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Rennebu IL arrangerte KM Sprint på Rennebu Skistadion 
den 14. januar, og de fikk masse skryt både for det arrange-
mentstekniske og for løypene. Her er Andreas Myrmo (15) 
fra Rennebu IL på tur over målstreken i klassen gutter 13 år.
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2 Rennebunytt

Rennebu kommune
Adresse:  Berkåk, 7391 Rennebu
E-post:   post@rennebu.kommune.no 
Telefon:  72 42 81 00
Telefax:  72 42 81 01
Åpningstid:  08.00-15.30

ordfører Ola T Lånke
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
ola.lanke@rennebu.kommune.no

Byggesakskontoret
åpent hver dag kl 12.00 - 15.30

NAV tlf  55 55 33 33

Rennebunytt
Utgiver  Rennebu kommune og Mediaprofil as
Redaktør   Dagfinn Vold
Red.utvalg rådm. Birger Hellan (ansv.red.) 
 ordfører Ola T Lånke, Janne Havdal 
 og Jan Bredeveien
Adresse Rennebu Nytt,  c/o Mediaprofil as, 
 Berkåk, 7391 Rennebu 
Telefon 72 42 76 66
E-post  Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil.no
 Annonser: mari@mediaprofil.no
Web  www.rennebunytt.no og 
 www.rennebu.kommune.no
Abonnement  Gratis alle husstander i  Rennebu, Jerpstad, 
 Kvikne og Soknedal
Opplag 2.400 stk

Kommunale møter
    
06.02. Formannskapet  09.00  
16.02. Kommunestyret  12.30  

Saklistene finner du på 
www.rennebu.kommune.no - Politikk

Rennebu kommunestyre vedtok i september 2011 at vi 
skulle delta i et forpliktende interkommunalt helsesamar-
beid i SiO (samhandlingsreformen i Orkdalsregionen), 
som har 12 eierkommuner: Agdenes, Frøya, Halsa, Hemne, 
Hitra, Meldal, Orkdal, Rennebu, Rindal, Skaun, Snillfjord 
og Surnadal.
De så behovet  for et utstrakt samarbeid for å kunne gi til-
budene som den enkelte pasient behøver, samtidig som 
kommunen skal klare det økonomisk. 

Samarbeidet har allerede vist seg nyttig gjennom at SiO 
har forhandlet på fylkesnivå sammen med de øvrige 4 
kommunegrupperinger i Sør-Trøndelag og med tilstøtende 
kommuner i fra Møre- og Romsdal og Nord-Trøndelag 
med helseforetaket. SiO har utviklet en avtale med retning-
slinjer som skal behandles i det enkelte kommunestyre. 
Avtalen avklarer bl.a hvilke helse- og omsorgsoppgav-
er kommunen skal ha ansvaret for, hvilke retningslinjer 
gjelder for innleggelse, hvordan skal utskrivning, habil-
itering og rehabilitering foregå, hva er kommunens tilbud 
om døgnopphold for øyeblikk hjelp, IKT- løsninger, om 
forebygging og den akuttmedisinske beredskapen. Alle 
områdene skal det inngås avtale om før juli 2012.

Rennebus lokale prosjektleder, helserådgiver Solveig 
Løkken, har bidratt ved utarbeidelsen av retningslinjene i 

SiO, sammen med den lokale arbeidsgruppen (helseledere, 
tillitsvalgte og administrasjon). Det har pågått et kontinu-
erlig arbeid for å avklare og koordinere tjenestene i forhold 
til endringene. Dette vil vi legge ut på hjemmesidene etter 
hvert som de er etablert.

SiO arbeider med etablering av øyeblikkelig-hjelp sengepost 
(ØH-senger). Disse skal kobles til LiO, legevaktsentralen 
i Orkdal. Det vil pga nærhet til Orkdal sykehus gi god til-
gang på kompetente fagfolk. SiO arbeider med å få dette 
fullfinansiert fra eksternt hold allerede nå. Det skal etterpå 
utredes etablering av etterbehandlingsplasser/ buffersenger 
og drift av disse. 
Det er  tilsatt folkehelsekoordinator som skal bistå kommu-
nene i utvikling av forebyggende arbeid samt en prosjektled-
er for e-meldinger (elektroniske meldinger går mellom leger, 
sykehus og helsetjenestene).

Satsingen på folkehelse vil få betydning for oss alle. Bare du 
kan påvirke helsa di. Det er du som bestemmer. Enklest er å 
gå en tur – få frisk luft og bruk sansene dine. Det gjør godt! 
Ha ei fin helg!

Lill H. Bøe, kommunalsjef HOO

Rennebu etter 
samhandlingsreformen



3Rennebunytt

Årets Rennbygg 2011:

UL Framtidsvon
UL Framtidsvon ble stemt frem som Årets Rennbygg 2011, og 
det ble avgitt hele 440 stemmer tilsammen på de fem kandida-
tene det kunne stemmes over.

I begrunnelsen fra forslagsstilleren 
står det at UL Framtidsvon er en kandi-
dat til Årets Rennbygg i 2011 hovedsa-
kelig for sin innsats vedrørende oppset-
ning av revy på Sandbrekka. De leverte 
en helt strålende revy, hvor de virkelig 
tok bygda på kornet. Ved bruk av enkle 
virkemidler, og med mange glimrende 
skuespillerprestasjoner, klarte de å dra 
to fulle hus på Sandbrekka senhøsten 
2011. Det står det respekt av! Dette ska-
per identitet og tilhørighet for ungdom-
men vår.

En ”folkets pris”
Prisen er en ”folkets pris”, og der-

med kunne alle innbyggerne i kom-
munen være med og stemme fram pris-

vinneren. Avstemmingen foregikk ved 
hjelp av svarkort i Rennebunytt, e-post 
og Rennebunytts Facebook-side. Av 
de 440 stemmene som ble avgitt, kom 
368 inn via Facebook. Dette viser stort 
engasjement, og resultatmessig ble det 
jevnt mellom kandidatene.

Selve prisen består av et diplom i 
tillegg til et pengebeløp på kr 5.000, 
og dette vil bli delt ut i pausen under 
Ungdommens Kulturmønstring i 
Samfunnssalen søndag 5. februar.

Årets Rennbygg er et samarbeids-
prosjekt mellom Meldal Sparebank, 
Rennebu 3000 og Mediaprofil/ 
Rennebunytt.

Av Dagfinn Vold

Dansepremiere 
på Berkåk
Det er ikke hver dag det sett-
es opp danseforestillinger 
i Rennebu, men torsdag 9. 
februar kl 20 i Samfunnssalen 
kan publikum få med seg 
premieren på forestillingen 
”Inside”. 

