INFORMASJON

Rennebunytt

r
u
t
å
p
t
U

Informasjonsblad og Annonseorgan

Nr 9-2018

31. mai

Årg. 41

Kvinnegruppa har samlet inn nok penger
til den første el-sykkelen til helsesenteret,
takket være stor giverglede.
Foto: Mona Schjølet
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Sesongstart!

I mai måned har høytidsdager og høydepunkter stått i kø
i Rennebu, likevel er det for mange først i juni den virkelig
store dagen kommer. Lokale og mer langveisfarende
entusiaster finner veien til gullåra Orkla, nå starter
laksesesongen!
Flere tiltak er gjort for å bedre laksefiske i Orkla og mye
tyder på at tiltakene og reglene respekteres, fangsttallene
fra 2017 vitner om akkurat det. Totalfangsten i 2017 endte
på godt over 5000 laks, det har bare skjedd to ganger før de
siste 10 åra! Det er derfor god grunn til optimisme når en ny
sesong nå står for døra.
Fra midnatt 1. juni skal time etter time tilbringes i elva.
Jakten på villaksen krever tålmod og lidenskap. Tilreisende
fra fjern og nær, innland og utland, kommer i ens ærend
til Rennebu for å oppleve Orkla og villaksens rike.
Lakseturismen er stor, kanskje større enn vi er klar over,
derfor er fokus på god forvaltning av villaksen utrolig viktig
for både laksen og Rennebu.
Langs elva tilbyr flere rennbygg gode fasiliteter for fisking,
handel og ikke minst overnatting. De er alle med og pakker
store opplevelser i sekken til de som kommer på besøk og
er store bidragsytere til den totale opplevelsen av Rennebu.
Det er gull verdt!
Omtrent samtidig som laksefiskerne kommer til bygda vår
kommer det også stadig flere pilegrimer. Pilegrimsleden
gjennom Rennebu utvikles stadig og tilbakemeldingene er

gode, det bekreftes blant annet i besøksboka på Gammelbua
på Voll. God skilting, ryddig led, vakkert kulturlandskap,
overnattingsfasiliteter og ikke minst trivelig vertskap skaper
gode opplevelser.
Med andre ord går vi inn i en sesong med mange besøkende
i kommunen vår. Vi møter dem kanskje på butikken,
langs veien, i elva eller andre steder. Hvert eneste møte er
en mulighet. En mulighet til å vise gjestfrihet, rauset og
hjelpsomhet. En mulighet til å gjøre akkurat Rennebu til det
de husker best når de kommer hjem igjen og skal fortelle om
årets ferie - fordi det var så bra her hos oss.
Min store oppfordring er derfor – ta sjansen, ta kontakt! Ikke
la språk bli en barriere for en liten prat. De fleste vil prøve i
det lengste for å forstå. Tilreisende som returnerer med gode
opplevelser er kanskje blant de beste markedsførerne vi kan
ha og vi kan alle bidra til at de blir det. Så slå av en prat og
god turistsesong til alle!
Velkommen/wilkommen /welcome /bienvenida/bienvenue
til/in/to/a/á Rennebu!
Med vennlig hilsen
Marit Bjerkås
varaordfører

Rennebu kommune

Rennebunytt

Adresse:
Myrveien 1, 7391 Rennebu
E-post: postmottak@rennebu.kommune.no
Telefon:
72 42 81 00
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Plan- og byggesakskontoret
telefon og besøkstid kl. 09.00-14.00.
NAV – tlf 55 55 33 33
Åpent man, ons og fre kl 10-15
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El-sykkelen innviet
Tirsdag 15. mai ble el-sykkelen ved Helsesenteret innviet i
strålende solskinn. Rammen rundt arrangementet kunne ikke
vært bedre, noe helse- og omsorgsleder Solveig Løkken også
påpekte.

En ny vår med
muligheter!
Vedlikehold av gjerder beiteslipp er normalt i mai/
juni.

Det slippes ca 350 storfe og ca 18000
sau og lam i utmarka i Rennebu. I tillegg
har vi tamreindrifta med sine dyr som går
ute hele året.
Hjelp oss å ta vare på beitedyrene så
de ikke skader seg når de er ute på beite!
Inngjerding av ut- og innmark
reguleres gjennom både gjerdeloven,
naboloven og plan- og bygningsloven.
Loven er ment å beskytte allmenne
interesser likeså mye som landbruket. De
regulerer både oppsett av nye gjerder og
vedlikehold av eksisterende gjerder.
Det slippes dyr på utmarksbeite i hele
Rennebu. Det vil si at det vil være dyr
mange steder i utmarka. De vil også være
å finne i mange hytteområder.

