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Berkåk skole forbereder 
aksjonsdagen til inntekt for 

årets TV-aksjon.
Her viser Mikkel Sunnset  fram 

ei heks under arbeid.

www.berkaak-veikro.no

DAGENS MIDDAG



2 Rennebu Nytt

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 Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget

bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Rennebu Nytt
Utgiver Rennebu kommune og 

Mediaprofil as

Redaktør Dagfinn Vold
Red.utvalg rådm. Arve E. Withbro (ansv.red.) 

ordfører Bjørn Rogstad 
Halldis Nyrønning 
Olav Dombu

Adresse Rennebu Nytt, 
c/o Mediaprofil as, 
Rebustorget Berkåk, 
7391 Rennebu 

Telefon 72 42 76 66
E-post Redaksjonelt:

dagfinn@mediaprofil.no
Annonser:
mari@mediaprofil.no

Web www.rennebunytt.no
www.rennebu.kommune.no

Abonnement Gratis alle husstander i 
Rennebu, Jerpstad, Kvikne, 
Soknedal og Budal 

Opplag 2.700 stk.

Kommunale møter
åpne for publikum

16.10. HOO 09.00
17.10. MTL 09.00
21.10. Formannskap 09.00
30.10. Kommunestyre 19.00

Saklistene finner du på 
www.rennebu.kommune.no under

linken Politikk. Her kan du også lese
referat fra alle kommunale møter.

Høstens faste innsamlingsak-
sjon nærmer seg. I år er det
organisasjonen Blå Kors som
er utpekt som mottaker for
innsamlingen. Selve dagen er
satt til søndag den 19. oktob-
er. 

Som vanlig har vi i Rennebu ordnet
oss med et nett av rodeledere som vil
besørge at bøssene blir båret rundt til
gode givere i kommunen. Formann-
skapet er hovedkomite og  Sparebank1
stiller gratis opp og teller penger.

Rennebu har opp gjennom årene
markert seg blant de mest giverglade
kommunene i fylket. Vår organisering
med å bruke lokalkjente,  for ikke å si
lommekjente, bøssebærere viser seg å
være en god løsning. Det byr ikke på
noe større problemer å få engasjert
bøssebærere hos oss. Tvert i mot er
erfaringen så langt at hele bygda står
sammen for å gjøre et løft for en god
sak på innsamlingsdagen.

Slik skal pengene brukes fra TV-
aksjonen Blå Kors:

(Sakset fra NRK sin informasjons-
brosjyre)

“Vi skal sørge for at barn i Norge som
vokser opp i familier preget av rusmisbruk
får være barn. Barn som vokser opp i
familier med rusmisbruk mister barn-
dommen sin. De får ofte mangelfull
omsorg og må i mange tilfeller ta på
seg de voksnes oppgaver og ansvar.
TV-aksjonen Blå Kors skal sørge for at
flere av disse barna får barndommen
tilbake.

Vi skal hindre at rusmisbruk går i arv.
Vi skal sørge for at barn som er opp-
vokst i hjem preget av rusmisbruk får

hjelp og oppfølging som kan minske
sjansen for at de selv utvikler rusav-
hengighet. Vi skal opprette behandl-
ingstilbud i Norge for barn som er
vokst opp i familier med rusavhengige,
og sørge for at de får hjelp og mulig-
heter for et bedre voksenliv.

Vi skal synliggjøre konsekvensene
voksnes rusmisbruk får for barna. Barn
som vokser opp i familier preget av
rusmisbruk blir veldig lojale overfor
foreldrene og gjør ofte hva som helst
for å skjule at familien deres ikke er
som andre familier. Ved å sette søkelys
på hvordan voksnes rusmisbruk preger
barna, vil TV-aksjonen Blå Kors bidra
til at flere barn blir sett og får hjelp.

Vi skal sørge for at barn også utenfor
Norges grenser som lider under voksnes
eller eget rusmisbruk skal få den hjelpen
de trenger. Vi skal støtte og drifte pro-
sjekter for barn og unge i blant annet
Ukraina, sørlige Afrika, Brasil og India,
hvor rusproblemene forverrer en alle-
rede vanskelig hverdag.”

TTaa  ggooddtt  iimmoott  bbøøsssseebbæærreerrnnee  ppåå
ddaaggeenn!!