Det er Basic Movements, med 
Thomas Aleksander Voll i spissen, som 
setter opp denne forestillingen,   og  
ifølge pressemeldingen blir det en 
spenstig og intens iscenesettelse. I 
forestillingen blir publikum kjent med 
Roman og Natasja, mennesker med 
erfaringer og handlinger man som regel 
bare ser på film - to dansere gjennom et 
moderne kunstuttrykk formidler inten-
siteten, men også skjønnheten i møte 
med seg selv, og i møte med andre 
mennesker. Dansere i forestillingen 
er Thomas Aleksander Voll og Åshild 
Pettersen. 

Thomas Aleksander Voll er danse-
pedagog for det nyoppstartede danse-
tilbudet i Kulturskolen i Rennebu, og 
sammen med Åshild Pettersen fra hans 
Basic Movements Dance Company har 
de lagt premieren på sin nyeste fore-
stilling til Berkåk! Kompaniet har som 
målsetning å bringe profesjonell dans 
ut i distriktene ved å tilby scenekunst 
på steder langt borte fra de store insti-
tusjonsscenene.

Forestillingen “Inside” er støttet av 
Rennebu 3000, Meldal Sparebank, Den 
kulturelle skolesekken i Rennebu, samt 
Den kulturelle skolesekken Nordland. 
Derfor vil forestillingen bli vist som 
skoleforestilling både på Berkåk og i 
Mosjøen i tillegg til de ordinære publi-
kumsforestillingene.

se www.basicmovdance.com

Sakset fra Rennebunytt sin første årgang i 1973. 

Skal vi få tørrmelkfabrikk i Rennebu?
Spørsmålet om meieribruket si framtid i vårt distrikt er eit aktuelt 

tema både mellom mjølkeprodusentar og andre. Avisene har frå tid til 
anna meldingar om saka og ryktene går. Eit utval vart for ei tid sidan 
nedsett for å arbeide med spørsmålet.

(...) Utvalet hadde eit møte i 1972 der det vart vedteke å søkje Norske 
Meieriprodusenters landsforbund om løyve til å byggja tørrmjølkanlegg i distriktet.

(...) Utvalet sitt sekretariat er pålagt å rekna ut gevinsten med denne rasjonaliseringa. 
Dei har arbeidd med dette ei tid og det er alt no klart at ein kan rekna med ein gevinst 
på ca 4 øre pr. l på den mjølka som går inn på tørkeanlegget. Anlegget skal først og fremst 
ta imot heilmjølk frå Rennebu, Soknedal og Singsås med supplering av skummamjølk frå 
Meldal og Oppdal. Det vil også bli kjøpt inn overskotmjølk frå Ålen, Orkdal, Rindal og 
Surnadal til anlegget.
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Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Rørlegger og avd.lager ved Mærk bru
Oddvar Lien: 901 64 232

Edvin Eide: 950 34 056
Krokbekken, 7398 Rennebu. edvin.eide@oppdal.com 

Berkåk, tlf 72 42 74 45

Nyheter fra 
Black Design

Frøstativet
er på plass!

Mye fint i
potteplanter!
Tilbud: 
PRIMULA kr 25,-

Orkdalsveien 89, 7300 Orkanger
tlf 72 48 15 00

orkanger@bdo.no

Salg av nye gravminner – oppussing av gamle 
og navntilføyelser: 15% rabatt

Michel Kosberg, tlf 72 42 76 40/915 10 509

Alt i stein

Gravmonumenter
Kjøkkenbenkplater • Bord • Peisplater • Vindusbrett
Fasadestein • Div stein uteanlegg • Skifer

NASJONALPARKSTYRET
FOR FOROLLHOGNA
Forvaltning av Forollhogna nasjonalpark 
med tilgrensende landskapsvernområder 
i Sør-Trøndelag og Hedmark - ny adresse.

Forvaltningsansvaret for Forollhogna nasjonalpark med 
tilgrensende landskapsvernområder og Grøntjønnan
naturreservat er lagt til Nasjonalparkstyret for Forollhogna. 
Nasjonalparkforvalter er ansatt hos fylkesmannen i 
Sør-Trøndelag og er saksbehandler for styret. Søknader 
om dispensasjon fra verneforskriftene og andre skriftlige 
henvendelser om forvaltningen av verneområdene sendes til:

Postadresse:
Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
postmottak@fmst.no
  
Kontorsted og besøksadresse for nasjonal-
parkforvalteren (forvaltningsknutepunkt):
Femundsmarka nasjonalparksenter, Stenhuset ved 
Doktortjønna på Røros.  

Spørsmål og henvendelser
om forvaltningen kan rettes til:
Astrid A. Haug
nasjonalparkforvalter for Forollhogna
Telefon: 950 57 513
E-post: aah@fmst.no

Bygdas Forsikringssenter

FORSIKRING - BANK - PENSJON
Privat - Næring - Landbruk

Brannkassa i Oppdal og Rennebu
- nærhet og trygghet siden 1842

www.GORB.no

Trygghet levert av dyktige og trivelige ansatte
- slik har det vært hos oss i 170 år!

STOLT HISTORIE - MODERNE LØSNINGER
 72 40 49 90 72 42 82 50
 Nyveien 1 på Oppdal Næringshagen på Berkåk
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Nerskogen skole er kommun-
ens minste skole hva angår 
elevtall, men det legger slett 
ingen demper på verken 
engasjement eller trivsel. 
Både elever og lærere som har 
sitt daglige virke her ser ut til 
å stortrives. 

Når Rennebunytt kommer på besøk 
er det friminutt for alle de 12 elevene 
som går på 1.-6. trinn, og da er det full 
fart med snøhulebygging, butikkvirk-
somhet, lekeslåssing, saging og for-
skjellig annet. 

Prosjekt Robomemo
Etter å ha brukt opp litt overskudds-

energi ute i snøen, blir elevene kalt inn 
til matpause. Deretter er det tid for film, 
og det er ”To på rømmen” som står på 
kinoplakaten denne dagen. Noen av 
de eldste elevene skal ned på sløydsa-
len for å snekre fuglebur. I dag er det 
belønningsdag, og elevene har selv 
valgt film og sløydaktivitet som beløn-
ning. – Vi holder på med et prosjekt 
som heter Robomemo, og der inngår 
det belønning etter hver femte øving 
elevene gjennomfører, forklarer lærer 
Kristin Sydskjør. Robomemo er et opp-
legg som skal hjelpe elevene å trene 
opp konsentrasjon og hukommelse, 
og øvelsene gjennomføres gjennom et 
program på PC. – Ungene har selv valgt 
ut tre hovedområder der de har lyst 
å bli bedre, og så ser vi på resultatene 
etter hver øving. Alle elevene har forbe-
dret seg i løpet av prosjektet, og det blir 
spennende å se hvordan resultatet blir 
når vi er ferdig, sier Sydskjør. 

