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Musikalen til 10. klassingene ved
Rennebu ungdomsskole ble et av
de store høydepunktene i årets
Kulturuke.
Her er hovedpersonene 
Ole Kristian Stang Hoseth 
med Irene Gunnes i fanget.

Rebustorget, Berkåk - Tlf 72 42 74 45

Til farsdagen: Mye fint i buketter og planter
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Mye nytt fra Black Design
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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

oorrddfføørreerr  BBjjøørrnn  RRooggssttaadd
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

BByyggggeessaakksskkoonnttoorreett
åpent hver dag kl 12.00 - 15.30.
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dagfinn@mediaprofil.no
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AAbboonnnneemmeenntt Gratis alle husstander i 
Rennebu, Jerpstad, Kvikne, 
Soknedal og Budal 

OOppppllaagg 2.700 stk.

Kommunale møter
åpne for publikum

02.11. Kommunestyret 19:00
17.11. Formannskapet 09:00
19.11. HOO 09:00 
20.11. MTL 09:00 
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Saklistene finner du på 
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Innsats for Innset
Fire fruer på Innset har tatt initiativ til en kurvfest med idé-
dugnad for Innset sin fremtid. 

De kaller seg Fire fruer - Ingrid Tørset, Ann Marit Eithun og Janne Eggan. 
Den fjerde, Lillian Kleffelgård, hadde nettopp bidratt til økt folketall på Innset, 

og det fortjener en skål i champagnebrus.

Det er debatten om den fremtidige
skolen i Rennebu som er bakgrunn for
at de tok initiativ til møtet. — Da vi fikk
fremlagt utsiktene for elevtallet ved
skolen vår ble vi først sjokkert og
frustrert. Men så fikk vi idéen om at nå
må vi gjøre noe, sa Ingrid, Ann Marit
og Janne. Den fjerde fruen var ikke til-
stede, for hun hadde nettopp født og
dermed bidratt til økning i elevtallet.

Idédugnad og kurvfest
Dermed kom idéen om en kveld

som skal samle alle i kretsen for å
komme med innspill til hva en skal
gjøre. — Vårt mål er å samle unge og
gamle som skal jobbe sammen for et
levende samfunn i Innset krets.
Kanskje et grendalag med mål om å få
lys i de tomme husene? Eller en egen
hjemmeside for Innset? Sammen kan
vi prøve å øke bosettingen samtidig
med at vi tar vare på de innbyggerne vi
allerede har, sier fruene. For hva blir
Innset uten 17. mai-feiring, juletrefest
og viltaften, stiller fruene spørsmål om.

Ønsker seg tilbake
På de siste fem årene er det flyttet

tilbake sju barnefamilier til Innset.
Fruene vet at det er flere som ønsker å
flytte tilbake, og at noen ønsker å kjøpe
et småbruk å flytte tilbake til. Men

hvordan få tak i småbruk? Samtidig er
det også viktig med arbeidsplasser, og
det er kort arbeidsvei i mange retning-
er fra Innset.

Bruk tilbudene
For å beholde tilbudene som finnes

på Innset, er det viktig at de blir brukt.
De har mistet butikken, men vil nødig
miste flere tilbud. Barnehagen er et til-
bud de gjerne vil beholde, og fruene
sier derfor at det er viktig at barnehag-
en blir brukt. 

Til inspirasjon
Fruene har også kommet med inn-

spill til Rennebu 3000, og idédugnads-
kvelden bifalles av prosjektet Rennebu
3000. På kvelden kommer også Gro og
Jon Aalbu fra Optimistbygda Lønset
for å inspirere innsetingene i det videre
arbeidet.

— Vi håper det kommer mye folk,
og at vi kan dra lasset sammen på tvers
av generasjonene. Derfor er det viktig
at både ungdom og eldre folk kommer,
og at de kommer med innspill om hva
de ønsker. Etter idédugnaden vil vi
kose oss med god mat der alle tar med
litt hver, sier de fire fruene som maner
til innsats for Innset.

Av Dagfinn Vold
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FN-dagen ved Nerskogen og Voll barnehager

Det har blitt en tradisjon ved Voll
barnehage at dagen markeres med
invitasjon til foreldre og søsken om
kjøp av grønnsaksuppe. Det er før-
skolebarna som har ansvar for barne-
hagens grønnsakshage, og som i
hovedsak arbeider med temaet rundt
FN-markeringen og forberedelsene til
”suppedagen”. Men alle er med og
hjelper til med kutting av grønnsaker
og pølse.  