- Kulturkontoret (sekretariat) -

1 million til Birka
I statsbudsjettet for 2009 ligger det inne en økning på kr 200.000 til styrking av

driften til Birka. Det vil si at det bevilges 1 million kroner til Birka over neste års
statsbudsjett. Arne L. Haugen, stortingsrepresentant for DNA fra Meldal, sier til
RN at dette er et ledd i regjeringens nasjonale satsing på levende og lønnsom
kunst og håndverksnæring i Norge. — Dette er en del av gjennomføringen av
kulturløftet, som innebærer at 1% av statsbudsjettet skal gå til kultur innen 2014.
Dette arbeidet startet i 2005, og er tidenes største satsing på kultur, sier Haugen.

Daglig leder i Birka, Kenneth Teigen, er glad for at regjeringen ser det arbeidet
som blir gjort i Birka. — Vi er blitt en nasjonal nettportal for kunst og håndverk, og
vi føler at vi har kommet godt i gang med arbeidet for å gjøre Birka til et nasjonalt
senter for husflid og håndverk. Det at det er en økning i statsbudsjettet viser at det
er tro på arbeidet vi gjør, sier Kenneth.
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Kraftverkene i Orkla feiret sine første 25 år
Det var over 120 gjester i samfunnssalen på Berkåk da

KVO inviterte til lunsj i forbindelse med sitt 25 års-jubile-
um. Energidirektør Leidulf Gagnat og styreleder Bjørn
Hølaas i KVO med de som fikk midler fra jubileumsfondet
mellom seg. Rennebu kommune ved Bjørn Rogstad fikk kr
200.000 til opprustning av torget, Frivillighetens hus ved
Maj Britt Svorkdal Hess og Jan Inge Flå fikk kr 75.000 og
Per N. Hagen på vegne av Kvikne Najonalparksenter fikk
kr 225.000 til opprusting av hengebrua over Orkla til
Vollan på Kvikne.

Det ble også gitt ut en egen bok i forbindelse med jub-
ileet, og det er Kjell Dahle som har vært forfatter.

Aksjonsdag skolenDen årlige TV-aksjonen skal
markeres med tombola og
loppemarked fredag den 17.
oktober. 

4. klasse på Berkåk barneskole var i
full gang med forberedelser da
Rennebu Nytt var på besøk. Ivrige
unger viste stolt fram det de hadde lag-
et og samlet sammen så langt, her var
grønne planter, masse smykker og fine
tegninger. Det er Blå Kors som er til-
delt årets aksjon, og som vanlig bidrar
små og store i hele landet med kreative
aktiviteter for å samle inn mest mulig
penger til gode formål. De innsamlede
midlene fra årets aksjon skal drifte,
støtte og sette i gang prosjekter i Norge
rettet mot barn og unge som rammes
av de voksnes rusmisbruk. I 4. klasse
har Sigrid og Martin laget plakat med
logo av Blå Kors, Henrik og Andreas en
plakat med FNs logo, og hele klassen
har selvsagt bidratt og laget mye fint.
Alle klassene på barnetrinnet er opp-
tatt med ulike oppgaver i forbindelse
med aksjonen, noen er for eksempel
ute til næringsdrivende og samler inn
gevinster til tombola. Ta godt imot
dem!  Fredag 17. oktober regner de
med å selge 2000 tombolalodd, og i
løpet av to timer, samles det inn opp-
imot 20.000,- kroner. Det er mye peng-
er det, så møt opp i samfunnshuset på
Berkåk denne dagen og støtt årets TV-
aksjon.

av Jan Inge Flå

Hele 4. klasse ved Berkåk skole har har
forberedt seg godt til aksjonsdagen.

Oddbjørn Sunnsethaug, Gustav Grut og Ida Marie Øie 
foran smykkene de har samlet inn og skal selge på aksjonsdagen.
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www.scandic.no Tlf 800 49 900

• Strømprisene stiger!
• Vi holder kostnadene nede
• Kjøp varmepumpe nå!

Montering kr 1,- ut oktober!
Autorisert forhandler. Gunstig finansiering.

TOSHIBA VARMEPUMPER

RØRTEKNISK SERVICE

Varme - Sanitær
Prosess - Sprinkler

Smått eller stort
du får det gjort!

Bergli - 7387 Singsås Tlf 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no

A.R. HELGEMO asNå får Coop-medlemmer drivstoff-
rabatt på stasjonene det finnes flest av.

Det finnes nær 500 Statoilstasjoner i Norge. 

Du får nå en drivstoffrabatt på hele 28 øre pr liter, 
i tillegg kan du få 15 øre rabatt pr liter parafin og fyrings-
olje. Trekk medlemskortet på pumpen eller i kassen før
du betaler, så godskrives rabatten automatisk. 