Gode arbeidskolleger
Nerskogen skole er underlagt sam-

me administrasjon som Berkåk skole, så 
det er Kari Haukdal som er rektor også 
på Nerskogen. Det er imidlertid assis-
terende rektor Ingrid Selbæk som til 

Kommunal arbeidsplass:

Nerskogen Skole

daglig har det overordnede ansvaret på 
Nerskogen. Hun har kontordag her 2 
dager i uka, og prøver da å være tilstede 
så mye som mulig. Gry Østvik og Kristin 
Sydskjør er lærere på Nerskogen, med 
tilnærmet 100% stilling hver. I tillegg er 
det en assistentstilling, og denne dagen 
er det Kari Kvamme som holder orden 
på troppene både på sløydsalen og i 
uteleken. Begge de to kontaktlærerne 
på Nerskogen skryter av arbeidsplassen 
sin. Gry Østvik er inne i sitt tredje sko-
leår ved Nerskogen skole, og har triv-
des godt hele tiden. Hun har bostedsa-

dresse i Meldal, og har forholdsvis lang 
arbeidsvei, men det ser hun ikke på 
som noe stort problem. – Jeg har hatt 
mange fine naturopplevelser på tur til 
og fra Nerskogen, og har jo etter hvert 
blitt vant til å kjøre bil, så det går bra, 
smiler hun. Kristin Sydskjør begynte 
på Nerskogen i høst, og også hun tri-
ves godt ved skolen. – Jeg har blitt godt 
mottatt av både elever, lærere og foreld-
re, og arbeidsmiljøet på skolen har jeg 
bare positive ting å si om, smiler Kristin. 

Av Mona Schjølset

Alle elevene ved Nerskogen skole 
samlet.
Bak f.v.: Chul Aron, Vegard, Emil, Magne, 
Jon-Andre og Iver.
Foran f.v.: Anniken, Malin, Andreas, 
Ken Adrian og Simen.

Gry Østvik og Kristin Sydskjør er lærere ved Nerskogen skole.
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DIN LOKALE 
RØRLEGGER

Butikk:  72 42 64 64
Vakttelefon:  464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu

Marked- 
utviklingssjef

Vi søker en positiv og markedsorientert 
person for videreutvikling av et

spennende forretningskonsept på Berkåk
i Rennebu kommune.

Den vi leter etter liker mennesker, er god på 
kommunikasjon, kreativ og løsningsorientert.

Han/hun er kundeorientert, lyttende og vennlig samt 
fokusert på god service, både internt og eksternt.

I tillegg ønsker vi deg som er utadvendt, nytenkende 
og en god relasjonsbygger.

Du må beherske norsk og engelsk godt og gjerne litt tysk.

Din holdning og adferd  har alt å si for vår felles suksess!

En meget interessant og utfordrene stilling for deg 
som vil være med å utvikle et spennende konsept.

Velkommen som søker – vi snakkes!

Søknadsfrist: Snarest

Kortfattet søknad med CV sendes til: 
Knut Gunnes

Adr.: Klakkveien 10, 7200 Kyrksæterøra
e-mail adresse: knut.gunnes@hemne.as

Ta gjerne kontakt med :
Knut Gunnes, styrets formann tlf 959 14 951

Helge Grefstad, styremedlem tlf 906 64 730

BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Kom innen for
SUPRE TILBUD
på Fiskars snøryddeutstyr.

Vi fyrer i bålpanna og serverer enkel grillmat,
så ta gjerne lunsjen sammen med oss!

Velkommen

Snøryddedag
fredag 3. februar

Det kommer en representant
fra Kärcher som gjerne forteller 
deg om sesongens nyheter innen 
motordrevet snøryddeutstyr.

Vi hjelper deg med alt din bedrift har bruk for av

 designtrykkreklame

tlf 72 42 76 66 - dagfinn@mediaprofil.no - mediaprofil.no
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Postomdelingen 
flyttes

Mange har kanskje opplevd å få 
grønne lapper på brev de har mottatt 
den senere tiden. Dette er for å få folk 
til å bli flinkere til å bruke riktig adresse 
når de sender noe i posten. 

– Fram til nå har vi vært relativt 
fleksible når det gjelder adressering i 
Rennebu, vi kjenner jo folk og vet hvor 
de bor, sier Marit Alice Aasbakk, som er 
koordinator på Rennebu distribusjon. 
Fra 20. februar blir det imidlertid mye 
viktigere at all post har riktig adres-
se, for da flyttes postomdelingen fra 
Berkåk. Fra denne datoen vil våre lokale 
postbud få arbeidssted Oppdal eller 
Meldal, og da kan det selvsagt hende at 
posten sorteres av noen som ikke er like 
lokalkjent i Rennebu. – Vi skal fortsatt 
dele ut post der vi kjenner mottaker, 
selv med mangelfull eller feil adresse, 
men for å unngå forsinkelser eller at 
posten sendes i retur, bør man forsikre 
seg om at avsender bruker helt riktig 
adresse, sier Aasbakk. Dette gjelder for 
all post i hele landet. Ved feil adresse 
risikerer man at posten blir forsinket 
eller lagt i feil postkasse. På Berkåk skal 
all post ha gateadresse eller postbok-
sadresse, og riktig postnummer. Ellers i 
kommunen er det viktig å bruke korrekt 
postnummer.

Flytting meldes både folkeregisteret 
og Posten

- Når det gjelder flytting er det vik-
tig at dette meldes både til folkeregiste-
ret og til posten, sier Aasbakk. De fleste 
tror nok det er tilstrekkelig å melde fra 
til en av instansene, men det er altså 
ikke nok. Når det gjelder studenter 
som flytter på hybel, er det fullt mulig 
for denne gruppen å ha to adresser. 
– Det som er viktig er at de kontakter 
posten på det stedet de flytter til, og gir 
beskjed om hvilken adresse posten skal 
sendes til, forklarer Aasbakk. Dette kan 
gjøres på postkontor, Post i Butikk eller 
postens hjemmeside. I disse tilfellene 
trenger studentene heller ikke å melde 
omadressering. Hvis folk er usikre på 
hvilken adresse som er riktig, eller har 
andre spørsmål vedrørende omleggin-
gen, er det bare å ta kontakt med sitt 
lokale postbud, eller se på nettet for 
mer informasjon - www.posten.no