Penger til Streetlight fra Voll
Pengene vi får inn på salg av suppe

gis til et formål som vi velger ut for
hvert år.  I år ble pengene gitt til
Streetlight, www.streetlight.org, som
driver et frivillig arbeid for gatebarn/-

familier på Filippinene, nærmere
bestemt Tacloban på øya Leyte.  Erlend
Johannesen fra Trondheim startet dette
arbeidet i 2004, og er fortsatt en av ild-
sjelene. Erlend Johannesen var, på
grunnlag av sitt arbeid på Fillippinene,
en av de nominerte til ”årets trønder”
både i 2007 og 2008. Det er i hovedsak
ungdommer fra Norge, og i første
rekke fra Trøndelag, og Canada som
drifter dette frivillige arbeidet. Det er
blitt startet et barnehjem hvor det tas
hånd om 65 gatebarn pr i dag. 

Vi fikk inn kr 2.050,- på salget i år,
som vi sender videre til hjelp for gate-
barna og deres familier. Vi håper vårt
lille bidrag  vil komme til god nytte i
Tacloban.

Vi vil oppfordre alle lesere til å gå
inn på Erlend Johannesen web side og
lese om prosjektet hans på
Fillippinene. Vi har stor respekt for det
arbeidet han gjør og oppfordrer flere til
å gi til prosjektet - kontonummer finn-
er dere på hjemmesiden.

Foruts barneaksjon på Nerskogen
barnehage

I  forbindelse med markeringen av
FN-dagen har de 6 barna ved
Nerskogen barnehage i løpet av oktob-
er blitt kjent med gategutten Omis i
Nepal. Vi har sett film, sunget sanger,
lest fortellinger, lært oss å telle til ti på
nepali, laget vennebånd og avsluttet
temaet med en salgsutstilling fredag
23. oktober.

FORUT er en bistandsorganisasjon
som arbeider for at barns rettigheter
blir ivaretatt, og at innsatsen mot over-
grep mot barn blir styrket i Nepal og i
flere land i Asia og Afrika. For mer info
om Forut, se www.forut.no

Både skoleelevene, foreldre, søsken
og besteforeldre var invitert til salgsut-
stillinga. Barnehagebarna underholdt
med sang, og det ble servert kaffe og
vafler.  

På vegne av barnehagen ønsker vi å
takke alle som støttet opp om aksjon-
en, vi fikk inn kr 2.085,- som blir sendt
til FORUT`S arbeid for barn og unge i
Omis`hjemby Katmandu i Nepal.

Personalet ved 
Nerskogen og Voll barnehager

Voll barnehage: 
Ida Jerpstad, Lina Sørum Rise og Signe Meslo kutter gulrot til ”FN-suppa”

Fredag 23. oktober rettet barn og voksne fokuset mot marker-
ingen av FN-dagen. 

Forrige uke bidro 113 elever pluss lærer ved mellomtrinnet på
Orkanger barneskole til at Orkdal kommune tok et kraftig hopp på
statistikken over "Sprekeste kommune." Fra å ligge på en klar 5. plass, kniver nå Orkdal om 3. plassen med Snillfjord og Osen
kommune. 

Utfordrer skolene i Rennebu
Hva med å legge turen til Mærksetra eller Buvatnet, som er turmålene i Rennebu kommune, og samtidig bidra til at

Rennebu kan smykke seg med tittelen "Sør-Trøndelags sprekeste kommune"? For turmål i andre kommuner se vår hjemme-
side.  — Rent praktisk løses dette ved at elevene selv registrerer seg, eller at jeg mottar en oversikt over elevene som har del-
tatt på tur, og oppretter deretter brukernavn/passord på alle som deltar og registrerer turen på vegne av dere. Dette må selv-
følgelig "godkjennes" av foreldrene først, sier May-Britt Jakobsen - som håper dere tar utfordringen og får en fin tur i det
nydelige høstværet. 

Nå kan din skole bidra til at Rennebu kommune blir
"Sprekeste kommune" under årets Kommunekamp!
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Videre arbeid om Rennebuskolens framtid
Styringsgruppa for Rennebuskolens framtid har gjennomgått innspillene fra drøftingsmøtene. I
tillegg til disse har barnehagen blitt involvert i arbeidet.