Velkommen til Statoil, stasjonen nær deg!
Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

Roy Dalberg
mob 415 51 188

En aktiv medspiller som har kraft,installasjon og elektrobutikk

Veil.5998.-

NNåå  33999988,,--        

BOSCH KJØL/FRYS 
175 cm. No frost 226/100
Kun 1 stk

Den 17. oktober feirer vi 1-årsdag 
med kaffe og kaker. 
Velkommen skal du være!
Følg også med i  Euronics’ kundeavis som kommer i
postkassa di den 15. oktober. Mange spennende tilbud.

ESPRESSOMASKIN KRUPS
Kun 3 stk

RACLETTE
Perfekt for innendørs grilling og 
gratinering.  For 10 personer 
Kun 10 stk Veil 398.-

NNåå  224488..--

Veil.5998.-

NNåå  33999988..--

Veil.5498.-

NNåå  33449988..--

BOSCH OPPVASKMASKIN
Halvintegrert
Kun 3 stk



Rennebu Nytt 5

Verdensdagen for psykisk helse 2008
Verdensdagen for psykisk
helse er en internasjonal dag
som markeres 10. oktober. Her
i Rennebu vil selve marker-
ingen finne sted mandag 13.
oktober med ulike arrange-
ment på forskjellige arenaer. 

God fysisk helse hjelper
Verdensdagen har de senere årene

henvendt seg spesielt til barn og unge.
I år er hele befolkningen målgruppe,
motivert i ønsket om å øke åpenheten
og kunnskapen om psykisk helse og
psykiske lidelser. Fra å være tildels
tabubelagt, er ønsket fra arrangørene å
bidra til større åpenhet om et vanskelig
tema, og å alminneliggjøre psykisk
helse. Fokuset her i kommunen blir at
fysisk aktivitet virker positivt på vår
psykiske helse.  Sammenhengen mell-
om psykisk- og fysisk helse er viktig,
derfor er aktivitetene denne dagen i
stor grad lagt opp til aktiviteter
utendørs og i Rennebuhallen.  

Psykisk helse i skolen…
Selv om hele befolkningen er mål-

gruppe for årets aksjon, vil mye av det
som foregår denne dagen, skje i skol-
ens regi. Undervisningen i ungdoms-
skolen vil først på dagen bli teoretisk
lagt opp, for deretter å forflytte seg ut
av klasserommet. Skyting, spinning,
step, dans, aerobic og skateboard er
noe av det ungdommen får prøve seg
på i løpet av formiddagen. Den siste
timen samles elevene til felles avslut-
ning i elevkantina, der ikke ukjente
Marthe Landsem vil delta. Humoristen
fra Kyrksæterøra vil helt sikkert få latt-
erdøra opp, godt humør er som kjent
svært viktig for den generelle helsetil-
standen. ”En god latter forlenger liv-
et…”

…og i barnehagen
Barnehagene i kommunen vil også i

høyeste grad sette sitt preg på aksjon-

en. Med temaet ”Vennskap og følels-
er”, har barnehagene laget en utstilling
som vil bli presentert i samfunnshuset.
Senere vil barnehageungene sine
bidrag ut på en vandreutstilling rundt
om i bygda, slik at flest mulig vil få
muligheten til å se ungenes tanker om
et tema som ikke er så helt enkelt.
Barns åpenhet og ærlighet er noe vi
voksne har mye å lære av, så ta deg tid
til å se på barnas arbeider.

Hyggekveld med Andreas Lunnan
Folkehelsekomiteen, psykiatritjen-

esten i Rennebu og LHL arrangerer en
hyggekveld i anledning av aksjonen.
Velkjente Andreas Lunnan er hoved-
trekkplaster på arrangementet, i tillegg
blir det innslag fra kulturskolen og
sang fra Rennebu Mannskor. Det blir
kaffe å få, samt mulighet til å kjøpe
lodd, så oppfordringen blir å ta turen til
samfunnshuset for en trivelig man-
dagskveld. Se egen annonse for
arrangementet.