Inger Stølen og Henry Korkan
er klar for sykkeltur med Mona
Sørum.

Leder på helse- og omsorgs.
kontoret Helge Aalbu fikk prøve
sykkelen med Borgny Lien og
Britt Karin Kvam i passasjersetet.
— På dager som dette vil et slikt
framkomstmiddel virkelig komme til
sin rett. Tenk så trivelig å ta med seg ei
kaffekanne bort til Buvatnet og sette seg
ned litt, eller en tur til Mjuklia for å se på
dyra. Vi ønsker oss mange sånne dager
utover sommeren, og da skal sykkelen
brukes, fastslo Løkken.
Livsglede
Løkken benyttet også anledningen til
å rette en stor takk til Kvinnegruppa som
har jobbet iherdig for å samle inn penger
til el-sykkel.
— En slik sykkel koster omtrent
70.000 kroner, og det har de nå altså
samlet inn. Vi har også fått tydelige signal
på at de allerede er i gang med innsamling

til enda en sykkel, og det ville jo vært helt
fantastisk. Da kan flere få bli med ut på tur
samtidig, og det vil også være en trygghet
for de ansatte at de er flere, sa Løkken.
Giverglede
Ifølge
Solveig
Træthaug
i
Kvinnegruppa har givergleden vært stor
hos Rennbyggen, og de har god tro på at
sykkel nummer to også skal bli en realitet.
— Dette har så mye å si for livskvalitet
og livsglede for de eldre, og vi håper både
privatpersoner og bedrifter ser muligheten
for å bidra litt ekstra til et så positivt
formål, sa Træthaug.
Av Mona Schjølset

Vedlikehold av gjerder
Har du satt opp gjerde, er det ditt
ansvar at det holdes vedlike og ikke blir
til nedfalls og dermed farlig for husdyr.
Et nettinggjerde som ligger halvveis nede
kan være en felle der dyra kan sette seg
fast. Det samme gjelder strømgjerde uten
strøm. Et dårlig vedlikehold gjerde kan
også føre til at husdyr kommer inn på
hyttetunet, men ikke ut igjen, med det
resultat at det tørster i hjel.
I fjor var det ett lam som klarte å
snurre seg fast i ei barnehuske/disse og
døde der. Har du tau som henger løst ned,
så fest det slik at ingen dyr på utmark får
til å skade seg.
Ber om at alle sammen sjekker
gjerdene og reparerer disse der det er
behov, før beiteslipp!
Sjekk:
• Er ditt verandautspring og grunnmur
på seter/hytte tett under, slik at ikke
husdyr går seg fast?
• Er dørene på uthusene sikret slik
at ikke husdyr får dem opp og blir
stengt inne?
• Mange hytter får fortsatt vann
fra brønner (åpne, overbygde,
borebrønner). Disse skal til enhver
tid være sikret slik at personer og dyr
ikke faller i dem og skades.
Enhet for landbruk og miljø
Rennebu sau og geit

Rennebunytt
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Automowere
Plenklippere
Sitteklippere
Gresstrimmere
Hekksakser
Motorsager
Ryddesager
Kompostkverner

Rennebu Skog & Hage
7393 Rennebu
mobil 976 80 819 — torleif@rokkones.no

Totalleverandør innen

elektroinstallasjon
• Installasjon i bolig, hytte,
landbruk og næringsbygg
• Elkontroll bolig
• Tele og datanett
• Alarm og brannvarsling

BERKÅK
Grusbanen

LØRDAG 2. JUNI KL. 16
Telefon: Jens 996 42 897
John Håkon 481 15 515
E-post: post@rennebuelektro.no

REDD FOR VILLE DYR?
INGEN FARE! VI HAR INGEN.



