopper. Dette gjør at de har jevnt
belegg gjennom hele sommersesongen, og de har også
mange kunder som kommer
tilbake år etter år.
- Vi ser igjen mange av dem
som reiser nordover eller sørover for å besøke slekt og venner om sommeren. Da blir vi
et lettvint stoppested, fastslår
Tore.

Mye å henge fingrene i
De driftige eierne på
Halland Camping ligger ikke
akkurat på latsiden utenom
campingsesongen heller, for
med såpass stor byggeaktivitet er det mye materialer
som skal klargjøres i løpet av
vinteren. Enmannsbedriften
Nordskogen Sag og Høvleri er
Tore sitt prosjekt, og alt tømmeret som brukes er drevet
fram fra egen skog.
- Tømmeret skal jo sages
og tørkes før det kan tas i bruk.
Denne prosessen tar jo noen
måneder, så det er viktig å
utnytte vintermånedene godt,
sier Tore.
Kona Eli jobber 60% stilling
i helsesektoren, og med tre
aktive unger blir det mer enn
nok å henge fingrene i gjennom hele året.
- I perioder blir det kanskje i overkant travelt ja, men
vi liker jo det vi holder på med
og det er artig å se at gjestene
trives på campingen, så da går
det godt likevel, smiler Eli.

Spent på ny E6
Veibygging og ny trasé for
E6 er et svært aktuelt tema
om dagen, og for de som driver næringsvirksomhet knyttet direkte til de veifarende er
temaet ekstra aktuelt.
- Vi er veldig spente på
hvordan dette kommer til å
bli ja, spesielt med tanke på
hvordan løsningen blir for tilslutningsvei til ny E6. Både vi
og gårdbrukerne oppi lia her
ønsker jo dette så nærme som
mulig, og vi håper selvsagt at
det blir tatt hensyn til, sier Tore.
Selve utbyggingsperioden
blir jo også en spennende tid,
og de har allerede fått forespørsel om langtidsutleie på
campingen. Akkurat dette
kunne kanskje vært god butikk
en periode, men både Tore og
Eli er veldig bevisste på at også
vanlige kunder skal ivaretas i
denne perioden.
- Vi kommer til å satse på
vanlig drift i sommersesongen,
og heller litt mer arbeids- og
anleggsfolk utenom denne

Tore og kona Eli foran servicebygget på Halland camping.

sesongen, sier Tore.
Velfortjent ferie
For vertskapet på en campingplass er det naturlig nok
ganske utenkelig å ha vanlig sommerferie, og slik er det
også for vertskapet på Halland
Camping. Når høsten kommer er det imidlertid litt roligere, og da overlates oppsynet
med campingen til noen andre
mens familien Halland nyter
noen velfortjente feriedager i
sydligere strøk.
- De siste årene har vi reist
til Tyrkia, og det er veldig godt
å ha dette å se fram til gjennom en travel sommersesong,
sier Eli.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold og
Mona Schjølset

God start
for damelaget
Ifølge pålitelige kilder med god hukommelse
har det ikke vært håndballag for damer i
Rennebu siden midten på -90 tallet. Den gang
var det i samarbeid med Sokna IL, og laget het
Rennebu/Sokna.

I løpet av denne våren og sommeren har temaet igjen
blitt brakt på bane, og noen ivrige ildsjeler har jobbet iherdig for at dette skulle bli en realitet. Søndag 27. september var det derfor duket for en aldri så liten begivenhet i
Rennebuhallen, da tolv heltente håndballdamer kunne ta
imot Hovin til første seriekamp i fjerde divisjon.
Tore har eget sagbruk (Nordskogen Sag og Høvleri), og med tømmer fra egen skog har han kontroll over
det meste når han setter opp nye hytter på campingplassen.

Campingplassen er blitt modernisert de siste årene med flere nye hytter i forskjellig størrelse.

Unge spillere
Det nyetablerte damelaget er en flott gjeng med spillere,
der storparten kommer fra de siste årenes 16-års lag. I tillegg
er det også med noen litt mer voksne damer, og sammen
utgjør de et spennende lag. Skal man dømme etter seriestarten, der Hovin fikk real stryk, kommer damene også til å bite
godt fra seg utover sesongen. Det var også helt tydelig at
håndballinteresserte rennbygger hadde fått med seg begivenheten, for det var et tallrikt og engasjert publikum som
møtte opp til første seriekamp.
Gleder seg til fortsettelsen
Det er Olaug Knutsen som har hovedansvaret som trener for håndballdamene, og hun var også veldig glad for den
gode seriestarten, og ikke minst for at Rennebu endelig har
damelag i håndball igjen.
- Ja, dette var veldig artig! Det var skikkelig stemning i
hallen, og vi fikk akkurat den starten vi hadde håpet på. Nå
gleder vi oss bare til fortsettelsen, sier Olaug Knutsen.

God rekruttering innen håndballen i Rennebu
- her er det 10 årslagene som trener.
Av Mona Schjølset
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Hytter
Restaurering
Tilbygg

Tradisjonelt smedarbeid – Porter
Mottak av kasserte kjøretøy og skrapmetall

Ta gjerne kontakt!

Rune Hilstad
993 07 823 - ru-hi@online.no

Ivar Fjellstad, Terminalveien 8, 7391 Rennebu
tlf 488 44 401 - www.rennebusmia.no

Trenger du elektriker ?
Rennebu elektro er din totalleverandør innen elektroinstallasjon.
Vi utfører:
• Installasjon i bolig, hytte, landbruk og næringsbygg
• Tele og datanett
• Alarm og brannvarsling
Telefon: Jens 99642897 – John H 48115515
E-post: post@rennebuelektro.no
Adresse: Innset, 7398 Rennebu

Ta kontakt
i dag!

Gjør en
forskjell.
Vask bilen.