Av Mona Schjølset

Tallkommentarer til statistikk utarbeidet av Plankontoret
1. 30% av arbeidsstyrken i Rennebu, nøyaktig 400 arbeidstakere, pendler ut av 
 kommunen
 a. Tendensen er jevnt økende: 22% økning på 10 år (fra 328 i 2000 = 70 flere)
 b. Mange flere menn (233) enn kvinner (167)
 c. Større økning blant kvinner (39% på 10 år fra 2000 til 2010, menn 12%)
 d. 2 av 3 pendlere (67%) kommer fra bygg/anlegg, varehandel og verksted, 
  transport og lager, samt industri
2. Oppdal er den største mottakeren av arbeidskraft fra Rennebu
 a. Hver tredje pendler fra Rennebu (34% - 135 arbeidstakere) jobber i Oppdal
 b. Hver fjerde pendler (25% - 101 arbeidstakere) jobber i Trondheim
 c. Bare 57 arbeidstakere (14%) jobber i Meldal (31) og Midtre Gauldal (26)
 d. De fire nabokommunene Meldal, Midtre Gauldal, Rindal og Tynset har til  
  sammen under halvparten så mange pendlere fra Rennebu som den siste  
  nabokommunen Oppdal
3. Netto utpendling fra Rennebu er 186 arbeidstakere
 a. 214 pendler inn til Rennebu
 b. Antall pendlere til Rennebu er det samme som for 10 år siden (208 – 214)
 c. Forskjellen i antall mellom menn og kvinner som pendler inn til Rennebu er  
  markert mindre enn for utpendlerne (117 menn og 97 kvinner)
4. De øvrige nabokommunene er nettoeksportører av arbeidskraft til Rennebu
 a. Det er 78 flere som pendler fra Rennebu til Oppdal enn den andre veien
 b. For de andre nabobygdene er det flere som pendler til Rennebu enn motsatt  
  (netto innpendling fra Midtre Gauldal til Rennebu er 27 og fra Meldal 17)
 c. Det er 87 flere som pendler fra Rennebu til Trondheim enn motsatt, og til  
  Orkdal 12
5. Landbruket er den eneste næringen som har langt flere som pendler til enn fra   
Rennebu
 a. 2 av 3 pendlere til Rennebu (146 – 68%) jobber innen helse- og sosial-
  tjenester, landbruk, bygg/anlegg, industri og undervisning
 b. Kun landbruket har betydelig flere som pendler til Rennebu enn motsatt vei  
  (19)
 c. Alle andre næringer har flere som pendler ut fra kommunen eller tallet på  
  inn- og utpendlere er tilnærmet lik 0

Pendling i Rennebu
Nylig ble en rapport om syssel-

setting og pendling i Rennebu lagt 
fram. Det er Sissel Enodd på plankon-
toret som har utarbeidet rapporten 
på oppdrag fra næringsrådgiver Jan 
Bredeveien. Rapporten er basert på tall 
fra Statistisk Sentralbyrå. 

Ifølge rapporten har antall syssel-
satte bosatt i Rennebu holdt seg relativt 
stabilt de siste ti årene, noe som gjelder 
både for kvinner og menn. Statistikken 
gir imidlertid noe ulike utslag på over-
sikt over antall sysselsatte med arbeids-
sted i Rennebu over den siste ti-års 
perioden. Her ser vi en klar nedgang 
når det gjelder menn, mens det for 
kvinnene vises en liten økning i samme 
tidsperiode. 

Ser man på tall som gjelder pend-
ling inn og ut fra Rennebu, finner man 
en økning i antall pendlere ut fra kom-
munen, både når det gjelder kvinner og 

menn. Antall pendlere inn til kommu-
nen viser en liten nedgang for menn, 
mens tendensen er motsatt for kvin-
nene. 

Næringsrådgiver Jan Bredeveien har fått 
kartlagt pendlingen til og fra Rennebu.
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Soul Children 

23. januar hadde Soul Children 
sin første øvelse i Rennebu, og ifølge 
Ragnhild Øverland, som er en av initia-
tivtakerne, håper de på stor oppslutning 
og svingende rytmer i tiden framover.

 – Det er veldig spennende, for vi 
har jo ingen oversikt over hvor mange 
unger som kommer til å bli med, men 
vi håper jo dette er et tilbud som vil 
treffe mange sangglade barn og unge i 
Rennebu, sier Øverland. 

Landsomfattende
Soul Children er en landsomfat-

tende bevegelse, som ble startet i Oslo 
for over 10 år siden. Det fins i dag borti-
mot 80 Soul Children kor i hele landet, 
i tillegg til en del Pre-Soul Children kor, 
som er et tilbud til barn under 10 år. 

– Her i Rennebu starter vi opp 
med begge deler, så det vil bli tilbud 
til alle aldersgupper, forteller Ragnhild 
Øverland. 

Prøveperiode
I forbindelse med etablering av Soul 

Children i Rennebu, er det naturlig nok 
også mange voksne som er engasjert 
for å få alt på plass.  – Det har vært artig 
å jobbe med dette prosjektet, for det har 
vært mye positiv respons blant dem vi 
har spurt om å stille opp på forskjellige 
måter. Vi er nå en gruppe med 7-8 voks-
ne, som virkelig gleder oss til å komme 
i gang sammen med ungene, forteller 
Øverland engasjert. Fram til sommeren 
vil man kjøre en åpen linje for dem som 
har lyst til å være med i koret. 

– Vi ser på det første halvåret som en 
prøveperiode, og da er det bare å møte 
opp på en øvelse for de som har lyst til 
å se hva dette er. Konseptet har fokus 
på fengende rytmer, bevegelse og kore-
ografi, så dette kan nok passe for man-
ge, avslutter Ragnhild Øverland.  

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Inspirasjonskveld 
med Trine Haltvik
Onsdag 18. januar var Trine Haltvik 
på besøk i Rennebuhallen for å dele 
sine erfaringer med våre lokale 
håndballhåp.

Bortimot 60 unge håndballspil-
lere fikk denne kvelden høre litt om 
Haltviks opplevelser på håndballbanen 
gjennom en lang karriere, og fikk også 
med seg en del nyttige tips når det gjel-
der trening og motivasjon.  

Ballen skal være en god venn
For å bli en god håndballspiller, må 

man selvfølgelig holde på mye med bal-
len, kaste ball og leke seg. – Ballen skal 
være en god venn, sa Haltvik. Ifølge 
håndballesset bør det også være lov 
å leke med ball innendørs. – Om det 
skulle gå litt hardt utover en vase eller 
ei glassrute får det bare stå sin prøve, 
forkynte Haltvik. Skal man bli virkelig 
god er det viktig å bruke mye tid med 
ballen!

All fysisk aktivitet er bra!
Haltvik var også opptatt av å høre 

litt om hva ungene brukte fritida si på 
utenom håndballen, og her ble det 
nevnt både ski, fotball, skiskyting og 
riding. – Det er kjempebra at dere er 
aktive ellers også, for all slags aktivi-
tet kan være med å gjøre dere til bed-
re håndballspillere. Hold dere i fysisk 
aktivitet, og bruk minst mulig tid foran 
dataskjermen, var hennes klare bud-
skap. 