Barnehagene i grendene er i dag lokalisert i samme bygg som skolen, og om det skulle bli endringer i organiseringen av
skolen vil dette også få innvirkning på barnehagen. Barnehagen har derfor blitt involvert i drøftingene og gitt samme pre-
sentasjonen som på møtene. 

Oversikten over antall fødte barn i Rennebu viser at om alle barna i grendene benytter barnehagen, vil dette i sum kunne
gitt en fin gruppestørrelse. Dersom barnetallet blir for lite, uten å eksakt kunne si når dette skjer, vil dette påvirke kvaliteten
barnehagen, slik at sosiale og faglige ferdigheter ikke kan oppfylles som forutsatt i barnehageloven. 

forts neste side

Meldal Sparebank og Økonor inviterer til

temakveld for landbruket
Frivillighetens hus, Berkåk mandag 23. nov kl 20.00

Tema:
Tidligpensjon til jordbrukere 
Arv og arveavgift
Pensjonssparing
Leasing

Vi ønsker alle velkommen!
På grunn av enkel servering ønsker vi påmelding innen 19.11 til 72 49 80 00
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Kulturskole-CDn 2009
Kulturskolerektor Arnstein Solem kan fortelle at

Kulturskole-CD'n 2009 er et produkt av og med elever i
Kulturskolen i Rennebu, og at den denne gang "slippes" på
World Wide Web med adressen www.kulturskolen-
rennebu.no

Elevene har vært i studio og spilt inn plata, og de bidrar
på sang og piano. CD´n består av både kjent stoff, og sanger
som fremføres for første gang skrevet av elever ved
Kulturskolen. Det er bare å gå inn på hjemmesiden til
Kulturskolen og  klikke seg inn for å høre det flotte resultat-
et.

Styringsgruppa for Rennebuskolens framtid har funnet at
de vil trenge tiden fram til 20. november til å utrede tre
alternativer. Nytt møte vil avklare om denne viktige saken er
klar til å presenteres på folkemøtet.

Varslede folkemøte i november vil derfor bli utsatt
til siste halvdel av januar 2010.

Ny dato vil komme på hjemmesiden og i
RennebuNytt.

Kommunalsjef HOO

Bedrer trafikksikkerheten
Sør for Berkåk foregår det trafikksikkerhetstiltak
som blir finansiert av den såkalte tiltakspakken .
Dette foregår på strekningene E6 Berkåk - Ulsberg,
E6 Farligheta og Rv3 sør for Innset. Arbeidet skal
bli ferdig i løpet av november.

Ordfører Bjørn Rogstad og prosjektansvarlig Odd Nygård 
er godt fornøyd med trafikksikkerhetsarbeidet som blir utført. 

Tilsammen ble det bevilget nærmere 25 millioner statlige
kroner til trafikksikkerhetstiltak på  E6 og Rv3. Bevilgningen ble
gjort i forbindelse med tiltakspakken og finanskrisen. Målet var å
oppnå sysselsetting i en vanskelig tid, og samtidig utføre arbeid
som var nødvendig. 

Rv3 sør for Innset
Odd Nygård forteller at de har analysert ulykkesstatistikken på

denne strekningen, og registrert at de fleste ulykker skyldes utfor-
kjøring. Samtidig viser målinger at bare 3% holder fartsgrensa.
Derfor er arbeidet som utføres på denne strekningen tiltak mot
utforkjøring ved at det sprenges bort bergnabber og «mykgjøring»
av sideterreng ved at de fyller opp med pukk. Dermed er også mye
av arbeidet gjort for å rette opp hele strekningen, men dette er det
ikke økonomi til foreløpig. 

Forbikjøringsfelt oppover Farligheta
E6 fra Kløftbrua og sørover Farligheta er også en ulykkesstrek-

ning. Her blir det en strekning på 1,5 km  som får forbikjøringsfelt
med midtdeler. Det er få forbikjøringsmuligheter mellom Berkåk
og Oppdal, og Nygård har derfor tro på at dette feltet vil ha positiv
virkning over en større strekning.

E6 Berkåk - Ulsberg
Denne strekningen får også utbedringer med tanke på å hindre

utforkjøringer. Det blir sprengt bort bergnabber, fyllt ut med pukk
og satt opp nytt rekkverk. 

Ordfører Bjørn Rogstad forteller at de arbeider videre med hva
som trengs av planer for å få en veistandard på disse strekningene
tilsvarende den nye veien ved Melhus.