STØTT
Rosa sløyfe aksjonen
Kjøp bilvask

fra 299,-

Ditt bidrag:

50,Statoil E6
Berkåk
STATOIL
ABILDSØ

Berkåk, 7391 Rennebu
Lambertseterveien
70
1187
Oslo
tlf 72
42 71 50
Tlf.
22282290
Følg
oss på facebook
Uke 41–44
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ulturv kku
17. - 25.10. - i Rennebu - 2015

Lørdag 17. oktober
RennebuSpæll

Kunstutstilling - åpning

Kl 11.30-17.30. Rennebuspæll i Rennebuhallen
- konkurranse for skolekorps med temaet Party! Party! Arr: Rennebu Skolekorps
Angela Gobbens med collage - vernissage kl 16.00 i Frivillighuset.
Kunstneren forteller om arbeidene sine.

Søndag 18. oktober
Innsamlingsaksjon

Årets TV-aksjon, ”Vi skal vokte regnskogen”

Sang og musikkveld

KL 19.30 i Berkåk kirke. Arr: Menighetsrådet

Mandag 19. oktober
Åpen kunstutstilling

kl 9-16 på Frivillighuset

Tirsdag 20. oktober
Mørketur

Oppmøte Kraftlaget kl.18.00
Ta med hodelykt eller lommelykt. Vi går til badeplassen.
Varm drikke serveres. Steking av pinnebrød på bål.
Ta med kopp og noe å sitte på. Arr: Barnas Turlag og Idrettskolen

Språkkafe

kl 17.30 – 19.00 på Biblioteket

Åpen kunstutstilling

kl 9-16 på Frivillighuset

Fotballkamp

kl 17.15 Rennebu G12 - Melhus på Rennebu Kunstgras

Onsdag 21. oktober
Frisktrimkafe
Åpen kunstutstilling

kl 9-16 på Frivilligsentralen. Salg av kaffe og vafler hele dagen
kl 9-16 på Frivillighuset

Torsdag 22. oktober
Babysang

kl 12 på Frivillighuset

Musikal 10. klasse
Åpen kunstutstilling
Fredag 23. oktober
Musikal 10. klasse

Kl 19.30. Premiere på ”Spelemann på taket” med 10. klasse ved
Rennebu ungdomsskole i Rennebuhallen
kl 9-16 på Frivillighuset
Kl 11.15 og kl 19.30. ”Spelemann på taket” med 10. klasse ved
Rennebu ungdomsskole i Rennebuhallen

Lørdag 24. oktober
Åpen kunstutstilling

kl 9-14 på Frivillighuset

Søndag 25. oktober
De frivilliges festaften

kl 19.30 i Rennebuhallen. Arr: Rennebumartnan

Bakerikafeen serverer kulturell lunsj med lokal vri - torsdag, fredag og lørdag. Se egen annonse!
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Ut på tur...

Hurundsjøen er etter hvert blitt godt tilrettelagt
for friluftsaktiviteter med gapahuk og nyoppført
båthus. Voll skole har i flere år arrangert overnattingstur til Hurundsjøen, og nylig var også
6. klasse ved Berkåk skole til Hurundsjøen for å
overnatte.

Mellomtrinnet ved Voll skole har i flere år hatt Hurundsjøen som mål for overnattingstur med innlage skoleaktiviteter. Her er elevene samlet før de tok føttene fatt og gikk ned
igjen via Grajelan.

Ida og Maren i 6. klasse ved Berkåk skole var heldige vinnere av tusen kronder hver på Leirplassen under årets Rennebumartna. Pengene skulle enten brukes til formingsaktiviteter i klassa eller en tur i anledning Friluftslivets år. De valgte overnattingstur til Hurundsjøen, og om kvelden ble foreldrene invitert på pølse og brød ved gapahuken.
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Kunstfagelever på
Kunstutstilling
De eldste elevene ved visuelle kunstfag i
Rennebu kulturskole var å studerte Kjell Erik
Killi Olsens bilder.

Guro, Maren, Ida og Torild ble sulten etter å ha lekt boksen går og hatt konkurranse om å komme først til
en fjelltopp like ved.

Carl Sivert Spalles Hansen, Marcus Karlsen, Sigrid Torsdatter
Uv og Ellisiv Løseth foran ett av Kjell Erik Killi Olsens malerier.
Forrige uke tok lærer Unni Larsen med seg de eldste
elevene i visuelle kunstfag til Oppdal Kulturhus for å se
utstillingen til Kjell Erik Killi Olsen med malerier, tegninger
og skulpturer.
— Hensikten med besøket var å få inspirasjon og idéer både med tanke på fargebruk, teknikk, komposisjon og
motiv, forteller Unni.
Det er ikke ofte elevene har mulighet til å besøke utstillinger med profilerte kunstnere, og de syntes det var flott å
kunne benytte seg av dette.
Elevene ga uttrykk for ulike meninger angående bildene.
Noen likte utstillingen spesielt godt, mens andre slettes ikke
likte bildene. Men, alle elevene syntes dette var en inspirerende ettermiddagtur, og absolutt verd å få med seg.

Zakaria fikk et lite kutt i tommelen og måtte få hjelp av lærer Stine Skårvold til plastring. Malin følger
spent med hvordan det går.

Boksen går, og Maren regner til hundre mens de
andre springer for å gjemme seg.
Johan og Adam prøver fiskelykken.

Av Dagfinn Vold

Rennebunytt

19

Utleie av maskiner

kogen
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Gravemaskiner – Minidumper – Hengere
Kompaktlaster med pallegafler og skuffe

lan

Vi tar oppdrag som
stubbfresing, fjerning av hageavfall
og mindre graveoppdrag

d h a n d el

lokal mat og lokale produkter
nystekte brød, turbøker, turkart,
fiskekort, jaktkort, propan

Mand -torsd
Lørdag

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Tlf 909 54 130/476 37 302

www.rennebumaskinutleie.no

Åpningstider
9.30-17
Fredag 9.30-21
9.30-18
Søndag
12-16
Søndagsstengt fra uke 42

Telefon 72 42 55 22/994 94 384
narbutikken.nerskogen@narbutikken.no
www.nerskogenlandhandel.no