Livet går opp og ned
Alle har vi, i større eller mindre

grad, opplevd livets opp- og nedturer.
Undersøkelser viser at over halvparten
av oss vil oppleve alvorlige psykiske
problemer i løpet av livet.  For å takle
hverdagens påkjenninger, er det viktig
og ha generell god helse. Et av formål-
ene med årets aksjon er å gjøre folk
mer robuste gjennom økt åpenhet og
kunnskap om psykisk helse. Som
skrevet tidligere, er det viktig å holde
seg i brukbar form. God helse er mer
enn ikke å være syk. Konflikter i famili-
en, å miste jobben med påfølgende
dårligere økonomi er vanlige årsaker til
følelsesmessige problemer. På samme
måte som det hjelper med mosjon mot
dårlig form, hjelper det å snakke med
noen når du har det vanskelig. Som en
ung dame sier det; ”Jeg er veldig glad
for at jeg valgte å være åpen om mine
problemer. Det kommer stadig for en
dag at også andre har sine ting å slite
med. Det er nokså normalt”.

av Jan Inge Flå

KKoommiitteeeenn  ffoorr  VVeerrddeennssddaaggeenn  ffoorr  ppssyykkiisskk  hheellssee::
Jostein Berntsen (LHL), Astri Snildal (folkehelsekomiteen), Hilde Bjerkset (psykiatritjen-
esten), Anne Marit Aspeggen (ungdomsskolen) og Solfrid Skjerve (folkehelsekomiteen).

Hold deg orientert om det som skjer i kommunen på

www.rennebu.kommune.no
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To tenorer - og en te...
To Tenorer (og en te’) tar turen til Innset kirke for en
stemningsfull senhøstkonsert. 

Det er tenorene Stephen Brandt-Hansen, Erik Wenberg Jacobsen og
Tore Johansen som sammen med Trond Hustad ved pianoet utgjør To
Tenorer (og en té). Kjenner vi tenorene rett, vil de gjøre sitt ytterste for å
utforske alle fasettene ved Innset kirkes klangrike akustikk… Kanskje får
vi også noen smakebiter fra de kommende førjulskonsertene i
Frimurerlogen i Trondheim?

Konserten i Innset kirke 14.11.2008  blir en unik sjanse til å få opp-
leve To Tenorer (og en te’) på en ny måte.

Billetter: Rennebu Turistkontor, Innset S-lag og Domus Oppdal.

at han fikk trøbbel med datamaskina
for en tid siden, ble de enige om at han
bare kunne ringe inn dataene. — Det
er mye triveligere å ta en prat rundt
været, og jeg ble etter hvert godt kjent
med de som tok i mot mine opplys-
ninger, forteller Odd.

To meter snø
Været her i Rennebu er ganske sta-

bilt. Det har f.eks. ikke vært storm
mere enn en gang i Odd sin tid, og det
var i 1980. Ellers har han en gang målt
snødybde på hele 2 meter. 

Værtegn
Odd har erfart at gamle værtegn

stemmer utrolig godt. Han traff en
gang en mann som spurte om været til

I forrige uke var det siste dag
for den manuelle værstasjon-
en på Berkåk. 

Odd Nygård på Lyngholt har vært
trofast passer av værstasjonen på
Berkåk i 26 år. — Stasjonen ble faktisk
lagt ned på dagen 26 år etter at jeg tok
over, forteller Odd. 

— Det var mye å sette seg inn i da
jeg tok over, blant annet var den en
internasjonal skyatlas som måtte læres.
Men det har vært interessant.

Opp klokka tre om natta
I starten måtte Odd opp og ut fire

ganger i døgnet for å ta målinger - tid-
lig morgen, midt på dagen, om etter-
middagen og klokka tre om natta. Men
etter at han ble 80 år slapp han å stå
opp på natta.

Regn ble målt både morgen og
kveld, mens snø ble målt bare en gang i
døgnet. Resten skulle måles fire ganger
i døgnet.

Aldri fri
Arbeidet med værstasjonen med-

førte naturligvis at Odd aldri hadde fri.
— Jeg har vært borte bare noen få
ganger på disse 26 årene. Da jeg var 80
år var jeg en uke på hjemtraktene i
Hallingdal, og for vel et år siden var jeg
en tur på sykehuset i forbindelse med
sykdom. 

Triveligst å ringe inn
Værdataene skulle leveres til

Meteorologisk institutt, og en periode
sendte Odd dataene på data. Men etter

fisketur dagen etter. Været hadde vært
fint i mange dager, men Odd så
såkalte mei-skyer den kvelden. Det er
tegn på opptrekk, og da blir det nedbør
dagen etter. Det passet fiskeren bra -
og det ble nedbør påfølgende dag.

Siste dags måling
Tirsdag 30. september var siste dag-

en Odd målte været, og da var det ÷
2,2 grader om morgenen, 7,5 midt på
dagen og 6 grader om ettermiddagen.
Om ettermiddagen var det 0,2 flau
vind.

Fra nå av skal været registreres
automatisk fra en værstasjon i
Soknedal.