Av Dagfinn Vold

Strekning på Rv3 før arbeidet ble satt igang 
- og nedenfor er arbeidet nesten ferdig. Foto: Odd Nygård 
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Til topps i
RennebuSpæll

Kunstutstilling
Kulturskolens visuelle kunstfag åpnet ei kunstut-

stilling i Servicetorget på Kommunehuset i forbindelse
med årets kulturuke. Temaet for utstillingen er teg-
ninger i svart og hvitt. Som seg hør og bør ble utstill-
ingen åpnet med «sprudlevann» og til musikk av elever
i kulturskolen. 

Rådmann Birger Hellan åpnet utstillingen og roste
elevene for deres kreativitet, og han syntes at utstilling-
en beriker arbeidsmiljøet på kommunehuset. 

Eline Voll viser stolt sin tegning 
til besteforeldrene Ola og Asbjørg.

Spenningen steg for hvert korps
som ble ropt fram for å motta diplom
for innsatsen. Til slutt sto
Rennebu/Soknedal igjen blant de tre
beste korpsene sammenlagt, og kunne
til slutt motta 1. premien foran Oppdal
Juniorkorps. Åsvang og Eberg Skole-
korps/Brundalen og Charlottenlund
skolekorps kom på 3. plass. 

Rennebu/Soknedal hadde satt
sammen et variert program som de fikk
godt betalt for hos dommerne. De
startet med den svenske nasjonalsang-
en, vakkert fremført av 3 fløytejenter,
satte i gang hele programmet ”Med
kjærlig hilsen søta bror.” Så kom Ronja
og Birk i spissen for en sjarmerende

gjeng med røvere, som sang og danset
røverdans med overbevisning. Deretter
ble det ABBA-potpouri, solistnummer
på horn med Kristine Lorentzen med
Gabriellas sang. Juniorene i korpset
framførte Eurovisjons-marsjen uten
noter, før Astrid Smeplass, Christina
Stokke og Oda Lilleøkdal avsluttet det
hele som sangsolister på  ”Diggeloo
Diggeley”. 

Det ble også delt ut andre priser på
RennebuSpæll, og årets aspirantpris
gikk til Vikhammer og Saksvik skole-
korps, mens solistprisen gikk til Hanne
Abelseth fra Åsvang og Eberg skole-
korp. Musikkpris gikk til Klæbu Skole-
musikkorps, og Oppdal Juniorkorps
tok årets  underholdningspris.

Jubelen sto i taket i Rennebuhallen da det ble klart at
Rennebu/Soknedal tok hjem sammenlagtseieren i årets
Rennebuspæll. 

Jan Arild Reirå Lund som Birk 
og Kristi Nyhaug som Ronja.



Kristine Lorentzen 
i svart dress med dansere.

Årets skolemusikal hadde imponer-
ende høy kvalitet i alle ledd, og det er
like imponerende hvert år at elever og
lærere i 10. klasse klarer å sette opp en
slik forestilling på så kort tid. 

Musikalen Singin´ in the rain for-
midler hvordan stumfilm bli til lydfilm,
og hva det krever av skuespillerne.
Ettersom det er en amerikansk musik-
al, inneholder den også en god dose
kjærlighet, hat og begjær. 

Alle både på scenen og utenfor
utførte sine saker veldig bra, og hoved-
rolleinnhaverne imponerte med både
skuespillertalent og sangtalent. Ikke
minst utførte kulissearbeiderne jobben
sin på en måte som gjorde at hele fore-
stillingen gled uten en eneste pause.
Musikerne, som også er hentet fra
andre klassetrinn, bandt sammen fore-
stilling på en fin måte.

Filmsnuttene som illustrerte utvikl-
ingen av filmindustrien fungerte godt,
og hele forestillingen viste at det bor
masse talenter i ungdommen - både
kreativitet og evne til gjennomføring. 

Til slutt en ros til lærerne og skolen
som våger å gjøre dette stuntet hvert år
- og som hvert år lykkes.

Hoveng Media 
gjorde opptak av musikal-

en for å gi ut på dvd. 
Her er Jon Olav Voll 
ved regibordet bak i

Rennebuhallen.
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Fantastisk

T.v.: Jo Eirik Ramlo, Irene Gunnes og Ole Kristian Stang
Hoseth spilte sentrale roller i musikalen.
Over: Mari Nyhaug som stumfilm-diva sammen med Julie
Smeplass og Mari Håstad Meslo.



Orgelklubb
En god tradisjon under kulturuka er orgelklubb i

Hallandstuggu. Inntekten av klubbsalget går til nytt orgel i
Berkåk kirke, og siden første klubbservering i 2002 er det blitt
solgt klubb for tilsammen kr 180.000.