 
Av Mona Schjølset

Lov om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy
Fra 1. januar 2012 gjelder ny lokal forskrift for ferdsel med motorkjøretøy og 

luftfartøy i Rennebu kommune. Denne er fastsatt av kommunestyret 25. august 
2011. I den nye lovforskriften som er vedtatt, heter det at bruk av fartøy med motor 
på innsjøer og vassdrag mindre enn 2 kvadratkilometer ikke er tillatt i Rennebu 
kommune. Ferdsel med motorfartøy på innsjø større enn 2 kvadratkilometer kan 
bare skje med kjøretøy der motorkraften er begrenset til og med 15 HK. Med unn-
tak av Granasjøen kan landing og start med luftfartøy på bestemte steder i utmark 
og vassdrag bare finne sted etter tillatelse i henhold til søknader og dispensasjon 
gitt fra Rennebu kommune. 

www.lovdata.no 
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Per Knutsen Arkitektkontor foreslår blant annet større 
sambruk i huset, og vil ha åpne forbindelser mellom 
hall og samfunnshus og mellom vestibylen og uteplassen.

Rehabilitering av Rennebuhallen

Rennebuhallen, kommunens storstue
- hva vil vi med den?
Åpent møte tirsdag 7. febr kl 19.30 i kommunestyresalen.
Presentasjon av foreløpige planer for oppgradering 
av Rennebuhallen, først og fremst samfunnshusdelen. 
Plankomiteen inviterer til innspill og dialog.
Målgruppe: alle interesserte som bruker hallen og 
samfunnshuset ofte eller av og til.

- Rennebu kommune v/plankomiteen

Tirsdag 7. februar blir det 
åpent møte om planene for 
rehabilitering av samfunns-
salen på Berkåk.

Bakgrunnen for  rehabiliteringa er 
at Rennebu kommune så behovet for 
et nytt inngangsparti og nye toalettfor-
hold med universell utforming. I tillegg 
ønsket kommunen samtidig å se på 
renovering av hele samfunnshuset med 
kjøkken, garderober og selve salen. Eli 
Krogstad ble leder for plankomiteen 
som ble satt ned, og hun har med seg 
Ola Øie, Endre Lien, Mari Ytterhus 
(brukerrepr.), Kenneth Teigen (bruker-
repr.) og Astri Snildal som sekretær.

— Første befaring for komiteen før-
te til at vi ble enige om at vi måtte se 
på helheten i tillegg til hovedoppdraget 
universell utforming, sier Eli Krogstad. 
Løsningen med universell adkomst ble 
foreløpig løst med en ny trapp. 

Eli Krogstad sier at de raskt fikk 
behov for arkitekt for å se på helheten. 
Per Knutsen Arkitektkontor ble kontak-
tet, og komiteen la frem sine idéer og 
kostnadsramme for prosjektet.

Mål for rehabiliteringen er blant 
annet større sambruk i huset, og arki-
tekten foreslår åpne forbindelser mel-
lom hall og samfunnshus og mellom 
vestibylen og uteplassen.

Arkitekten foreslår økt fleksibilitet 
for samfunnssalen gjennom flerbruk, 
mobilt amfi og rominndeling. Samtidig 

foreslår han å oppgradere salen akus-
tisk og utbedre fasaden for energispa-
ring. 

Arkitekten har kommet med forslag 
som er presentert for formannskapet, og 
komiteen fikk i oppdrag å arbeide vide-
re med prosjektet og invitere brukerne 
av samfunnssalen/Rennebuhallen til 
informasjonsmøte der brukerne samti-
dig kan komme med innspill (se kunn-
gjøring nederst på siden). 

— Det er viktig at folk møter opp 
og kommer med sine innspill for å få et 
best mulig resultat til de behovene som 
foreligger. Innspillene vil vi ta med oss 
videre i arbeidet, sier Eli. 

Etter at komiteen har gått gjennom 
innspillene fra brukerne vil de sammen 
med arkitekten komme frem til et ende-
lig forslag til rehabilitering som legges 
frem til politisk behandling. 

Av Dagfinn Vold

I skissen fra Per Knutsen Arkitektkontor er det tegnet inn en mer åpen forbindelse 
mellom samfunnssalen og hallen, og det er også skissert en uteplass foran.
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”TETT PÅ RENNEBU”
HAR DU TIPS TIL OSS - KONTAKT BJØRN ROGSTAD 
TLF: 478 26 390

Vår mann i Rennebu, 
Bjørn Rogstad sammen 
med Per Ole Aalberg og 
Ole Morten Hovdal.

RADIOBINGO
TORSDAGSKVELD
Hver torsdag kl 19.00 med musikk, innslag og 

konkurranse. RADIOBINGO fra kl 20.00

JACKPOT kr 36.000!

RADIO E6 NYHETSMORGEN
Hver dag mandag - fredag 09.00 -10.30 Nyheter, Intervjuer, Lokalt værvarsel, 
Variert god musikk, Dagens gode ord, konkurranser mm.
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Skiløyper     
Det er mye folk i skiløypene 
på Berkåk. Men det er plass til 
mange fler! God helse og trivs-
el er den største rikdommen 
et menneske kan oppnå. Å gå 
på ski i romslig og fin natur er 
ett godt middel for å nå dette 
målet.

De fleste liker å gå i preparerte løy-
per, iallfall fram til senvinteren når vi 
får skårråføre å leike oss på! Rennebu 
IL har tatt på seg å kjøre opp løypene 
ved Berkåk. Arbeidet med kjøring og  
vedlikehold av løypemaskina  blir gjort 
gratis av mannskap fra Idrettslaget som 
har opplæring og kunnskap for å gjøre 
dette på en god måte.

Men det trengs penger både til driv-
stoff og service. Kommunen gir noe 
bidrag, men det rekker ikke så langt 
utover vinteren. Mange av de som bru-
ker løypene har gitt bidrag, men likevel 
blir det smalhans framover mot våren. 
Løypesjef Olav ønsker at flest mulig 
interesserte betaler nå, slik at løypekjø-
ringa kan fortsette i like stor utstrek-
ning som hittil.

Det er lagt ut huskelapper i ”trim-
kassene” ved løypene, og der står det: 
Gi ditt bidrag til kto. 4260.71.30935. Det 
står også at skigruppa hilser og sier på 
forhånd takk!

 
I ”trimkassene”  ligger det bøker der 

de som bruker løypene kan skrive nav-
net sitt. Dette  viser hvor mye løypene 
blir brukt og er dermed en dokumen-
tasjon på at bidrag fra kommunen og 
andre kommer til nytte i helsearbeidet. 
Skigruppa ønsker derfor at alle  besø-
kende skriver i boka.

Å skrive i ”trimboka” kan også 
betraktes som en hilsen til løypegjen-
gen som gjør et  særdeles godt arbeid 
slik at vi kan få fine og helsebringende 
skiturer!