Av Dagfinn Vold

Odd har registert været i 26 år

Odd Nygård viser hvor høyt på målestaven 2 meter snø er.
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I forbindelse med en nettverks-
samling i Volda, Prosjekt matematikk,
der skoler fra åtte kommuner deltok,
ble deltakerne oppfordret til å lage en
plakat, eller en poster, som skulle und-
erstreke poenget i prosjektet.
Kriteriene som ble gitt var innhold,
design og kreativitet. Ideelt sett burde
elevene selv ha laget posteren, men
grunnet tidspress ble oppgaven gitt til
Mediaprofil på Berkåk. Sammen med
skolerådgiver Ingegjerd Mortensen
satte Dagfinn Vold i Mediaprofil seg
ned for å løse oppgaven, og resultatet
ble altså førsteplass i det som Ingegjerd
Mortensen spøkefullt kaller ”posternes
Oscar”. I tillegg til selve posteren i inn-
rammet utgave, mottok vinneren en
keramikkskulptur, laget av Mekko
keramikkgalleri.

Samlingen i Volda ble arrangert av
Nasjonalt senter for Matematikk i
Opplæringen. Denne ble opprettet i
2002 og har som hovedoppgave ”å lede
og koordinere utviklingen av nye og
bedre arbeidsmåter og læringsstrategi-
er i matematikkopplæringen”. Det
viktigste er å finne alternative måter å
undervise på, sier Ingegjerd, formålet
er å få flere elever til å lære mer, såkalt
økt læring. Vi tar til oss læring på ulike
måter, dette må vi ta hensyn til.
Gjennom nye og bedre arbeidsmåter,
håper vi å favne flest mulig.

av Jan Inge Flå

Premie for “poster” fra Rennebu

Bibliotek-
tipset

Jo Nesbø: Hodejegerne

For en ”krimsjuk” bokomtaler virk-
er Jo Nesbø’s nye roman
”Hodejegerne” litt tam i starten.
Faktisk måtte jeg nesten halvveis i
løypa før jeg fornemmet blodsmak,
men SÅ er da også den gode gamle
krimsnekkeren tilbake, og viser ”fram-
fötterna”, som svensken sier. Nå går
kaffegjespen brått over i grøss og gru,
helt fra Nasjonalgalleriet av, og viden
omkring på jakt etter morderen av
etablissementets direktør. Via anvis-
ninger på lapper, en slags kodesystem
med nifse og fornøyelige oppgaver.

Leseren møter hodejegeren person-
lig, Roger Brown, og hans luksussultne
kone Diana, pluss diverse kjeltringer
som går Brown til hånde med livet som
innsats. Tyverier av verdifull original-
kunst som Munch o.a. store gutter,
skarpe etterforskerhjerner, og mindre
skarpe (selvsagt), og et virrvarr av tips
for den som gjerne vil finne ut av saker
og ting! Hva for eksempel med stor-
sjarmøren Clas Greve, som søker på en
toppstilling i næringslivet via hodejeg-
eren Brown? Er han den man tror? Det
gjelder de fleste involverte i denne
krimmen, og nå er det moro å lese vid-
ere.

Joda, handlingen gir periodevis lif-
lig gåsehud, men man kan også slappe
av med glitrende humor. Som der
Roger Brown føler seg drapstruet og
går i dekning på hyttas utedass med en
dorullkjerne som lufteventil, for tønna
er full. Og selvsagt, med den gode Clas
Greve i åpningen med alt sitt for-
nødne! Man kan lett forestille seg
situasjonen, hvis man kan da? En
krimbok med gylne glimt av burlesk
humor kan vi gjerne gå god for, for selv
om det også finnes ondskap innbakt i
handlingen, så er den absolutt å anbe-
fale leseren av denne type romaner.

Lykke til med jakten på flere ”jeg-
ere” enn vi trodde i starten. 

av Elisabet Berkaak

Åpningstider på biblioteket: 
man. og tors.:  16-19
Ons: 10-13.

T-trøyer for kunst-
gras

Rennebu IL har laget t-trøyer for
salg som støtter kunstgrasbanen i
Rennebu. Foran har trøyene
påtrykket “Rennebu Kunstgras“,
mens de på ryggen har påtrykket
“Jeg har betalt andel i Rennebu
Kunstgras! Har du?”

Trøyene er å få kjøpt på Rennebu
Turistkontor.