>ĞŝĞŬũƆƌŝŶŐͲ'ĊƌĚͬ,ĂŐĞĂƌďĞŝĚ–ƌƆǇƚŝŶŐ–ZĞŬƌƵƚĞƌŝŶŐ

Vi forhandler klippere
som passer fra hyttetomt til fotballbane

ZŝŶŐͬƐŵƐ͗ϰϲϴϴϭϮϯϴ
ƚ͘ǀĞƌŵĞĞƌϴϵΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǀĞƌŵĞĞƌůĂŶĚďƌƵŬƐƚũĞŶĞƐƚĞ͘ĐŽŵ
Tlf: 72426560/476 24 600
Adr: Stamnan, 7392 RENNEBU
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Kommuneregnskapet 2017
Totalt sett viser kommuneregnskapet for fjoråret et svakere
resultat enn det vi har vært vant til fra tidligere, og det er
også litt svakere enn gjennomsnittet for landets kommuner.

Distriktsmesterskap i
førstehjelp
8. - 9. juni står Rennebu
Røde Kors som arrangør
av distriktsmesterskapet
i førstehjelp, og det blir
konkurranser av forskjellige
slag både i området rundt
Frambanen og på Berkåk.

Økonomirådgiver Karl Petter Gustafsson
er fornøyd med at kommunen holder seg innenfor budsjettrammene.
- Vi holder oss stort sett innenfor
budsjettrammene, og det svake resultatet
er også forventet ut fra kommunens
økonomiske
situasjon,
forteller
økonomirådgiver Karl Petter Gustafsson.
Helse og omsorg
Helse- og omsorgssektoren hadde
i 2017 et mindreforbruk i forhold til det
som var budsjettert. Ifølge Karl Petter er
det flere forhold som har bidratt til dette,
men en viktig årsak er at dagsentertilbudet
ved Helsesenteret fikk statlig tilskudd.
I
utgangspunktet
var
driften
budsjettert med kommunale midler. Men
pga det statlige tilskuddet ble det ikke
brukt kommunale midler til dette tiltaket
i 2017.
- Fra statens side er nok dette
et insentiv til kommunene, slik at
dagsentertilbudene skal prioriteres, men
vi kan nok ikke regne med tilskudd i
årene framover, sier Karl Petter.
Akkurat for denne regnskapsperioden
har det også vært mindre press på
sykehjemmet, noe som har gjort det
mulig å selge korttidsplasser til Oppdal
kommune. Dette er også noe som gir
positive utslag på kommuneregnskapet.

Skole og barnehage
For skole har det vært et merforbruk
i forhold til budsjett, noe som for en
stor del skyldes at innsparingene som
følge av ny skolestruktur ikke kom så
fort som forventet. Ifølge Karl Petter var
nok budsjettet vel optimistisk med tanke
på innsparingseffekten på kort sikt, og
i tillegg er det en del engangsutgifter
som ikke var budsjettert, for eksempel
i forbindelse med tilrettelegging av
klasserom.
- Vi mener fortsatt den nye
skolestrukturen vil gi en stor innsparing
på sikt, sier Karl Petter.
Den nye EnSpire-skolen på Voll vil
også påvirke kommuneøkonomien, men i
hvor stor grad vet man mer om etterhvert
som elevtallet stabiliserer seg.
- Vi har fått melding om at 21 elever
starter fra kommende høst, så får vi bare
se an utviklingen i årene framover, sier
Karl Petter.
Av Mona Schjølset

Leder i Rennebu Røde Kors, Ove
Einar Drugudal, ønsker også publikum
velkommen til å se på mesterskapet.
- Dette er kun trening og konkurranser,
så folk må ikke bli skremt av at det blir
mange folk i Røde Kors vester å se rundt
omkring denne helga, sier leder i Rennebu
Røde Kors, Ove Einar Drugudal.
Nattorientering og ringløype
Ved Frambanen skal det arrangeres
nattorientering, mens både øst- og
vestsida i Berkåk sentrum blir tatt i bruk
til en ringløype søndag 9. juni. I tillegg til
de som deltar i konkurransene vil det også
være en del såkalte ”markører” å se rundt
omkring. Dette kan være personer som er
skadet eller forulykket og venter på hjelp.
— Det blir i det hele tatt litt forskjellig
å se, men forhåpentligvis er det ikke reelle
ulykker det dreier seg om denne helga.
Uansett kommer det til å være menge
flinke hjelpemannskaper fra Røde Kors i
aksjon, så jeg vil absolutt anbefale folk til
å komme å se på hvis de har anledning,
sier Ove Einar Drugudal.
Behov for guider
Er du kjent på Berkåk og vil hjelpe
til som guide for lagene på lørdag, så ta
kontakt med Ove Einar.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold
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Sangerstevne på Berkåk:

Over 300 sangere skaper liv og røre i sentrum

Rennebu Mannskor ønsker velkommen til sangerstevne med mange koropplevelser.