- Eiliv

Status for Kjerkbrua
Formannskapet vedtok i møte den 17. januar at det skal utarbeides en søk-

nad til Statens Kulturminnefond, om tilskudd til istandsetting av Kjerkbrua som 
gangbru. Dette på bakgrunn av fylkesantikvar Marie Louise Anker sin vurdering av 
brua som mulig verneverdig. Det er kultursjef Astri Snildal som har fått i oppgave 
å fremskaffe tilstrekkelig dokumenta-
sjon og grunnlag for en søknad, og iføl-
ge fungerende rådmann Odd Kjøllesdal 
betyr ikke dette vedtaket at man uteluk-
ker muligheten for at det en gang skal 
kunne bygges bru tilpasset motorferdsel. 
Dette må da eventuelt skje ved at det 
bygges en ny bru ved siden av den som 
fins i dag.  – Fylkesantikvaren ga under 
sin befaring klart uttrykk for at det på et 
framtidig tidspunkt eventuelt kan bygges 
en ny bru tilpasset motorferdsel, selv om 
det nå skulle komme vedtak om fredning 
for den eksisterende brua. Sånn sett har 
vi ikke utelukket noen alternativer med 
dette vedtaket, sier Kjøllesdal. 

Samarbeid, kvalitet 
og kompetanse

Næringsrådgiver Jan Bredeveien og 
prosjektleder i Rennebu 3000 Evy-Ann 
Ulfsnes inviterte for en tid tilbake de 
som jobber med opplevelsesnæring, 
kultur- og naturbaserte opplevelser, 
lokal mat og reiseliv for å kartlegge 
mulighetene for et nettverkssamarbeid. 
Det møtte 20 interesserte personer, som 
satt lydhøre og hørte på Børge Dahle 
sitt innlegg. 

— Rennebu har mange mulighe-
ter og kvaliteter. Blant annet er det 
ingen kommune som har tilgang til tre 
naturparker innenfor kommunen eller 
i umiddelbar nærhet. Skal en klare å 
skape gode reiselivsprodukt er det vik-
tig å samarbeide og tenke kvalitet foran 
kvantitet, sa Dahle. Han sa videre at 
kulturen er bygdas kapital og skatte-

kammer, men at utfordringen er å finne 
”igangsettere” som tar tak i mulighe-
tene som finnes. 

— Men, alle kommuner har masse 
kultur og natur. Derfor er det viktig 
med kompetanse for å utvikle gode 
produkter og deretter etablere bedrifter. 
Tilslutt er det viktig å markedsføre pro-
duktene under en felles paraply.

De som var tilstede på møtet var 
enige om å møtes på nytt, og målet er 
i første omgang å koordinere aktivite-
tene og gi ut en brosjyre i god tid før 
sommeren.

Neste møte er lagt til Hallands-
stuggu tirsdag 6. mars kl 11.30, og alle 
som er interessert i temaet oppfordres 
til å møte.

Av Dagfinn Vold

Børge Dahle oppfordrer til nettverk som skal være utviklende for reiselivet i Rennebu.
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Slik beStiller du:
•	 Bestill	skyss	på	telefon	02820	(tast		1	for	BussTaxi	og	tast		2	for	Rennebu)

•	 Bestill	innen	kl	21.00	dagen	før	om	du	ønsker	skyss	på	formiddagen.	
	 Bestill	innen	kl	12.00	samme	dag	om	du	ønsker	skyss	ettermiddag/kveld.

•	 Oppgi	når	du	skal	være	fremme	dit	du	skal,	f.eks:	
	 -	Jeg skal være på kulturhuset til kl 18.	
	 BussTaxi	gir	deg	tilbakemelding	om	når	du	blir	hentet.

•	 BussTaxi	henter	deg	og	gir	deg	skyss	fra	A	til	B	innenfor	
	 det	området	som	betjenes.	”Fra	dør	til	dør”.

•	 Du	kan	få	skyss	med	BussTaxi	mellom	de	ulike	sonene.

•	 Du	kan	få	skyss	med	BussTaxi	mellom	Oppdal	og	Rennebu.
	 Vær	forberedt	på	taxibytte	underveis.

•	 busstaxi er for alle.	Si	i	fra	ved	bestilling	om	du	har	spesielle		 	 	
	 behov	(rullestol,	barnesete,	-vogn	etc).

For mer informasjon, se atb.no 
eller kontakt oss på 02820.

Enkelt 

fra A til B med

BussTaxi

Siste
nytt på
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Festforestilling 
til minne om 
Anders Reitan
Lørdag 11. februar inntar ålbygg-
ene Kvikne samfunnshus med 
en festforestilling til minne om 
Anders Reitan. I løpet av 2011 
har det har vært flere arrange-
ment i Ålen hvor man på ulike 
vis har satt fokus på Anders 
Reitan og hans livsgjerning. 

Anders Reitan var født i Ålen i 
1826. Etter lærerseminar og sju år som 
omgangsskolelærer i Horg, ble han i 
1853 tilsatt i stillingen som lærer ved 
Plassens skole i Kvikne og kirkesanger i 
Kvikne kirke. Her virket han til sin død i 
1872.  Som radikal lærer og grundtvigi-
aner, som attpåtil spilte fele, var han en 
svært kontroversiell person i sin sam-
tid. Det ble arbeidet for å få han, inn 
på Stortinget, men det var ikke lett for 
en kontroversiell person, attpåtil bosatt 
i Kvikne, å bli valgbar i Hedemarkens 

Amt. I 1870 ble han likevel valgt inn på 
Stortinget. Her fikk han ikke virke len-
ge. Han ble syk og døde allerede i 1872.

På festforestillingen 11. februar, blir 
det blant annet vist flere tidsbilder skre-
vet av Ole Gunnar Folde, bl.a. Anders 
Reitan som omgangsskolelærer i Horg. 
Vi får også oppleve både Bjørnstjerne 
Bjørnson og Olaf Røst. 

Kvikne skole har også satt fokus på 
Anders Reitan. Det vil bli utstilt arbei-
der som er gjort av skoleelevene som en 
del av dette prosjektet.                

Birka på 
Gave & Interiør

26. – 29. januar stilte Birka igjen med 
en egen ”Birka-paviljong” på Gave- og 
interiørmessen på Lillestrøm. Denne 
gangen med 30 spennende bedrifter, 
som  demonstrerte levende håndverk.

Anne Kristine Stavne, prosjektmedarbeider 
i Birka, sammen med utstillere på årets 
messe på Lillestrøm.

Birka deltar for sjette gang med 
sin håndverkspaviljong på messen på 
Lillestrøm. Prosjektet har som hoved-
mål å gjøre norsk håndverk mer syn-
lig og lettere tilgjengelig for forhand-
lere, og ble prøvd ut for første gang ved 
samme messe i august 2009. 

På årets fellesstand presenteres både 
smykker, klær, keramikk, treprodukter, 
vevnad og filt, i tillegg til smijern, såper, 
og både fuset og blåst glass.

Og nytt av året er at håndverk skal 
demonstreres i Birkas utstillingsmonter 
i gangen til messebygget. Her vil hånd-
verkerne sitte etter tur og vise fram 
aspekter ved sin produksjon. 

— Slik får vi vist fram at det virke-
lig er håndverk vi presenterer, sam-
tidig er det en morsom måte å skape 
blest rundt standen vår på. Vi håper det 
bidrar til at ekstra mange forhandlere 
finner veien til standen vår i hall B, sier 
Fredrik Kosbergløkk, prosjektkoordina-
tor i Birka.  