Veileder Elisabeth Moe Omland i Nasjonalt senter for Matematikk i opplæring (nr fire
fra venstre), sammen med lærere i matematikk. Fra v. Ragnhild Løvseth Øverland,

Sunniva Johaug Ryen, Signy Ramsem, Endre Kosberg, Stian Stuen, Håvard Rogogjerd,
Anders Voll. Til høyre tidligere skolerådgiver Ingegjerd Mortensen.
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Oppdal VVS A/S
7340 Oppdal - tlf. 72 42 14 57 - fax 72 42 19 91
e-mail: post@oppdalvvs.no - www.oppdalvvs.no

Trenger du rørlegger?
Vår servicebil

er i Rennebu hver uke.
- på Berkåk!

Randi Fagerli Vold er ved 
Rennebu Næringshage onsdager etter avtale

- ta kontakt på tlf 72 49 80 00

Meldal Sparebank
tlf 72 49 80 00 - www.meldal-sparebank.no

Håndballsesongen er i gangHar du hentet
koppen din?

Under årets Rennebumartna
var en av aktivitetene for barn å
dekorere sin egen keramikk-kopp.
Mange benyttet seg av tilbudet, og
det ble mange fine kopper som
resultat.

Koppene er ferdig brent og
mange har hentet sine kopper.
Men fortsatt står det mange
uhentede kopper på turistkontor-
et. Hvis du her blir påminnet om
at du laget din egen kopp under
martnan, er det bare å ta en tur til
turistkontoret.

Håndballaktiviteten i Norge har i de senere årene økt med rekordfart. I Rennebu
svinger antall medlemmer/lag fra år til år, men denne sesongen har de 5 lag i aldersbe-
stemte klasser. Det er ivrige unger som er i full gang med treningene. J10 og G10 har
nok flest spillere og det lover godt for fremtiden. G10 er dessverre det eneste guttelag-
et. J16 har samarbeid med Sokna. Totalt er det ca 70 unger som spiller håndball i
Rennebu. Det var litt startvansker med å skaffe trenere/oppmenn men nå er alt på
plass. Etter jul må J14 ha trener, så vil du trene dem er det bare å ta kontakt, sier Eli
Bjørseth.

For første gang på lenge har Rennebu i år damelag, det blir spennende. I tillegg
stiller J35 lag på VeteranNM som i år arrangeres i Bergen. Lykke til!

De første hjemmekampene går i Rennebuhallen 18. oktober. Vi oppfordrer alle til å
komme å heie fram lagene våre, sier Eli Bjørseth. 
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Vakker tradisjonsvev fra Hjeltnes
- Vevstova kåret til månedens håndverker i Birka

Hver måned kårer Birka, nasjonalt senter for kunst og håndverk, en ”måned-
ens håndverker”. I oktober er det Vevstova, drevet av Ranveig Lunestad fra
Hjeltnes i Ulvik som er valgt. Ranveig Lunestad har drevet enmannsforetaket
sitt, Vevstova, siden 1985. Hun vever alt for hånd, etter tradisjonelle teknikker
og mønstre. Hennes åklær, løpere, ryer og billedvever er vakre og populære,
blant annet pryder arbeidene hennes flere offentlige bygg og institusjoner. 

- Jeg lager gode håndverksprodukter som kunden kan glede seg over. Har
kunden spesielle ønsker når det gjelder mål og farger, tar jeg gjerne bestillinger
på det, sier Ranveig. Hun forteller at hun også liker utfordringer med å kopiere
gamle vevnader. 

Skiløypekart 
i Rennebu

Hvert år gis det ut et kart over opp-
kjørte skiløyper i kommunen. Dette er
skiløyper som kommunen er med og
finansierer og tar ansvar for skal være
oppkjørt i angitte tidsrom.

De siste åra viser erfaringen at det
ønskes oppkjørt  flere skiløyper enn de
som finnes angitt på dette kartet.
Kommunens argument har vært at
antallet løyper  det offentlige kan ta
ansvar for, med administrasjon og øko-
nomi, er begrenset. Derfor har ikke alle
gode, nye skiløyper blitt tatt med på
kommunens løypekart.

Nå har vi tenkt å prøve noe nytt til
vinteren. Vi ønsker å tegne inn alle
oppkjørte løyper, med den forskjell at
de privat oppkjørte og finansierte
markeres med en annen farge.
Kommunen kan  ikke ta noe ansvar for
disse, heller ikke lastes for at standard-
en ikke er slik man forventer.

Vårt ønske er nå at private skiløyper
tegnes inn på kart og leveres kultur-
kontoret innen 1. november 2008.
Målet er å vise en komplett oversikt
over oppkjørte skiløyper på kommende
vinters skiløypekart.

Spørsmål kan rettes til undertegn-
ede.

Astri Snildal
Enhetsleder kultur og fritid.