I RENNEBU
FIKSER VI ALT
BERKÅK BIL
AC-Service
Hjulstillingskontroll
Service alle bilmerker
Flush og skifte av all automatgearolje
Dekk og avbalanseringsmaskin
Hydralikkslangeverksted
Periodisk kjøretøykontroll opp til 7.500 kg

WEPPO AutoMester Bilskade
Karosseriverksted
Lakkverksted
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

WEPPO

Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 905 61 659
weppo@automester.no
251x176.indd 1
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BERKÅK BIL
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
berbil@loqal.no

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

17.02.15 15:04

gårdsmat og gårdsopplevelser

Limousinkjøtt

til små og store anledninger.
Utsalg på Nerskogen landhandel, Bakerikafeen Berkåk og
gården Svengård på Nerskogen

Tid for høstløk
Nytt i smykker fra Diz
Nytt fra BlackDesign og Edelweiss

Erica 3 stk
kr 89,Berkåk - tlf 72 42 74 45

Åpningstider: man-fre 10-17 – lør 10-14

Snøbrøyting/strøing
Graving – Planering
Tomtearbeid – Mindre betongjobber
Ta kontakt med

Tilbud uke 42: Tekake 1/4 kr 60,- – Grovt landbrød kr 28,Tilbud uke 43: Hvetekringle vanilje kr 50,- – Hyttebrød kr 28,-

Lunch servering i Kulturvukku, kl 11-14

Torsdag 22/10: Løksuppe med chorizo fra Hognamat og brød
Fredag 23/10: Trollheim-smørbrød,
limousinkarbonade med erter og løk
Lørdag 24/10: Rømmegrøt og spekesnabb fra Oppdal spekemat

Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 971 85 666

Kafé og bakeriutsalg på Torget, tlf 72 42 71 23
Åpningstider man-fre 10-16 – lør 10-14

Høstnytt
GOD ENERGI TIL FOLK
Med vår markedspris kutter du kraftkostnadene.
I juli ble kraftprisen 14,6 øre/kWh og
i august 20,0 øre/kWh

r – gaveartikler
Dameklær – vesker – smykkeFølg oss på Facebook

Bestill på krk.no

krk.no

72 42 80 00

Velkommen til våre lokaler på Torget på Berkåk
mandag-fredag kl 10-17 – lørdag 10-14

Rennebunytt
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TID FOR FAGLIG PÅFYLL!

16. NOVEMBER

Regionens store møteplass:
I fjor møttes 220 nøkkelpersoner i regionen på
næringskonferansen. Vi regner med like mange
i år. Hør gode foredrag, interessante samtaler
og delta i spennende miniseminarer.

SKIFER HOTEL
OPPDAL

+ MINISEMINAR:
“RÅVARER I VERDENSKLASSE
- HVORDAN FORVALTER VI LOKALMATEN VÅR?”

Paneldiskusjon med Roar Hildonen, Restauratør, To Rom og Kjøkken.
Harald Halmøy, Oppdal Spekemat og Oppdal Smak & Behag. Ståle
Gausen, direktør Grilstad, representant for Nortura. Trond Jære,

strategirådgiver i Rennebu kommune
“MIDT-NORGES STØRSTE HYTTEDESTINASJON
- SATSER VI NOK?”

JON AALMÅS
Konferansier

ODD REITAN
Reitangruppen

IVAR KOTENG
Koteng Eiendom AS

IDA HANEBO
Google

Paneldiskusjon med (nyvalgt) ordfører i Oppdal, (nyvalgt) ordfører i
Rennebu, Tina Selbæk, daglig leder Nasjonalparken Næringshage.
Ingrid Hoel, grunneier og utvikler av hyttefelt, Nerskogen. Bjørn Ove
Ansnes, daglig leder Oppdalstoppen 880 AS. Odd Ustad, Senior

Manager i BDO
“DIGITAL KOMMUNIKASJON
- SÅ VANSKELIG SOM MAN TROR?”
Praktiske eksempler fra bedrifter som har lyktes. Joramo & Tørset
Bygg AS v/daglig leder Ingrid Tørset og prosjektleder Silje Granum,
Nasjonalparken næringshage. VPG AS v/butikksjef Trygve Sande. Industry Manager, Google v/Ida Haneborg. Margrete Vognild Blokhus,

OPPDAL:365 AS

Påmelding: næringskonferansen.no
Arrangør:
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Samarbeidspartnere:

Hvordan gir vi godt
inntrykk av Rennebu?
Prosjektet “Morgendagens Rennebu” arrangerer inspirasjonsdager for hvordan vi møter publikum og skaffer gode opplevelser.

God innspurt på
Jøldalshytta
Karl Olav Mærk hadde sin andre sommersesong som vert ved Jøldalshytta, og det ble
en fin innspurt på sommeren.

Karl Olav Mærk trives godt som vert på Jøldalshytta.

Tor Idar Aune har lang erfaring i omdømmebygging,
og er for tiden kommunikasjonsrådgiver i Det Frivillige Skyttervesen.
”Morgendagens Rennebu”
er et samarbeidsprosjekt mellom Rennebu kommune og
Rennebu Næringsforening, og
prosjektet har som mål å utvikle Rennebu i positiv retning.
Aktuelle spørsmål som stilles i
prosjektet er blant annet
• Hvordan øke innbyggertallet i Rennebu?
• Hvordan kan Rennebu
bli en enda mer attraktiv
kommune for hytteeiere?
• Hvordan skape næringsutvikling?
Gratis inspirasjonsdager
Arbeidet i ”Morgendagens
Rennebu” er delt i tre grupper - Knutepunkt Berkåk
- Markedsføring og omdømmebygging - Hytter og hytteturisme som næring. Gruppa
Markedsføring og omdømmebygging inviterer nå til
gratis inspirasjonsdager for
hvordan vi skal møte publikum og gi gode opplevelser.
Gruppa vil invitere til et felles
oppstartmøte, og deretter vil
det torsdag og fredag i samme
uke bli to dager med tematisk
inndeling i mindre grupper.
Målgruppa for inspirasjonsdagene er både næringsliv,
offentlige tjenesteytere og
andre interesserte.
Tor Idar Aune er innleid
til å lede inspirasjonsdagene,
og han er for tiden kommunikasjonsrådgiver i Det frivillige skyttervesen (DFS). Aune
kommer fra Stjørdal, og han
har bakgrunn som journalist,
fotballkommentator (bl.a. på
Lerkendal) og debattleder. Sist
vinter var han speaker i hoppbakken under VM i Falun.