Det selges klubb to ganger for året i Hallandstuggu til
inntekt for nytt orgel, og denne gang ble overskuddet på vel
kr 19.000.

Marit Sørhus Holden og Jan Eirik Holden 
koser seg med klubb, flesk og duppe.

8 Rennebu Nytt

A. R. HELGEMO as
– er en allsidig rørleggerbedrift som hjelper deg med:

– Nybygg, restaurering, service. Hytter og boliger

– Totalrenovasjon av bad, kjøkken og øvrige våtrom

_ Salg, montasje og service, -varmeanlegg

– Hyttetorg-forhandler

Tlf 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no

Rennebu Turistkontor

TTllff  7722  4422  7777  0055  --  wwwwww..rreennnneebbuu..nneett
ttuurriissttkkoonnttoorreett@@rreennnneebbuu..nneett

Gavetips til farsdagen:
Superundertøy – Ulvangsokker

Termos – Turkjel

Velkommen innom til en trivelig handel!

Vi søker etter en person 
i Martnaskomiteen 2010

Kulturansvarlig
som skal ha hovedansvaret for utviklingen og gjennom-
føringen av Rennebumartnans totale kulturprogram, i
tett samarbeid med de andre i Martnaskomiteen.  

Det forventes at den som får denne jobben møter fast i
Martnaskomiteen, og dermed deltar aktivt i utviklingen og
gjennomføringen av Rennebumartnan. 

Det er utarbeidet egen stillingsinstruks for jobben. 
Vi legger vekt på personlig egnethet. Lønn etter avtale. 
Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Har du lyst på en spennende og lærerik jobb i et kreativt
miljø, liker å jobbe i team, og ønsker å være med å bidra til å
utvikle Rennebus fremste identitetsbærer, så ikke nøl med å
sende en kort skriftlig søknad til Rennebu Bygdearrangement
as Berkåk 7391 Rennebu innen 20. nov. i post eller 
epost: kenneth@rennebumartnan.no 

Spørsmål kan rettes til daglig leder Kenneth Teigen i Rennebu
Bygdearrangement as på telefon 72 42 77 48/917 83 500

BERKÅK BIL a.s
7391 BERKÅK  - Tlf. 72 42 75 90

- autorisert bilverksted -

Skifte/reparasjon av frontruter,
periodisk kjøretøykontroll og andre

reparasjoner/service får du tatt hos oss.

Når vi tar regnskapet får du mer tid til å tenke
kreativt for fremtiden – til beste for din bedrift

ØØkkoonnoorr  BBeerrkkååkk
(Interdata Berkåk AS)
Postmyrveien 19, 7391 Rennebu
Tlf. 72 42 82 00
E-post: berkak@okonor.no
aavvdd..  SSookknneeddaall,, 2.etg. Meieribygningen,
7288 Soknedal, tlf. 72 43 34 07
aavvdd..  TTrroonnddhheeiimm,, Bratsbergvn. 5,
7493 Trondheim, tlf. 73 82 26 57
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Daaroen–
åarjelsaemien
baakoegærja

For første gang er det utgitt en
norsk– sydsamisk ordbok - eller saaro-
en–åarjelsaemien baakoegærja på sør-
samisk. Dette er en milepæl for det
sørsamiske språket.

Den
nyutgitte
Norsk–
sydsamisk
ordbok/
Daaroen–
åarjelsa-
emien
baako-
egærja
skal
dekke de
sydsam-
iske dia-
lekter
som fra gammelt av har vært talt fra
Helgeland og sydover på norsk side, og
fra Umeälven og sydover på svensk
side. Kildene til ordboken går mer enn
hundre år tilbake. Mange ord og ord-
forklaringer gjelder derfor forhold som
hører fortiden til, f.eks. gamle bruks-
måter i reindriften som nå er erstattet
av nye, slik at ordboken også gir et
tverrsnitt av sydsamisk kulturhistorie.

Ordbokforfatter er Lajla Mattsson
Magga, født 1942. Hun er opprinnelig
fra Jämtland, og er bosatt i Kautokeino.
Hun er kjent for sitt arbeid med sør-
samisk språk. Knut Bergsland & Lajla
Mattsson Magga har tidligere gitt ut
Åarjelsaemien–daaroen baakoegærja /
Sydsamisk–norsk ordbok (Idut 1993, 2.
opplag 2007). Det er det samiske for-
laget Idut som gir ut Norsk–sydsamisk
ordbok/Daaroen–åarjelsaemien baako-
egærja, og boken er utgitt med støtte
fra Sametinget. 