15.-17. juni står Rennebu
Mannskor som arrangør av
Norges Korforbund avd.
Øvre Gauldal sitt årvisse
sangerstevne, og i løpet av
helga skal 14 kor og over
300 sangere i aksjon.
- Vi gleder oss til å ta imot gjestene,
og håper selvfølgelig at alt skal fungere
etter planen slik at gjestene får ei
trivelig helg med sang og hygge, sier
leder i hovedkomiteen, Hans Christian
Borchsenius.
10 år siden sist
Rennebu
Mannskor
sto
som
arrangører av sangerstevne også i 2008,
og har naturligvis tatt med seg nyttige
erfaringer både fra den gangen og fra
stevner der de selv har vært deltagere.
Ifølge hovedkomiteens leder er de derfor
godt forberedt til oppgaven, og han
påpeker også logistikken på Berkåk som
et stort pluss.
- Her ligger alt samlet i gangavstand,
både Rennebuhallen, kultursalen, kirka,
sangercampen, butikker og kaféer.
Mjuklia, som skal levere maten, ligger
nære til, og det blir i det hele tatt lettvint
for deltagerne som slipper å kjøre bil til og
fra de ulike aktivitetene, sier Borchsenius.
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Konserter og oppmarsj
Sangerstevnet innledes med første del
av kirkekonserten fredag kveld. Da deltar
omlag halvparten av korene, mens de
resterende stiller på del to lørdag.
- Dette er rett og slett på grunn av plass
og lengde på konserten. Det er begrenset
med sitteplasser i kirka, og konserten
blir også altfor langvarig hvis alle kor
deltar. På folkekonserten i Rennebuhallen
søndag deltar alle, men da er det innlagt
pause med salg av kaffe og kaker, så det
blir litt annerledes, sier Borchsenius.
Han oppfordrer også folk til å se
på oppmarsjen søndag formiddag.
Her skal korene gå i samlet tropp fra
Rennebuhallen til Helsesenteret, der de
framfører to fellesnummer de har øvd inn
i løpet av helga. Dette er ”Ja, vi elsker”
og ”Gud signe”, så det er vel forholdsvis
kjent stoff for de fleste.
- Under oppmarsjen går korene bak
sine respektive faner, og her blir det
mange ærverdige, gamle faner å se. Vi
får også korpsmusikk til tonefølge under
oppmarsjen, så dette blir nesten som 17.
mai. Vårt eget skolekorps er opptatt denne
helga, så det blir Støren Musikkorps som
sørger for trommemarsj og korpsmusikk,
sier Borchsenius.
Sang i sentrum
I løpet av lørdagen blir det også sang

i sentrum på flere vis. Både utenfor Coop
og på Torget stiller glade sangere opp til
mer uformelle opptredener, og publikum
ønskes hjertelig velkommen.
- Det blir korsang, trivsel og hyggelige
opplevelser for både små og store, så jeg
vil absolutt anbefale folk å ta seg en tur på
strøket. Vi håper jo naturligvis værgudene
er på vår side, slik at det blir ekstra trivelig
å være ute, sier Borchsenius.
Med kun to uker igjen før
arrangementet sparkes i gang er lederen
forholdsvis rolig, og rapporterer om
god kontroll både i hovedkomiteen
og de ulike underkomiteene. Rennebu
Songkor og Røst stiller som gjestekor
og hjelpemannskap gjennom helga, og
karene i mannskoret er forberedt på å
brette opp ermene og gjøre sitt ytterste for
at gjestene skal trives.
- Dette blir en folkefest og jeg
ønsker alle velkommen til konserter og
opptredener gjennom helga, avslutter en
optimistisk Hans Christian Borchesnius
på vegne av arrangørene i Rennebu
Mannskor.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Mange gyldne øyeblikk!
I pinsehelga ble Vollådåggån arrangert, med fantastisk vær,
fantastiske aktører og fantastisk publikum.
— Dette overgikk alt vi hadde forestilt
oss, og hele helga var fylt med gyldne
øyeblikk, oppsummerer en svært fornøyd
Ole Kristian Hoseth, som var en av
initiativtakerne og koordinator for store
deler av opplegget.
I løpet av helga var det sju timer
med konsertopplevelser og over 30
lokale aktører var i aksjon. Det var
også basar, 4H-dag, pinsebålbrenning,
kalvemønstring, aktiviteter og uhøytidelige konkurranser.
Det var full kirke under hver konsert, og
stor oppslutning om alle arrangement.
Bildet viser alle aktører under den siste
konserten, til stående applaus.