Vil bli tatt vare på
— Det er alltid viktig å
legge til rette for folk som
ønsker seg til kommunen.
Reguleringsplaner må være
moderne og tilpasset det
behovet folk har. Servicetilbud
og offentlig tilbud må alltid
være av god kvalitet. Men,
husk også at det alltid er menneskene selv som tar avgjørelsen om hvor de vil bo, bygge
hytte eller starte bedrift. Og
mennesker liker å bli tatt vare
på. Mennesker liker å omgås
andre mennesker som vil dem
vel, sier Aune.
I Rennebu ligger alt til rette
for utvikling, men hvordan kan
vi bli best mulig på alle disse
tre punktene:
• Hvorfor skal jeg bo i
Rennebu?
• Hvorfor skal jeg bruke
helgene mine på hytta i
Rennebu?
• Hvorfor skal jeg drive
butikken min i Rennebu?
Alles ansvar
Uavhengig av hva vi driver med er det viktig å være
bevisst på hvordan vi møter
mennesker. Det første møtet
er alltid viktig, og her har hver
enkelt rennbygg et ansvar enten du arbeider i butikk, i
skolen, innen helsesektoren,
hyttetomtselger eller produksjonsarbeider. Gjennom menneskene som bor i kommunen
finnes en ressurs som er avgjørende.
— Rennbyggen kan være
den smilende medarbeideren
på bensinstasjonen, den løsningsorienterte serviceverter
på sentralbordet i kommunen,

den hyggelige parkeringsvakta
på Rennebumartnan. Det kan
også være fotballspilleren med
Rennebu på ryggen som aldri
klager på dommeren, eller
ordføreren som alltid svarer at
menneskene er det beste med
kommunen han styrer, sier
Aune.
Aune sier videre at
Rennebu har alle muligheter,
blant annet en fantastisk natur
som omkranser et bygdesentrum som tilbyr det kommunens innbyggere trenger. Det
finnes godt med plass og rom
for alle som vil til Rennebu.
— Men igjen, det er menneskene i bygda som er den
største ressursen. De som hilser høflig og tar vare på hverandre. De som alltid ser muligheten og vet hvor den er.
Kjenne stolthet over egen
kommune
Kommunen må gå foran og
tilby akkurat det som trengs
- og litt mer - for alle som vil
til Rennebu. Næringslivet må
også ha like stor presisjon i
sin virksomhet og service, og
idretts- og kulturlivet må ha
det mangfold som er nødvendig.
— På toppen må menneskene i Rennebu kjenne stoltheten over egen kommune og
gi uttrykk for den. Til seg selv,
alle rundt seg og alle de som
kanskje kan tenke seg å bli en
del av det samme, sier Aune –
som oppfordrer alle til å møte
til inspirasjonskveld på et nærmere tidspunkt før jul.
Av Dagfinn Vold

— Det ble travelt til slutt, men sesongen startet forsiktig med en dårlig juni på grunn av vær og føre. Det var mye
gammelsnø igjen i fjellet, samtidig som det var en del surt og
kaldt, forteller Karl Olav - eller Kalle som han lyder til daglig.
Sesongen rettet seg etter hvert, og det ble til slutt inn med en
normal sommersesong. Den siste halvannen måneden var
bedre besøkt enn tilsvarende i fjor.
De to siste dagene før stenging var det 50 overnattingsdøgn mer enn totalt for juni. Normalt er det sengeplasser til
vel 80 personer, og de t osiste nettene var det 220 personer
tilsammen.
— Gjestene er utrolig medgjørlig og det er aldri noe problem om de må ligge på flatseng på peisestua eller andre steder, forteller Kalle. Han forteller at de fikk utnyttet den rolige
perioden i juni til en del forefallende arbeid.
Utbedringer på hytta
TT har fått pålegg om å renovere pipeløp på hytta - blant
annet i peisen. Pipa over peisen er laget av naturstein, sannsynligvis da hytta ble bygd i 1917, og den tilfredsstilte ikke
dagens krav.
— Det vil også bli satt inn ny fyrkjel i løpet av høsten. Det
vil både lette arbeidet, minske vedforbruket og det vil bli mer
varmt vann. Samtidig er det planer om å få på plass varmeveksler for å utnytte spillvarmen over aggregatet.
Nå er den betjente delen av Jøldalshytta stengt frem til
påske, men selvbetjeningshytta er åpen.

Murmester Eide fra Trondheim
hadde jobben med å utbedre pipene ved Jøldahytta.
Av Dagfinn Vold
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Alle typer
el-installasjon!
Vi har lastebil med lift til utleie

Tegning - Prosjektering – Byggesøknader
Hus – Hytter – Næringsbygg – Reguleringsplaner – Avløpsplaner

Ing. Fridar Skjerve
Lerkeveien 32, 7391 Rennebu
tlf 913 94 196 – fridskj@online.no

Ny motorsag?

Mange modeller
å velge mellom

Delelager og verksted

www.jt-bygg.no
Forhandler av

Ta kontakt!
Bjørn 909 10 913 – Lars 965 14 088
www.riseelektro.no
post@riseelektro.no

man-tors 9-16 fre 9-18

Vi tilbyr et b
redt
spekter av re
nholdstjenest
er
- til hytter, hu
s og næringsbygg. Ta konta
kt for en triv
elig
prat, så finne
r vi en løsnin
g
som passer d
eg!