Aina Kant på Nerskogen forteller til
RN at behovet for denne ordboka er
kjempestort. — Denne boka er helt
uunnværlig for de som ikke har sør-
samisk som morsmål fra barnsben av
og som ønsker å lære sørsamisk.
Derfor er det på tide at det kommer ei
ordbok fra norsk - sørsamisk. Det har
tidligere vært ei sørsamisk - norsk ord-
bok, men denne har ikke vært til hjelp
for de som vil lære språket, sier Aina. 

Til sammen 4.185 dugnadstimer
gikk med for å få årets martna vel i
havn. Som takk for innsatsen mottok
lag og foreninger rundt 335.000 kroner
direkte fra martnan. Legger en til de
aktivitetene som lag og forening drev
for egen regning, kom den samlede
inntekten til kulturlivet i bygda opp i kr
800.000. Totalt har lag og foreninger
mottatt nesten 3,9 millioner kroner i
dugnadslønn siden oppstarten.

Oppsving
Torsdag 23. oktober var det opp-

summeringsmøte med lag og forening-
er. Martnassjef Kenneth Teigen poeng-
terte at Rennebumartnan gjennomsyr-
es av en fantastisk dugnadsånd, noe
som igjen gir et unikt eierforhold til
arrangementet.

Etter noen år med litt mer
beskjedne besøkstall, svingte årets
martna seg igjen til de store høyder
med 18.400 besøkende - en billettinn-
tekt på nær 1,7 millioner kroner.

Gode artister
Med så fine tall kunne martnas-

komiteen fastslå at arrangementet i år
hadde truffet godt i valg av både
attraktive artister og tema. Alexander
Rybak trakk fullt hus i Rennebuhallen.
Det samme gjorde Sigvart Dagsland og
Julian Berntzen i Innset kirke. Også
Årets martnasgjest, Artur Arntzen
opplevde å få en stor tilhørerskare både
under åpningsseremonien og da han
holdt foredrag om og med humor litt
senere på åpningsdagen.

Stort matsalg
Også matsalget sørget for rekordtall

på årets martna. Til sammen ble det
omsatt mat og drikke for hele 1,3 milli-
oner kroner i løpet av de tre dagene det
hele sto på. Nytt på årets martna var
lunsjrestauranten Landkrabben, der
flere matprodusenter på Hitra hadde
fått med seg en gourmetkokk fra
Trondheim til å lage et nytt og spenn-
ende alternativ for sultne martnasbe-
søkende.

Det er forøvrig et poeng for mart-
nan at samarbeidet med Mattilsynet
fungerer svært godt, og at inspektørene
derfra stort sett har bare skryt å komme
med i sin rapport.

Heder til Per
For at et så stort arrangement skal

fungere, er det mange tekniske detaljer
som må være på plass. I de siste par
årene er det Per Måren som har hatt
dette ansvaret. Etter årets martna ble
Per tildelt Hedersrosen fra UKE-
Adressa, noe som bekrefter at det er
gode rutiner på det tekniske opplegget.

Selv om det meste kan synes rosen-
rødt for Rennebumartnan, er Kenneth
Teigen klar på at man også står overfor
store utfordringer, både på det øko-
nomiske og det menneskelige planet.
Uten balanse mellom utgifter og inn-
tekter, går det fort galt, noe mange
store arrangører har fått merke i de
senere årene. Det er viktig også å ta
godt vare på de menneskelige ressurs-
ene, slik at denne viktige kapitalen ikke
tæres opp.

Neste år er det den 25. martnan
som arrangeres på Berkåk. Interessen
for å delta er som vanlig stor, og to tre-
deler av de rundt 150 utstillerne som
var med i år, har allerede bedt om å få
bli med når milepælen skal rundes.

Øker fellesskapet
Det er fellesskapet og dugnadsånda i bygda som er ryggraden i
Rennebumartnan. En av effektene av martnan er at fellesskapet
i lag og foreninger får økonomisk ryggrad til å drive god virk-
somhet året rundt.