— Tilbakemeldingene både fra 
butikker og bedriftene vi har med oss 
tyder på at Birka-paviljongen er et vel-
komment tiltak, fortsetter han, og leg-
ger til at det er mye som gjenstår før 
norsk kunst og håndverk får den plas-
sen det fortjener i butikkhyllene, noe 
Birka jobber kontinuerlig med å endre. 

Den første i Norge
Som den første i Norge har Per Nils 

Johansen fått en hjerteoperasjon der de 
har koblet en blodåre nedenfor mage-
sekken sammen med kretsløpet ut fra 
hjertet. Men, han måtte til Nederland 
for å få operasjonen utført.

Per Nils Johansen på Berkåk ble før-
ste gang hjerteoperert i 1986, og i 1991 
fikk han en ny operasjon. Den siste ble 
ikke helt vellykket, og en ny ble foretatt 
2002. 

— Jeg har egentlig ikke vært helt 
god etter operasjonen i 1991, og i det 
siste har jeg gått med konstante smer-
ter, forteller Per Nils. 

Legene ved St. Olav var usikre på 
hvordan de skulle operere Per Nils for 
fjerde gang. To leger fra St. Olav var på 
en legekongress i utlandet, og der hørte 
de på italienske Guiseppe Tavilla som 
arbeidet i Nederland. Der så de løsnin-
gen for Per Nils, og Tavilla var villig til å 
ta operasjonen hvis han kom nedover. 
Onsdag for fjorten dager siden reiste 
han nedover, og mandagen etter kom 
han hjem nyoperert og uten smerter.

— Jeg har vært heldig som har 
hatt leger som har stått på for meg, og 
humøret mitt har i alle år holdt meg 
oppe. Nå venter jeg på kontroll ved St. 
Olav før jeg får vite mer om opptrening 
og veien videre, sier en alltid optimis-
tisk Per Nils.

Av Dagfinn Vold

Kona Berit var med Per Nils som engelsk-
talende tolk til Nederland.
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Utlegging til offentlig ettersyn 
– detaljreguleringsplan 
Gisnåsen hytteområde, delplan D

Planområdet ligger i Gisnåsen, og planforslaget 
omfatter 10 nye fritidsboliger.
Planen kan sees i Rennebu kommunehus, 
Servicetorget og på www.rennebu.kommune.no 

Eventuelle merknader sendes innen  21.03.2012 til 
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu 
eller postmottak@rennebu.kommune.no. 

- Rådmannen 

Legekontoret skal innstallere nytt dataprogram 
den 7. og 8. februar. 
Pga dette vil legekontoret være stengt disse 
dagene, - åpent kun for øyeblikkelig hjelp. 
For å kontakte legevakt ring 72 48 01 00. 
Ved livstruende sykdom ring 113.
Torsdag den 9. februar er legekontoret åpent, 
men kan ha litt redusert kapasitet med tanke på 
telefonhenvendelser.
Vi håper å være i full drift fra fredag den 10. februar.

Kommunalt tilskudd til kulturarbeid
Søknad om tilskudd til kulturarbeid fremmes på 
fastsatt skjema til kommunen innen 1. mars.
For søkere som er medlem av Rennebu musikkråd 
finnes eget skjema.
Skjema kan lastes ned fra kommunens hjemmesider 
eller kan hentes i Servicetorget.
 
Disse kan søke:
•  Organisasjoner/ grupper eller institusjoner som 
 driver kulturarbeid i kommunen.
•  I særlige tilfeller kan enkeltpersoner søke

Aktiviteter for barn og unge vil bli prioritert
Med søknaden må det følge regnskap og årsmelding
 

- Enhetsleder kultur og fritid

Barnas Kulturmønstring
I Rennebuhallen/ samfunnshuset lørdag den 4. feb-
ruar kl 16.00

Ungdommens Kulturmønstring
I Rennebuhallen/ samfunnshuset søndag den 5. 
februar kl 18.00
Alle hjertelig velkommen!

- Enhetsleder kultur og fritid

Pent brukte ski og skiutstyr ønskes!
Berkåk skole/Rennebu ungdomsskole ønsker seg mer 
utstyr for vinteraktiviteter.
Vil og kan du bidra med noe?
Vi ønsker oss skisko, staver, ski og skøyter (og hjelmer) 
i alle størrelser fra sko nr. 34 – 44
NB! Sko og binding må passe sammen.

Eventuelle bidrag kan leveres via kontoret, 
hovedinngangen på skolen alle ukedager mellom 
kl 08.00 – 15.30.
NB! Annen leveringstid kan avtales pr. telefon.
På forhånd mange takk! 

Avgiftsvedtak for 2012
I henhold til forvaltningslovens § 38 gjøres kjent at 
Rennebu kommunestyre i møte den 15.12.2011 fastsatte 
nye gebyrsatser/avgiftssatser som skal gjelde med virkning 
fra den 01.01.2012.
Gebyrregulativene/avgiftssatsene er lagt ut på 
kommunens hjemmeside www.rennebu.kommune.no. 
De kan også fåes ved henvendelse til servicetorget.

- Rådmannen 

Hovedopptak barnehage 2012/2013

Det søkes elektronisk, og skjema er å finne på Rennebu 
kommunes nettside www.rennebu.kommune.no  Der 
finner du også informasjon om barnehagetilbudene og 
hvordan du søker. 
Hvis noen ikke har tilgang på PC, kan Servicetorget på 
kommunehuset eller barnehagene være behjelpelig med 
søknaden.

Frist for søknad om plass i barnehage for nye søkere 
barnehageåret 2012/2013 er 1. mars 2012. 
Svar på søknad gis innen en måned etter søknadsfristens 
utløp. 

Det tas forbehold om at det kan bli endringer i barne-
hagetilbudene i forhold til oversikten i Informasjon 
om barnehagetilbud og søknad om barnehageplass 
2012/2013. 
Det gjøres også oppmerksom på at det 
ikke lenger gis tilbud om 2- dagers plass (40 % tilbud).  

- Barnehagerådgiver

Leiekjørere snøscooter 
- RETTING

Falt ut i julenummeret: Bård Tore Berntsen, 
Nordskogen, 7391  Rennebu, tlf 901 62 935 - sone 5
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Bedriftsskirennet 2012
arrangeres på Rennebu Skistadion
lørdag 3. mars kl 15.00.
Påmelding til Esso Berkåk, korsen@online.no innen 27.febr.
Fest med premieutdeling i samfunnshuset kl 21.00.