— Oppslutningen og engasjementet
rundt hele arrangementet var helt
formidabel, og folk har stilt opp på
dugnad og i komiteer. Vi har fått låne
lokaler og rigget lyd helt gratis, og det
har vært bare fornøyde fjes å se gjennom
hele helga. Dette gir virkelig framtidstro
og lyst til å flytte tilbake, konkluderer Ole
Kristian.

Gjensyn med Coffee Lovers: Jorunn
Lovise Husan, Kjersti Kvam, Heidi
Skjerve og Anne Guri Stokkli Haugvold.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Erling Hansen

Initiativtaker Ole Kristian Hoseth
i duett med Kristine Lorentzen.

Holmenkollstafetten 2018
For første gang siden slutten på
90-tallet stilte Rennebu IL med lag under
Holmenkollstafetten. Vårens vakreste
eventyr gikk av stabelen i Oslo 5. mai,
og Rennebu stilte med lag i klasse A1
Mosjon mix. Jenter, gutter, damer og
menn i skjønn forening gjorde sine saker
meget bra, og kom i mål som nr 89 av
totalt 1553 startende i denne klassen.
- Målet var å komme under 1.12.00
for å få premie, men gjengen klinket
til med den sterke tiden 1.07.15.
Aldersforskjellen innad i laget var 43 år,
og alle løp fortere enn forventet. Dette
var en kjempeopplevelse, og vi gleder oss
allerede til neste år, sier lagleder Oddvar
Myrmo.
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Har du svartelista
planter i hagen?
135 planter er på den såkalte «svartelista» fra 2012. Det
kommer en revidert svarteliste våren 2018. Felles for de
svartelistede plantene er at de sprer seg raskt i den norske
naturen. De fortrenger arter som naturlig hører hjemme i Norge.
Mange planter er forbudt å sette ut i hagen. Hvilke arter og
hva du skal om du allerede har noen i hagen din, finner du på
https://www.artsdatabanken.no/fremmedearter.
Som hageeier skal en passe på å holde plantene innenfor
hagegjerdet. For lupin for eksempel, betyr det å klippe ned
blomsterstanden etter blomstring, da hindrer du at planten setter
frø.
Hvis du har noen av de forbudte plantene i hagen, trenger
du ikke være bekymret. Selv om myndighetene ikke ønsker at
de forbudte plantene skal finnes i norsk natur, er det ingen plikt
i regelverket om å fjerne de forbudte plantene som allerede er
plantet.
Men vi er oppfordret til frivillige dugnader for å fjerne
plantene slik at de ikke sprer seg i naturen og skader andre arter.
- Enhet for landbruk og miljø

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836
malervanmalsen@hotmail.com

Trenger du elektriker?
Vi utfører alt innen:
• Hus  
• Hytte
• Næring
• Landbruk
• Termografi
• Enøk
• Alarm
• El-kontroll
• Fiberblåsing
• Byggestrøm
KVIKNE-RENNEBU | 72 42 80 10 | installasjon@krk.no
SOKNEDAL | 72 43 11 02 | post@riseelektro.no
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Representanter til styringsgruppe for Rennebu 2030
Kommunestyret vedtok i fjor at prosjektet
Morgendagens Rennebu skulle endre fokusområder og
arbeidsmetoder, og formannskapet vedtok deretter at
navnet skulle endres til R2030.
I vedtaket står det at det skal oppnevnes egen Styringsgruppe
for R2030 på sju personer - tre fra Rennebu kommune
(ordføreren, en representant fra rådmannen og en folkevalgt)
og fire representanter fra næringsliv, frivillige organisasjoner
eller grendelag. Formannskapet fikk oppgaven å oppnevne
representantene etter innspill fra næringsliv og frivillige
organisasjoner/grendelag.
Styringsgruppa skal være bindeleddet mellom prosjekter og
tiltak. Samtidig skal de sørge for tilrettelegging og fremdrift, og
være en ressurs for initiativtakere og bidra til å kople kunnskap
og kompetanse.
Formannskapet oppnevnte i forrige uke følgende
representanter til styringsgruppa for prosjektet «Rennebu 2030»:
Janne Eggan (folkevalgt fra Rennebu kommune), og Inge Olav
Nyberg, Hans Christian Borchsenius og Kristine Ek Brattset
fra næringsliv, frivillige organisasjoner og grendelag. Det skal
velges en person til i den siste gruppen, men det ble ikke avklart
under formannskapsmøtet. I tillegg kommer altså ordføreren og
en representant fra rådmannen.