Marthe Løfshus og Torill Haugset 
var med og solgte smultringer til 
inntekt for Rennebu skolekorps.
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Biblioteket
Vi får stadig inn nyheter, både bøker, lydbøker og
filmer.
Høsten er en fin tid for lesing, så ta en tur innom og
se hva som finnes. Eller søk i katalogen vår på nettet.
Du finner oss på Rennebu kommune sine hjemme-
sider. Her kan du se på dine lån, og fornye og
reservere bøker.   

Åpningstider:
Mandag og torsdag: 16-19
Onsdag: 10-13

VELKOMMEN!

Informasjon til foreldre/foresatte
til jenter i 7. klasse i Rennebu
Dere fikk i sommer brev fra Folkehelseinstituttet om
et nytt vaksinetilbud til jenter i 7. klasse. Vaksinen
heter HPV og virker forebyggende på livmorhals-
kreft. Skolehelsetjenesten i Rennebu har bestemt at
dette tilbudet starter i januar.
Mer informasjon blir gitt på foreldremøte i januar
2010.

Berkåk 30.10.09

Med hilsen 
Skolehelsetjenesten i Rennebu 
v/ Marta H. Witbro
ledende helsesøster

Minner om foreldre/barn-treffet 
i Frivillighuset torsdager kl 11.00

Dansegalla for funksjonshemmede 

En STOR takk
til alle som bidro 
på arrangementet 
fredag 11. september.

Ingrid, Arild og Maj-Britt

Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

VASK BILEN HOS OSS
• Ny bilvaskemaskin (hver 6. vask gratis)
• 3 selvvaskeplasser
• Gratis bruk av støvsuger

Coop- og NAF-medlemmer får nå
30 øre medlemsrabatt pr. liter drivstoff

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Vann og energibrønner
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

EEddvviinn  EEiiddee::  995500  3344  005566
Seierdalen 7398 Rennebu, edvin.eide@oppdal.com 

Etablert 1989

Kan et forsikringsselskap gi et godt tilbud 
UTEN 

SMÅ SKRIFT?

JA!

Oppdal 72 40 49 90  Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Se vårt tilbud på el-sjekk bolig. 
Vi gir 20% rabatt  

på bolig-/innboforsikringen din
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Svineinfluensavaksinering i Rennebu

Lokal informasjon pr. 30.10.2009
Rennebu kommune er godt i gang med vaksinering
av risikogruppene mellom 6 mnd. og 64 år 

Videre plan for vaksinering i Rennebu:

UKE 45:
• Voksne og barn mellom 6 mnd - 64 år (de som 
ikke fikk vaksine i uke 44) med:
o Kronisk luftveisinfeksjon
o Kronisk hjerte- og karsykdom
o Nedsatt forsvar mot infeksjoner
o Diabetes type 1 eller 2
o Kronisk nyresvikt eller leversvikt
o Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
o Personer med svært alvorlig fedme
03.11.09 kl. 09.00 – 15.00 på Rennebu helsestasjon
04.11.09 kl. 09.00 – 15.00 på Rennebu helsestasjon
06.11.09 hvis vi har mer vaksine. For informasjon,
ring: 72 40 25 35

• Helsepersonell (de som ikke fikk vaksine i uke 44)
03.11.09 kl 08.00 – 09.00 på Rennebu helsestasjon

Da regner vi med at vår første vaksinetildeling er
slutt.

Vi har i dag fått melding om at Rennebu kommune
ikke får ny forsyning i uke 45 og vi vet heller ikke når
vi får dette, men det er antydet uke 47/ 48.
Vi oppdaterer hjemmesiden på:
http://www.rennebu.kommune.no/nor/et-godt-sted-
aa-vaere!/Helse/Lege/Svinenfluensavaksine og lokal
presse så snart vi vet mer.

Videre anbefaling for vaksine er: 
• Personer i alderen 65 og oppover med sykdommer
som nevnt ovenfor
• Husstandsmedlemmer og andre nærkontakter til
personer i risikogruppene som nevnt ovenfor og per-
soner rundt spedbarn under 6 mnd og gravide i første
trimester.
• Personer som har tett kontakt med svinebesetninger
• Barn og unge i den generelle befolkningen
• Personer i samfunnskritiske funksjoner
• Massevaksinasjon

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon, 
kontakt Rennebu legekontor mellom kl 14.00–15.00
på telefon: 72 40 25 40 
eller Rennebu helsestasjon mellom 14.00–15.00 på
telefon: 72 40 25 35

K U N N G J Ø R I N G E R

Julebord
Rennebu Pensjonistforening og Rennebu Eldreråd arranger-
er julebord for alle over 70 år i Samfunnshuset, den 12.
desember kl 13.00. Det blir servert julemiddag og kaffe.
God underholdning og musikk. Inngang kr 100,-
Påmelding til Turid Ramstad tlf 72 42 66 47 eller 
John Myran tlf 72 42 73 89 innen 1. des.