Forandring fryder

Helt nye Hyundai Tucson

Livet handler om å utvikle seg i takt med tiden. Det setter krav til innovasjon og vi ser ting i nytt lys. Denne kraften har skapt
den helt nye Tucson. Utforsk nye Tucson på www.hyundai.no

Nye Hyundai Tucson fra kr 291 050,-

Garanti
Ubegrenset
kjørelengde
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Veiledende pris levert Storås inkl. leveringsomkostninger (kr 8 900,-). Årsavgift, vinterhjul og metallic lakk kommer i tillegg. Fem års garanti med ubegrenset kjørelengde:
For vilkår og betingelser, se www.hyundai.no. Forbruk blandet kjøring Tucson: fra 0,46 l pr mil. CO2-utslipp: fra 119 g/km.
NOx=35 mg/km. Motorene i nye Tucson imøtekommer de strenge miljøkravene til Euro 6. Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer.
Avbildet modell kan avvike fra tilbudt modell.

Nytt firma:

Rennebu Elektro AS
Nylig startet John Håkon Hoset og Jens Petter Skårsmoen firmaet Rennebu
Elektro AS, og etter et par måneder med egen bedrift er de to godt fornøyd
med oppstarten.

Tilknyttet Elfag - kjeden
Rennebu Elektro har valgt
å knytte seg til Elfag, som er en
landsdekkende elektrikerkjede. Gjennom dette får de egne
innkjøpsavtaler, forsikringsavtaler, reklamemateriell, og
ikke minst får de et fagmiljø og
støtte seg til når det trengs.
- Vi får muligheten både til
videre opplæring og vedlikehold av kompetanse gjennom
Elfag – kjeden, og det syns vi
er viktig, sier Jens Petter.

Trives godt sammen
Både John Håkon og Jens

Petter arbeidet inntil nylig hos
Kvikne-Rennebu
Kraftlag.
Jens Petter hadde også her en
del kontorarbeid, mens John
Håkon var tilknyttet installasjon. Begge to har trivdes godt
i sine jobber på Kraftlaget,
men legger ikke skjul på at det
er både artig og givende å drive eget firma. Selv om de har
vært arbeidskolleger i 7-8 år, er
det likevel spennende å skulle
samarbeide om driften av eget
firma.
- Vi både trives godt
sammen og arbeider bra i lag,
så vi tror jo at dette skal gå helt
fint. Skulle det bli behov for å
rense lufta innimellom tåler vi
nok det også, ler John Håkon.

Rennebunytt

Ny melkestall på ”Stiga”
Rennebunytt treffer de to
driftige karene på ”Stiga”, der
de holder på med det elektriske anlegget til den nye melkestallen i fjøset. Det er Turid
Nordbø og samboer Steinar
som står bak nybygget, og her
blir det plass til både sauer og
geiter. Turid er en av søstrene
som driver Grindal Ysteri, og
her brukes både sau- og geitemelk i osteproduksjonen. I
tillegg til denne installasjonen
har de flere oppdrag på blokka, og det er både hyttefolk
og fastboende som har vært
i kontakt med det nystartede
firmaet.

Vil gjøre en god jobb
Begge de to gründerne
føler at de har fått mer varierte
arbeidsoppgaver etter at de
startet for seg selv, noe de syns
er spennende.
- Nå tar vi jo hånd om både
papirarbeid og mer praktisk
arbeid selv, og dermed blir det
jo litt mer variasjon i arbeidsdagen, sier John Håkon.
De to er vel imidlertid veldig enige i at det innimellom
kan bli litt vel mye papirarbeid,
spesielt i en oppstartsfase.
- Vi er nok mer glad i den
praktiske delen av jobben ja,
og her prøver vi å jobbe etter
filosofien om at den beste
reklamen er en godt utført
jobb, fastslår de to.

kan du lese både på papir og på nett!

- Det er jo selvfølgelig artig
å jobbe med noe eget, og det
blir spennende å utvikle sin
egen arbeidsplass, sier de to
gründerne.

Rennebu ungdomsråd har midler igjen til tiltak for ungdom i kommunen. Ungdomsrådet har tidligere gitt støtte til
blant annet paintball-utstyr, musikk til nyttårsball for ungdomsskolen, Lan - og nå sist til opprusting av skumgummibasseng for Freestyle motorcross.
— Det er ikke satt opp noen statutter for tildeling av
midlene, men det må gjerne være nye og kreative tiltak,
siden midler til vanlig drift av lag og organisasjoner dekkes
av andre kommunale tilskuddsordninger, sier enhetsleder
for kultur og fritid Astri Snildal. Frist for søknad med budsjett for tiltaket er innen 15. november.

www.rennebunytt.no
Facebook.com/rennebunytt

John Håkon Hoset og Jens Petter Skårsmoen i ferd med å montere nytt elektrisk anlegg
til den nye melkestallen på ”Stiga”.

Støtte til
ungdomstiltak

Av Mona Schjølset

Vi inviterer deg til å besøke

Rennebu.com
- en ny nettportal for Rennebu,
og her kan du finne det meste av det
du er ute etter av informasjon om Rennebu.
Nettportalen har bl.a. en egen kulturkalender
der du kan holde deg orientert om
det som foregår i bygda.
Er det noe du savner - send oss en epost:
dagfinn@mediaprofil.no
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– helt i nærheten

Joker Rennebu starter nå med

Tomteutgraving
Massetransport
Maskinflytting
Spør oss om hjelp til grunnarbeid, vann og avløp,
sprenging, veibygging, minikraftverk,
opparbeidelse av gårdsplasser

vareutkjøring!
Ring og bestill varer torsdager kl 9-12
og vi kjører det ut til deg samme dag!