Neste nummer av Rennebunytt
blir sommerutgaven,
og det kommer 14. juni!
Der ønsker vi å få med aktiviteter og opplevelser
som skjer i Rennebu,
og har du tips setter vi stor pris på å bli kontaktet!
Annonser: mari@mediaprofil.no Redaksjonelt: mona@mediaprofil.no
dagfinn@mediaprofil.no - Tlf 72 42 76 66

Utleie av stillas
og anleggsbrakke!

Byggherreoppfølging, byggesøknad, tredjepartskontroll,
kalkulasjon og prosjektering bygg.

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

GIR
DEG

69

00

PR. PK

KARBONADER 1,26KG
Gilde, 1,26 kg, 54,76 pr. kg

-30%

PÅ BARNEMAT
OG BLEIER

39

15

00

PR. PK

KYLLINGKJØTTDEIG 600 G
Norsk Kylling, 600 g, 65,00 pr. kg

00

PR. PK

STRIMLET SVINEKJØTT 250 G
Nordfjord, 0,25 kg, 60,00 pr. kg

Velkommen til
REMA 1000 Berkåk
30 % med Æ gjelder ikke morsmelkerstating

Gjelder i REMA 1000 Berkåk tom 02.06.2018 - Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.
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KUNNGJØRINGER
Grindal grendalag arrangerer
fellestur til Hamran søndag 3. juni!
Vi trenger aktivitetskontakter
(støttekontakter)
Er du interessert?
Helse- og omsorgstjenesten i Rennebu kommune
ønsker kontakt med personer som kan tenke seg å
være aktivitetskontakt.
For nærmere info, ta kontakt med
Hanne Krogstad, tlf 72 40 25 08.

Salg av leiligheter
Rennebu kommune selger 3 nye og flotte leiligheter
i Løkkjveien på Berkåk.
Priser fra kr. 1.910.000,- for toroms leilighet til
kr. 2.930.000,- for fireroms leilighet.
Prospekt kan du få ved henvendelse til Servicetorget
eller laste ned på www.rennebu.kommune.no
Kjøper må dokumentere fullfinansiering før det
inngås kjøpeavtale.
Ved spørsmål kontakt Servicetorget.

Hva er viktig for deg-dagen!
Onsdag 6. juni kl. 11-13 på Torget på Berkåk
Hverdagsrehabiliteringsgruppa ønsker å informere om
Hverdagsrehabilitering og prosjektet 75+
Vi står på torget på Berkåk og ordner med
bålkaffe og kake.
· Innslag fra kulturskolen
· Visning av el-sykkel
· Oppvisning ved Rennebu Seniordans

Turen går i skogsterreng, men landskapet åpner seg når
man kommer inn mot Hamran. Dette var i sin tid et eget
gardsbruk, som lå langt fra andre gårder. Selv om garden
ble fraflyttet for over 150 år siden, finner vi fremdeles rester
av både bygninger og kultureng. Med oss på turen har vi
kjentmenn som vil fortelle den spennende historien om
både Hamran og landskapet rundt.
Turen er på cirka 1,2 kilometer. De som ønsker det, kan
fortsette turen via merket sti til Reberg prestegård etterpå.
Oppmøte ved Mærkjessæterveien klokka 11.00.
Ta med niste og egnede klær for været.

Velkommen!