Danseglede med Eriks

Dansegalla i Rennebuhallen med
Rennebu Frivillighetssentral er blitt
tradisjon. Etter publikums respons er
dette den mest populære dansegallaen
i området. 

Fra hele fylket
Arild Sæther, som ønsket vel-

kommen til årets fest på vegne av
arrangøren, sier at det var 180
påmeldte fra hele Sør-Trøndelag til
årets arrangement. Arild syntes det var
naturlig med Gammel-Eriks til orkest-
er. — De er flinke til å spille danse-
musikk, og så må vi bruke lokale kreft-
er, sier Arild. 

Før dansen startet var det stilig
servering av gryterett laget av Mjuklia
ungdomssenter - og den var som van-
lig fra de kanter velsmakende.

Da RN kom på dansegallaen var det
pause, men så snart musikken startet

opp igjen ble gulvet fyllt opp igjen av
danseglade gjester. Her var det ingen
venting, og om en satt i rullestol var det
ingen hinder for å hive seg ut i dansen. 

Christer Sjögren
Det var ikke bare dansegleden som

var synlig, også sanggleden var
absolutt til stede. Erik Hoel fikk mye
besøk ved sangmikrofonen, og Ben
Erik Hoel fra Trondheim imponerte
med sin scenevante fremførelse av
“Gullbruna ögon” av Christer Sjøgren. 

— Det er første gang vi fra
Trondheim er her, og vi kommer gar-
antert tilbake neste år. Arrangementet
her er veldig bra, og det er supert at
deltagerne får være seg selv og komme
opp på scenen og synge sammen med
bandet, sier ledsager Alexander
Grande.

av Dagfinn Vold

Arild Sæther (nr 2 f. h.) var sentral under årets dansegalla. 
Her med orkesteret Gammel-Eriks bak og gjester.
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Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner 

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

6 måneder fri assistanse til

kun 99,-
• Hjelp til bilen - hvor som helst i Norge 

og Europa, når som helst - uansett årsak.
• Ingen egenandel og ubegrenset antall

assistanser pr år.

Nyt godt av våre medlemsfordeler:
Som Falck-medlem får du gode avtaler og

rabatterte priser hos en rekke 
samarbeidspartnere.

Ta kontakt for mer info!
Inter Revisjon Orkanger AS

Adresse: Røhme Gård, 7300 Orkanger   
tlf 72 48 15 00

Adresse Rennebu: 
Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu

tlf 72 40 23 39
E-post: orkanger@interrevisjon.no

www.interrevisjon.no

• Revisjon

• Skatte og avgiftsrådgivning

• Bedriftsrådgivning

Kaldere dager i vente?
Vi har fått inn mye nytt fra G-sport:

Superundertøy - Ulvang sokker
Luer - Hansker

Velkommen innom til en trivelig handel!

Rennebu Turistkontor

Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka

GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680 – e-post: kjeka@start.no

Dekk 

og felg
Bilpleie

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

Det er viktig at ditt barn er 
synlig i trafikken!

De to siste årene har vi delt ut over 500 refleksvester 
til 1. og 2. klassinger i Rennebu og Oppdal. 

Derfor - ønsker vi å bidra til 
å gjøre ditt barn synlig i trafikken!
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K U N N G J Ø R I N G E R
Årsmøte i Innset skytterlag
28/10-2008 kl 19.30 i Innset samfunnshus

Saker:
1. Godkjenning av møteinnkalling/sakliste
2. Valg av ordstyrer og sekretær
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Budsjett
6. Valg
7. Innkommende saker

- skal være styret i hende innen 23/10
Servering

Bibelfest for hele bygda
Hva er de opptatt av i Øst Europas kirker?
Kom og hør ikonmaler Sissel Mamens spennende møte
med mennesker og kunst i Novgorod! Hun vil fortelle om
ikonenes plass i russiske hjem og kirker. De kan formidle
interessant historie!
Rennebu songkor deltar med lystige toner.
Amerikansk auksjon m.m.
Bevertning
VELKOMMEN TIL BERKÅK MENIGHETSHUS
Fredag 17. oktober kl 19.30

Takk for all oppmerksomhet i anledning min 70-års dag
Eva

Takk for oppmerksomheten på 80-årsdagen min. Takk til
menigheten for kassetten.                            Ingebrigt Stavne

Ledige vikariat som miljøarbeider
2 stillinger på 50 % i turnus som vikarer med
arbeid hver 3. helg, Det er mulig at det heller
kan være 1 stilling på 100% i turnus som vikar
med arbeid hver 3. helg.
Med mulighet for fast ansettelse. 