Tlf 72 42 65 50
Saken er Biff
hver fredag og lørdag

Biff
19 90
150gr

Åpningstider: Mandag-fredag 9-18 – Lørdag 9-17

ramstadmaskin@hotmail.com

Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu tlf 72 42 65 50

Kaffekrok – Medisinutsalg – Post i butikk – Online tipping

2015 MAZDA
PLUTSELIG FÅR DU LYST PÅ EN STØRRE GARASJE

RENTEKAMPANJ
E

2,95 %*
MAZDA FINANS

Mazda6, nå med AWD
Pris fra 336 300,- | Diesel AWD fra 389 300,-

Mazda CX-5, Norges mest solgte SUV 2013 og 2014
Pris fra 341 300,- | Diesel automat AWD fra 433 300,-

Helt nye Mazda2, en stor liten bil
Pris fra 183 800,-

LIVET BESTÅR AV VALG, MEN NOEN ER VANSKELIGERE ENN ANDRE: Skal du velge helt nye Mazda2,
som har teknologi som i en stor bil og som er skapt for byen, Mazda6 med ﬁrehjulsdrift som tar deg frem
uansett vær og underlag eller Mazda CX-5 som var Norges mest solgte SUV i både 2013 og 2014, som
nå har blitt enda bedre? Uansett hva du velger, får du Mazdas berømte kjøreglede og banebrytende
SKYACTIV-teknologi sammen med en lang utstyrsliste og vårt innovative infotainmentsystem. For å ikke
snakke om førsteklasses aktivt sikkerhetssystem med bl.a LED-lykter, som bidrar til optimal sikkerhet.

Lykkjveien
57,Bil
7334
Syrstadeng
AS Storås. Tlf 72 49 50 00
www.syrstadengbil.no
Lykkjveien 57, 7334 Storås. Tlf. 72 49 50 00
Åpningstider: Man-fre 07.30 - 16.00 Tors 07.30 - 19.00
Åpningstider:
Lørdag 07.30-16.00
10 - 14
Man-fre
Tors 07.30-19.00 Lørdag 10-14
www.syrstadengbil.no
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2015 Mazda6, drivstofforbruk kombinert kjøring 3,9-6,4 l/100 km, CO2-utslipp 104-150 g/km, NOx 7-55 mg/km. 2015 Mazda CX-5, drivstofforbruk kombinert kjøring 4,6-7,2 l/100 km. CO2-utslipp 119-165 g/km, NOx 6-72 mg/km. Helt nye Mazda2, drivstofforbruk kombinert kjøring 3,44,8 l/100 km. CO2-utslipp 89-112 g/km, NOx 9-46 mg/km. Alle nye Mazda personbiler selges med 5 år/100 000 km nybilgaranti, 12 års rustbeskyttelsesgaranti, 3 års lakkgaranti og inntil 10 års Mazda Veiassistanse. Fra-priser inkl. frakt og lev.omkostn. pålydende kr 13 800,-, årsavgift
tilkommer. Utstyr avhenger av utstyrsnivå. Forbehold om trykkfeil.

tlf. 913 93 480/ 455 13 870

Som
man sår
- høster
man
Innset og Vonheim barnehager ønsker å takke
Rennebu Bondelag for
plantekassene de fikk
fra Bondelaget i vår.

Oisann - potet! Fra innhøstinga
ved barnehagen på Innset.

— Kassene har gitt mye
nyttig og ”jordnær” læring!
Barna på Innset satte poteter
og sådde gulrotfrø, mens barna på Vonheim sådde frø som
skulle bli til reddiker og ringblomster, forteller enhetsleder
Marta Hage. Kassene måtte
utover sommeren passes på
og vannes - og kanskje også
lukes litt så ugresset ikke tok
overhånd. På høstkant har det
nå vært tid for innhøsting.

Av avlinga laget barna deilig
grønnsaksuppe.

Fra Rammeplan for
barnehagens innhold
og oppgaver
Gjennom arbeid med natur,
miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna
• opplever naturen og
undring over naturens
mangfoldighet
• får erfaringer med og
kunnskaper om dyr og
vekster og deres gjensidige
avhengighet og betydning
for matproduksjon
For å arbeide i retning
av disse målene må
personalet
• la barn få innsikt i produksjon av matvarer
Hilsen fra barn
og personale ved
Innset og Vonheim
barnehager

På Vonheim barnehage ble det sådd frø som ble til redikker og ringblomster i kassen de fikk fra Rennebu Bondelag.
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Reinsjakt med ungdomsskoleelever
Mandag 14. september var 11 elever fra
Rennebu ungdomsskole på villreinjakt i Forellhogna.

Rennebu
ungdomsskole
fikk også i år tildelt en kalv fra
Forellhogna villreinutvalg, og
mandagen for to uker siden
var det klart for jaktdag i retning Vingelen.
— Flere elever har tidligere vært med på elgjakt,
men ingen har vært med på
reinsjakt tidligere, forteller
lærer Marit Aune.
Oppdaget reinflokken tidlig
Marit forteller at de var
heldige og ikke gikk så langt
før de oppdaget en reinflokk.
Dermed måtte de legge en
slagplan for hvordan de skulle
komme innpå for å ta ut det
dyret de hadde fellingstillatelse
på. De bestemte seg for å ta en
rast mens de lag slagplanen,
men da de nettopp hadde satt
seg hørte de det første skuddet. Andre hadde også oppdaget samme flokken.
Flere jegere på plass
Da de nærmet seg flokken
oppdaget de at flere jegere var
på plass, og det virket som det
var få kalver i flokken. Ståle
Solem i Rennebu kommune og
Forellhogna Villreinutvalg var
jegeren, og han måtte dermed
vente en tid før han kunne felle reinkalven. Kalven ble skutt
nord for Gjærbua i Vingelen,
og elevene fikk dermed være
med på å slakte sin egen rein.
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Kjøttet i fryseren
— Kalven var forholdsvis
liten, og etter at den har hengt
til mørning i 40 døgngrader er
kjøttet nå lagt i fryseren. Vi har
ikke helt bestemt hva vi skal
bruke kjøttet til, men kanskje
blir det en hyggekveld for foreldrene der elevene skal være
med på å tilberede maten.
Lang jaktdag
— Det ble naturligvis en
lang jaktdag, og vi kom tilbake
til Berkåk først utpå kvelden.
Men, det ble en kjempedag, og
vi skulle gjerne hatt flere slike
dager i skolen, sier Marit. I tillegg til den praktiske jakta skal
elevene få vite mer om reinens
innvandring, historie og om
dagens forvaltning.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Ståle Solem

Reinskalven ble bare vommet ut på fjellet, før den ble båret ned til
parkeringsplassen. Der ble reinen flådd og partert før hjemreise til
Berkåk.