Fraber meg all oppmerksomhet på dagen min.
Randi Loe

Lys sokkelleilighet med garasje på Berkåk,
ledig fra 1. des.
Tlf 72 42 73 28 eller mob 400 70 120

Tusen takk for gaver og hilsninger på min 75-årsdag.
Aud Voll

Årsmøte i Kvinnegruppa i Rennebu
onsdag 2. des kl 19.00, i Frivillighetens hus.
Sakliste: Åpning – Konstituering – Årsmelding 
Regnskap – Innkomne forslag – Valg
Innkomne forslag sendes til Solveig Træthaug 
innen 25. nov -09. Styret

Rennebu Gjeterhundnemnd inviterer
til høstmøte på Hallandstuggu 
tirsdag 10. nov kl 19.00. 
Oppfordrer alle gjeterhundinteresserte til å komme med
forslag på hva vi skal jobbe med i vinter. 
Velkommen til en sosial og trivelig sammenkomst.
Salg av kaffe og noko attått.
Vel møtt!                                 Rennebu Gjeterhundnenmd

Invitasjon til
møte for
natteravner

Vi ønsker alle som har vært aktive som natteravner og
andre som har lyst til å bli natteravn velkommen til
informasjonsmøte på Frivillighuset 
MANDAG 16. november kl.19.00 – 21.00
Lensmann Stein Bratseth deltar for å orientere om forebygg-
ende ungdomsarbeid generelt og natteravnarbeidet spesielt.
Dette er et åpent møte og vi oppfordrer alle til å ta med seg
noen som kan være interessert i temaet.
Enkel servering. Hjertelig velkommen

Humorkveld med Kveli og Viken 
i Å samfunnshus fredag 13. nov kl 20.00.

18 års aldersgrense. Inngang kr 200.
Oppbygda grendalag
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Dette skjer i Rennebu!
06.11 ”Fredag for de forfulgte” Berkåk kirke 19.30
07.11 Håndballkamper i Rennebuhallen:

J12  Rennebu – Melhus/Gimse2 11.00
J12  Rennebu – Leik 13.30

10.11 Formiddagstreff Berkåk 11.00
11.11 Strikkekafe Åshuset 19.00
14.11 Håndball: 

G12  Rennebu – Sokna Rennebuhallen 11.00
21.11 Julebord Gammeldansklubben Samfunnshuset
Rennebu Songkor har øvelse onsdager kl 19.30-22.00
Rennebu Mannskor har øvelse tirsdager kl 19.30-22.00
Step i Rennebuhallen torsdager kl 19.30
LHL Helsestudio åpent hver onsdag kl 15.00-17.00
Frisk-trim i Rennebuhallen onsdager kl 10.00-11.00
Rennebu Husflidslag åpent hus på Vonheim mand. 18.-21.

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt Rennebu Turistkontor, 
tlf 72 42 77 05 turistkontoret@rennebu.net

Lys opp mørke høstkvelder
med nye lamper

Vi har bordlamper, stålamper og utebelysning
– kom innom å se vårt utvalg!

BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Skatt og tall
Skatteoppgjøret er klart og det viser at for
Rennebus vedkommende ligger gjennom-
snittsinntekten på kr 182.172.
Landsgjennomsnittet er på kr 229.091. 

Gjennomsnittsformuen i Rennebu er på kr 341.165,
mens det for landet er kr 371.146. Gjennomsnitt ilignet
skatt er for Rennebus del kr 56.315, mens det for landet er
på kr 79.272.

Hvis vi sammenligner med våre nabokommuner, er
gjennomsnittsinntekten i Rennebu kr 5.627 høyere enn i
Midtre Gaudal, mens den er kr 7.073 lavere enn i Meldal og
kr 8.719 lavere enn i Oppdal. Gjennomsnittsformuen i
Rennebu er kr 51.585 høyere enn i Midtre Gauldal og kr
52.980 høyere enn i Oppdal, mens den er kr 7.441 lavere
enn i Meldal. Når det gjelder gjennomsnittsskatt er den kr
395 høyere i Rennebu enn i Midtre Gauldal, mens den er kr
4.827 lavere enn Oppdal og kr 3.817 lavere enn  Meldal.