Stillingenes arbeidsområde vil være tilrettelegg-
ing og oppfølging av tiltak, målrettet miljøarbeid
og evalueringer, boveiledning og samtaler, fys-
isk aktivitet/trening, og tilsyn for en ungdom
som bor i egen leilighet. Arbeidet preges av
struktur, nøyaktighet og samarbeid.  

Vi ønsker personer med utdannelse og yrkes-
erfaring fra helse-og sosialfaglig bakgrunn, som
er kreativ, fysisk aktiv, tålmodig, strukturert,
fleksibel, løsningsorientert og samarbeidvillig. 

Det vil bli gitt veiledning.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes
ved henvendelse til psykiatrisk sykepleier 
Tordis Lium tlf  72 40 25 27 eller konsulent for
funksjonshemmede Hanne Kristin Rise 
tlf 72 40 25 06.

For stillingen gjelder avlønning i hht. gjeldende
lov og avtaleverk.
Søknaden sendes til Rennebu Kommune,
Rådmannen, 7391 Rennebu 
eller pr. e-post til postmottak@rennebu.kom-
mune.no innen 23.10.08.

Bruk gjerne eget søknadsskjema som finnes på 
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig
eller ved henvendelse til servicetorget, 
tlf 72 42 81 00.

Influensavaksinen er kommet

Det blir vaksinering på legekontoret 14. og
16/10 fra kl 12 til 14.
Ring legekontoret tlf 72402540 for å avtale tid.

Kommunelegen i Rennebu

Rennebu
kommune
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I anledning “Verdensdagen for 
psykisk helse” innbyr vi til

En hyggelig kveld
i Berkåk samfunnshus

mandag 13. oktober kl 19.00

Program
Andreas Lunnan
Kulturskolen  – Rennebu Mannskor
Kaffeservering og loddsalg

Inngang kr 100 – Barn gratis
Arr. 
Folkehelsekomiteen og psykiatritjenesten i
Rennebu 

Rennebu

Verpehøner selges
Ring 922 92 880.

Neste Rennebu Nytt kommer 
torsdag 23. oktober - med tema kulturvukku.

Frist for stoffer 15. oktober.
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Berkåk,
tlf 72 42 72 10
åpent 9 - 22 (20)

Les kundeavisen på www.coop.no

Dette skjer i Rennebu!
14.10 Formiddagstreff, Frivillighets. Omsorgsb. 11.00
18.10 Høstfest, Solrenning 4H Voll skole 19.00
18.10 Medlemsfest, Gammeld.klubben Samf.huset 20.00
24.10 Pubkveld Furuly 20.00
28.10 Formiddagstreff, Frivillighets. Omsorgsb. 11.00
25.10 KULTURVUKKU åpner Rebustorget 11.00

Torgdag m/ salgsboder, loddsalg, kulturinnslag osv.
25.10 Rennebuspæll for skolekorps R.hallen10.15-17.30
27.10 Kåseri av og med Dagfinn Rodal Biblioteket 18.00
27.10 Strikkekafé Biblioteket 19.30
28.10 Klubb, flesk og duppe        Hallandstuggu 14.00

”Guten som sang så stygt”, Opera Samf.huset 19.00
Orgelkomiteen

29.10 Åpen øvelse, Rennebu Songkor Elevkantina 19.30
29.10 Skolekonserter med Kulturskolen
30.10 Musicalen”Hairspray”, 10.klasse R.hallen 19.30
31.10 Musicalen”Hairspray”, 10.klasse R.hallen 12.00

Musicalen”Hairspray”, 10.klasse R.hallen 19.30
01.11 Rennebuspæll for voksenkorps R.hallen 13.30
02.11 Orgelkveld Berkåk kirke 19.30
Utstillinger hele uka

Se egne plakater og www.rennebu.net
Hvis du tenger skyss eller følge til et arrangement/aktivitet, kan

du ta kontakt med frivillighetssentralen, tlf 72 42 62 64

NB. Med forbehold om utsolgt/trykkfeil

Coop Frokostjuice
Røra Eplejuice
Røra Appelsinjuice

1000
1,5 l

pr kg

Jordbær/bringebær
Røra, 800 gr 1590

Banan 790

Coop kaffe Rød/gul, 1/2 kg 1980

Max fire tennposer i boks 5950

Siste sjanse: Wilfa luftrenser 5000

Lørdag 18. okt - 08
Kake/kaffeservering
Smaksprøver
Tippekonkurranse - vinn gavekort!

Medlemsuka 2008 – uke 42
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