Aksjonsdag
med ny rekord

Tur til Hæverstølen
Onsdag 23.09 ble vi invitert av Børge Dahle
til å komme på besøk for å se Hæverstølen
i Gisnadalen. Alle vi på voksenopplæringa
drog med fire biler til Gisnadalen.

Berkåk skole har tradisjon for å ha aksjonsdag i forbindelse med
TV-aksjonen, og i år ble det ny innsamlingsrekord.

Varaordfører Ragnhild Kulbrandstad Stene mottok den rekordstore sjekken på kr 26.062
fra Trouy Ødegård og Marit Holthe Kvendbø.
I forbindelse med årets
TV-aksjon ”Vi skal vokte regnskogen”, inviterte Berkåk skole
til aksjonsdag i Rennebuhallen.
Der hadde klassene i barneskolen hver sine aktiviteter,
som tombola, boklotteri, kaste
på bokser, pilkasting, salg av
tegneseriehefter med mer – og
kaffesalg. Elevene har den siste
tiden forberedt seg til dagen
ved å øve på program, lage
tombolagevinster, bake kaker
og lære om regnskogen.
Det var godt oppmøte, og
da pengene ble talt opp for å
overrekke sjekken til varaord-

fører Ragnhild Kulbrandstad
Stene, viste det seg at det ble
ny rekord på aksjonsdagen –

hele 26.062 kroner som går til
årets TV-aksjon.
Av Dagfinn Vold

Ahmed Sheik, Peder Angel, Sigurd Drivstuen, Isak Bakk og Johannes Rønning solgte tegneseriehefter.

Børge og Unni ønsket oss velkommen til Hæverstølen.
Først fortalte Børge om Gamle Kongeveg, som i gamle
dager gikk fra Oslo til Trondheim, rett utenfor husene på
Hæverstølen. Nå går pilegrimene denne vegen. På gården
kan pilegrimene overnatte og spise.
Vi fikk se på de gamle husene. Ett av dem kom fra Innset
og var 400 år gammelt. Fjøset hadde Børge bygd om til sælehus. Vi var inne i sælehuset og spiste. Unni hadde laget verdens beste sjokoladekake til oss! Vi koste oss.
Børge fortalte om et bilde fra Sør-Afrika, som framstilte
historien til landet. Det var barn som hadde laget bildet. Han
viste oss også ei bok han har skrevet. Vi fikk denne boka.
Den handlet om livet i fjellet om vinteren.
Vi gikk ut og fyrte på grillen. Der stekte vi brødskiver
med ost og grillpølser. Vi drakk kaffe.
Børge fortalte at de ofte har besøk av studenter på setra,
fra ulike land. Da blir det viktig med felles regler som alle må
følge. Disse reglene blir laget rundt bålet mens alle kan se på
hverandre.
Børge er opptatt av at vi skal bruke naturen på en riktig
måte. Gisnadalen ligger midt i et vernet område. Børge har
laget en naturverden for barn: «Barnas naturverden». Der
kan barn lære seg å bruke naturen på en god måte.
Børge har også laget et slagord for bygda vår: «Rennebuet godt sted å være ».
Takk til Børge og Unni for en fin dag. Det var en veldig
stor glede og opplevelse for oss å være på Hæverstølen.
Takk for oss!
Voksenopplæringa v/ Berkåk skole

Torgdag på Berkåk

Smaksprøver blir servert av Emebiet, Negasi, Yorusaliem,
Amahadari og Haben.
Fredag 25. september var det torgdag på Berkåk, og dette var en dag da vi kunne få smake på litt eksotisk mat. I
Rennebu har vi etter hvert fått en stor gruppe med innvandrere, og en gruppe fra Eritrea laget lokal mat derfra, og alle
som ville fikk smaksprøve .
Nahom forteller: Fredag laget Emebiet og Yorusaliem
ades og alcha med enjera. Vi ga tilbud om gratis smaksprøve.
Negasi sier: Mange kom innom og ville smake, og alle sa:
Nam-nam! Vi måtte forklare hva maten var laget av, og jeg
har inntrykk av at rennbyggene synes det er spennende med
mat fra andre land.
Amahadari sier: Vi laget mye mat, men det ble ingen ting
igjen. Det var et godt tegn på at folk likte maten vi laget.
Jonas sier at dette var en fin ettermiddag, det var god mat,
bra vær og mange besøkende. Samuel, Kiflay og Asmerom
er enig og sier de gleder seg til neste års torgdag og håper
den blir like vellykket som årets.
Vel gjennomført tiltak!

Rennebunytt

29

Rennebu Snekkeri
kjøkken – bad – garderobe – soverom – spisestue - trapper

Voll, 7393 Rennebu
tlf 72 42 67 30
post@rennebusnekkeri.no
www.rennebusnekkeri.no
studio i Kjøpmannsgata 6
i Trondheim

heltre – millimetertilpasning

Graving – Planering – Transport sommer/vinter – Liftutleie
Betongarbeid – Vann/avløp – Uteplasser – Strømaggregat

Nerskoglaft as

Nerskogen, 7393 Rennebu
tlf 918 00 974 - 952 56 570 – granatun@online.no

Din lokale leverandør av: •Småhus i tradisjonell handlaft etter dine ønsker
• bygg i stavlaft og bindingsverk
• restaurering, tilbygg og grunnarbeid
• hyttetomter i Sørøyåsen på Nerskogen
• Lokale håndverkere

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

J. O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen, 7393 Rennebu
mob 416 54 516 – john.ovogn@getmail.no

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

Norgeshus Oppdal Bygg
- din lokale leverandør av hus og hytter!
Et par av våre prosjekter som er under under bygging:
Ennå noen enheter igjen!

Bakkan, Berkåk

Se ellers vårt store
utvalg av hus og hytter
på www.oppdalbygg.no
Om du ikke skulle finne akkurat det du
ønsker; ta utgangspunkt i en av våre modeller
og våre arkitekter hjelper deg videre

- du får det du vil ha!