Husk Årsmøte i Rennebu Høyre
i kveld, torsdag 2. febr kl 19.00 i Hallandstuggu.
Velkommen

Årsmøte RIL Fotballgruppa 
på Hallandsstuggu 16. februar kl 19.30. 
Vanlige årsmøtesaker. Ekstraordinære saker 
som ønskes behandlet, må sendes 
Tor Olav Østerås innen 9. februar

Årsmøte i LHL Rennebu
mandag 20. februar kl 19.30 
på LHL-senteret Berkåk   

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Godkjenning av styrets årsberetning
4. Godkjenning av revidert regnskap 
5. Handlingsplan for året
6. Bevilgninger
7. Honorar til styret
8. Fastsettelse av budsjett
9. Innkomne forslag
10. Valg
Frist for innsending av saker er 15. februar.

Enkel servering! Velkommen!
Styret

HYGGEKVELD LHL-senteret Berkåk
torsdag 16. februar kl 19.30
• Musikk av Rønnekleivs trio /allsang
• Lysbilder v/Jostein Berntsen
• Diktlesning v/Guri Bakk
• Trim 
• Åresalg (gaver mottas med takk)
Inngang kr 50.00 – Servering

ALLE ER VELKOMMEN!

LHL Rennebu

Årsmøte i Rennebu sanitetsforening 
onsdag 8. februar 2012.

NB! Møtet blir i Berkåk menighetshus kl 19.00. 
Vertskap er Berkåk arbeidslag. Vanlege årsmøtesaker. 

Servering. Åresalg. Trekking av årslotteriet. 
Cesilie Skavlan skal ha faglig kåseri.

Vel møtt.

Tusen takk for alle som husket meg på 90-årsdagen den 
10. desember! Sammen med min kjære Valborg vil jeg også 
benytte anledningen til å ønske alle et noe forsinket 
Godt Nytt År!            Kåre Sundset

Oppmerksomhet 12. februar frabedes.
Bjarne

FESTFORESTILLING 
til minne om Anders Reitan
Kvikne Samfunnshus 11. februar kl 19.00 
37 aktører fra Ålen gir oss en uforglemmelig  opplevelse 
med  sang, dans,musikk, foto, tidsbilder, biografi. m.m
Forhåndsalg og bestilling av billetter:
Statoil Kvikne, tlf 62 48 42 14

Rennebu Mållag held årsmøte
28. februar kl 19.00 på Frivilligsentralen

Årsmøte i Sameie Leverdalsvegen
Jutulstuggu 6. mars 2012 kl 19.00
Vanlige årsmøtesaker.
Innkomne saker må meldes til
Per Einar Bakkebø, Skåv 6, 7290 Støren innen 7. februar.
pe-ei-ba@online.no, tlf 908 24 828

Årsmøte i Barnas Naturverden
Jutulstuggu torsdag 16. februar kl 20 .00
Saker: Årsmøtesaker, orienteringsaker; gapahuk Ramssjøen, 
veisak Gisnadalen. Drøfting: Videreutvikling av BN?
Servering. Alle er velkommen.

Årsmøte for Rennebu KrF
i Mjuklia 6. februar kl 19.30
Vanlige årsmøtesaker.
Dialog med kommunestyregruppa. 
Ord og toner ved Kari og Anne Helene.
Alle er hjertlig velkommen.             Styret

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse og 
oppmerksomhet ved Sigmund Oddvar Troøien sin 
bortgang og begravelse.                                        Anne Mari

Synnøve m/familie

Takk for all vennlig deltagelse, oppmerksomhet og 
minnegaver i anledning Bjørg Alfhild Nyhus sin bortgang.

Familien
 

Menighetens årsmøte
19. februar, etter kveldsgudstenesta på Nerskogen. 
Gudstenesta er kl 20. Vanlege saker som årsmelding og 
regnskap. Det vert ein kaffesup å få.
Alle er hjerteleg velkomne.
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Småbarnstreff ved
Frivilligsentralen 2012

kl 11.00-12.00 hver torsdag: 
mødre med barn ordner seg selv. 

kl 12.00-13.00 annenhver torsdag: 
ulike aktiviteter/tema;      
Torsdag 26. januar kl 12.00 Trim v/fysioterapeut Kari
Torsdag 9. februar kl 12.00  Helsesøster lager 
 hjemmelaget barnemat
Torsdag 01. mars kl 12.00  Trim v/ fysioterapeut Kari 
Torsdag 15. mars kl 12.00  Trim v/ fysioterapeut Kari 
Torsdag 29. mars kl 12.00  Trim v/ fysioterapeut Kari 
Torsdag 12. april kl 12.00  Trim v/ fysioterapeut Kari 
Torsdag 26. april kl 12.00  Avslutning med lunch!

Hilsen 
Fysioterapeut, Helsesøster og Frivilligsentralen

Dette skjer i Rennebu!

Er badet eller taket ditt råttent og lekk? 

Teambygg fikser det i en smekk!

Oppussing av baderom er en av våre spesialiteter. 
Vi er sertifisert ihht. byggebransjens våtromnorm og 
gjennomfører hele rehabiliteringsprosessen av ditt 
bad eller våtrom. Vi tegner bad etter ditt ønske!

Vi har også spesialisert oss innen 
membransveising og kan restaurere 
og etterisolere alle typer gamle tak.

Vil du ha et uforpliktende tilbud på din 
oppussingsjobb, ta kontakt i dag!

Tormod Engdal:  908 44 623
Kristian Sundset: 913 57 364
Hallvard Almskår: 918 77 850
Joachim Frich:  482 12 665

joachim@teambygg-oppdal.no
www.teambygg-oppdal.no

02.02 Mottak av klær Refshus skole 16-18
02.02 Poengrenn skiskyting Berkåk 18.00
02.02 Årsmøte Rennebu Høyre Hallandsstuggu 19.00
04.02 Barnas kulturmønstring Samf.huset 16.00
05.02 UKM Samf.huset 18.00
05.02 Bibelfest for hele bygda Menigh.huset 19.30
06.02 Årsmøte Rennebu KrF Mjuklia 19.30
07.02 Formiddagstreff Staure 11.00
08.02 Poengrenn langrenn, klassisk Berkåk 18.00
08.02 Årsmøte Rennebu Sanitetsf. B. men-hus 19.00
09.02 Danseforestillingen Inside Samf.huset  12/20
11.02 Årsmøte m/fest Gmk-dansen Samf.huset 19.00
13.02 Søndagsskole/Yngres Misjonsh. Voll 17.30
14.02 Poengrenn skiskyting Oppdal 18.00
16.02 Hyggekveld LHL LHL-senteret 19.30
16.02 Årsmøte RIL Fotballgr Hallandsstuggu 19.30
16.02 Årsmøte Barnas Naturverden Jutulstuggu 20.00
19.02 Menighetens årsmøte Nerskogen 20.00
20.02 Årsmøte LHL LHL-senteret 19.30
28.02 Årsmøte Rennebu Mållag Friv.sentralen 19.00
Frisktrim hver onsdag i Rennebuhallen kl 10-11
Step hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30-20.30
Zumba hver mandag i samfunnssalen kl 18-19
Spinning alle hverdager, se timeplan www.oppspinn.net