NKØG
Sangerstevne
Berkåk 15.-17. juni 2018
Konserter:
Berkåk kirke fredag 15. juni kl. 19.30
Berkåk kirke lørdag 16. juni kl. 15.00
Folkekonsert Rennebuhallen
søndag 17. juni kl. 15.00
(salg av kaffe/kaker)
Billett kr. 100,- pr konsert

Velkommen!
Hverdagsrehabiliteringsteamet

Velkommen!

Telefontid ved kommunehuset
Sentralbordet, tlf 72 42 81 00,
åpent kl. 09.00-14.00. Besøkstid kl. 08.00-15.30
Plan- og byggesakskontoret telefon og
besøkstid kl. 09.00-14.00.
Telefonnummer til enhetene finner dere
på www.rennebu.kommune.no
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Arr: Rennebu Mannskor

@rennebucom @reisentilfjellet
@rennebukommune

Dette skjer i Rennebu!
31.05
31.05
31.05
31.05
31.05
31.05
01.06
03.06
03.06
03.06
05.06
06.06
06.06
07.06
07.06

Formiddagstreff
Staure 11.00
Hyggestund Kvinnegruppa Helsesenteret 11.30
Terrengløp
Innset 18.00
Konsert m/Rennebu mannskor Kultursalen 19.00
Gjestekor: VIVA
Meråker - Rennebu på ski Friv.sentralen 19.00
Liv og Bjørn viser bilder fra turen sin
Bønnemøte
Hoelsmoen 20.00
Early Birds
Torget, Berkåk 06.30
Fellestur til Hamran Mærkjessæterveien 11.00
Pilegrimstur, Havdal-Skjepphaugen		11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste Berkåk kirke 11.00
Opp-/treningsskyting Gammelstødalen 17.00
Hva er viktig for deg-dagen!
Torget 11.00
Medl.møte kvinnegruppa Friv.sentralen 19.00
Mottak av klær
Refshus skole 16-18
Normisjonsmøte
Menighetshuset 19.30

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

10.06 Konfirmasjonsgudstjeneste Nerskogen kapell 11.00
14.06 Bønnemøte
Hoelsmoen 20.00
14.06 Hyggestund m/kvinnegruppa Helsesenteret 11.30
Rennebu SoulChildren øver tirsdager i oddetallsuker
kl 17.30 i Menighetshuset
Seniordans hver tirsdag kl 14 i Kultursalen.
Innebandy i Rennebuhallen hver tirsdag kl 19.30-20.30
Oppspinn: se timeplan på oppspinn.net
Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml.kongevei 24 (i sokkelen).
Frisktrim i Rennebuhallen hver onsdag kl 8.30-9.30
Kafe Hyggen åpen hver lørdag kl 12-15
Bygdakaffe i Furuly Nordskogen,
søndager kl 13, i partallsuker.
Hørselshjelp? Ta kontakt med Bjørg Voll tlf 950 23 162

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

Fått med deg alt?
Det viktigste man må ha med seg på tur er reiseforsikring.
Hos oss er du garantert hjelp 24 timer i døgnet – uansett hvor
du er i verden. Snakk med en rådgiver hos oss i Gjensidige
Oppdal Rennebu, 72 42 82 50 eller kom innom oss.
gjensidige.no/oppdal-rennebu
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RETURADRESSE:

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

Rennebunytt -

neste nummer 14. juni - frist for stoff 4. juni -

Rennebunytt

Neste nummer av Rennebunytt blir sommerutgaven,
og det kommer torsdag 14. juni!
Der ønsker vi å få med aktiviteter og opplevelser som skjer i Rennebu,
og har du tips setter vi stor pris på å bli kontaktet!
Annonser: mari@mediaprofil.no - Redaksjonelt: mona@mediaprofil.no / dagfinn@mediaprofil.no - Tlf 72 42 76 66

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

Distriktets
kontorleverandør
Vi leverer:
Kontorutstyr og rekvisita,
Kontormøbler/Kontorstoler, Konferanse- og
kantinemøbler, Skolemøbler, Helsemøbler,
Ergonomiutstyr/Belysning, Arkiv/Garderobe,
Kopi- og flerfunksjonsmaskiner, Datamaskiner,
Printere/Telefaxer/Skannere, Kassaapparater,
Frankeringsmaskiner og AV-Utstyr.

Be om å få vår

kjøkkenkatalog
Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no
Åpningstider: man-fre 8-16 – tors 8-19

Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no
Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

for hele huset

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