Servicesnekker
8 leiligheter - BRA 69,5 m2 under oppføring.
Gode og funksjonelle planløsninger i firemannsboliger.

* Alle typer småoppdrag
* Skadeutbedring
* Fastpris eller timing
* Kort leveringstid
* Ring og få det gjort

Pene og moderne eneboliger - BRA 131 m2 - carport og stor terrasse.
Svært praktiske og effektive planløsninger. Husbankfinansiering.
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Kontakt:
Industrivegen Nord - 7340 Oppdal
Tlf: 72 40 02 60 - stig@oppdalbygg.no

HUS - HYTTE - REHAB

Aunegrenda, Oppdal

Kunngjøringer
Hybel/leilighet søkes!

Rolig mann på 25 år, ikke røyker, arbeider på
Rennebu Dører må ha et sted og bo.
Ta kontakt med Arnt på tlf 72 42 54 66

Støtte til ungdomstiltak

Rennebu Ungdomsråd har fortsatt midler igjen til tiltak for ungdom i
kommunen.
Søknad med budsjett sendes kulturkontoret innen 15. november 2015.

Årets influensavaksine

er kommet, og vi tilbyr vaksine ved Rennebu legekontor følgende dager:
• Onsdag 21. oktober fra kl. 09.00-11.00, og 12.00-14.00.
• Torsdag 22. oktober fra kl. 12.00-14.30.
Vaksinen koster kr. 150,-

Takk

til alle som gledde meg på 80 års dagen min.
Det var slik en stor oppmuntring for meg, gavene og hilsningene i mange
varianter. Gaven til I M I Stølen vart kr. 15 000,00.
Hilsen Mikkel Grøtte

Hjertelig takk

for all vennlig deltakelse, blomster og pengegaver til kreftavd. ved St. Olav, ved vår kjære Ragnhild Flaa sin begravelse.
Knut
Geir Frode og Kristin m/fam
Helge Olav og Wenche m/fam

Takk for hjelpa på Rennebumartnan, til alle som hjalp oss.

Ny nettside?

- vi skreddersyr siden
til ditt formål!

Hilsen Rennebu

Trubadur Erik Hoel på Sandbrekka
fredag 30. oktober kl 21.00. Øl- og vinsalg.
Arr. ULF

Ta kontakt på 72 42 76 66 for
å høre hva vi kan gjøre for deg!

Vi bygger din drømmehytte

Nye og spennende
hyttemodeller!

Sande Hus og Hytter AS – tlf 950 93 400

www.sande-hytter.no

Ta kontakt på

416 56 996
Rennebunytt
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Dette skjer i Rennebu!
10.10
11.10
11.10
12.10
13.10
14.10
14.10
14.10
15.10
15.10
15.10
16.10
17.10
19.10
20.10
22.10
25.10
25.10
26.10
28.10
29.10
30.10

Pubquiz
Furuly, Nerskogen
Høsttakkefest
Hoelsmoen
Formiddagstreff
Berkåk menighetshus
Søndagsskole/Yngres
Misjonshuset, Voll
NLM, møte
Hoelsmoen
Eldres kirkedag
Berkåk kirke/Menighetshuset
NLM, møte
Hoelsmoen
Trim med LHL
Torget
Småbarnstreff
Friv.sentralen
NLM, møte
Innset bedehus
Årsmøte Rennebu Bondelag
Jutulstuggu
Basar. arr Gisnås forsamlingshus
Åshuset
RennebuSpæll
Rennebuhallen
Soul Children
Berkåk skole
Formiddagstreff
Omsorgsboligen
Småbarnstreff
Friv.sentralen
Familie gudstjeneste
Rennebu kirke
”Når vi kommer sammen”
Hoelsmoen
Søndagsskole/Yngres
Misjonshuset, Voll
Medlemsmøte
Mjuklia
Rennebu pensjonistforening
Formiddagstreff
Staure
Trubadur Erik Hoel
Sandbrekka

20-01
10.00
11.00
17.30
19.30
11.00
19.30
17.00
11-13
19.30
20.00
19.00
11.45
14.45
11.00
11-13
11.00
20.00
17.30
11.00
11.00
21.00

17.-25.10 Kulturvukku: se egen annonse for program
Håndball: mandag J12 kl 17-18.30 og J14 kl 18.30-20
onsdag J10 kl 17-18.30, fredag damelaget kl 18-20
Seniordans hver tirsdag på Voll skole kl 14-16
Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21 i Sanitetshuset,
Gml.Kongevei 24 (i sokkelen)
Bridge hver tirsdag kl 18.30 på Rennebu Arbeidssenter
Yoga hver tirsdag kl 20 i Åshuset
Kondis-styrketrening hver torsdag kl 19.30 i Rennebuhallen
Idrettsskole hver torsdag i Rennebuhallen.
4-6 sport kl 17.30-18.30 og 7-10 sport kl 18.30-19.30
Rennebu skolekorps hver torsdag kl 18-20 på Berkåk skole
Rennebu Mannskor hver tirsdag kl 19.30-22 på Berkåk skole
Gjeterhundtrening hver torsdag kl 18, Kjøinndolpa hos Sissel Ulvin
Hørselshjelp på frivilligsentralen første torsdag i hver måned kl 10-12.
Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

Gratis innrykk i kalenderen

Din lokale
rørlegger
Vi hjelper deg med alt fra tett sluk til
bygging av drømmebadet og mer
miljøvennlig oppvarming av boligen din.

man-fre 08.00 - 16.00
lør 10.00 - 13.00

Telefon 72 42 64 64/464 49 272
post@arhelgemo.no – www.bademiljo.no
Industriveien 4, 7391 Rennebu

Vi inviterer deg til å besøke

Rennebu.com

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

- en ny nettportal for Rennebu,
og her kan du finne det meste av det
du er ute etter av informasjon om Rennebu.
Nettportalen har bl.a. en egen kulturkalender
der du kan holde deg orientert om det som foregår i bygda.

Se aktivitetskalender på
www.rennebu.com

Er det noe du savner - send oss en epost:
dagfinn@mediaprofil.no

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