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Elsker  martnan
Rennebumartnan med temaet 

Ja, vi elsker ...
ble en suksess med 

norsk håndverk i fokus!
Her strør Grethe Eide 

røde hjerter under Fesjaa´n.
Foto: Dagfinn Vold
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Rådmannens hjørne

46 ungdommer
hadde i år sommerarbeidsplass i Rennebu kommune. Som 
vanlig hadde vi ungdomsarbeidsplasser på helsesenteret, i 
teknisk etat og i barnehagene og også kirka fikk to arbeids-
plasser. I år var det flere arbeidsplasser enn vanlig da vi også 
tilsatte ungdommer i takseringsarbeidet i forbindelse med 
innføring av eiendomsskatt. Utenom de 46 særskilte ung-
domsarbeidsplassene er mange ungdommer også tilsatt i 
ordinære vikarjobber som vi har i omsorgstjenestene.  En 
del av sommerarbeidsplassene er for ungdom helt ned i 
15-16 årsalderen, mens litt avhengig av oppgavenes art er 
de eldste tidlig i 20-årene.

Ungdommene har utgjort et friskt pust i forhold til både 
pasienter, barn og de andre ansatte. Både pasientene på hel-
sesenteret og barna i barnehagene satte stor pris på å få inn 
godt motiverte ungdommer med stort pågangsmot. Vi har 
hatt en sommer med spesielt godt vær og ungdommene har 
gjort at de eldre på helsesenteret har vært mye mer ute enn 
vanlig. Turer i nærområdet, bruk av sansehagen, spill, prat 
og andre trivselstiltak har vært blant arbeidsoppgavene og 
det er ingen tvil om at både de eldre og ungdommene har 
satt stor pris på samværet.
   
Dette er en vinn-vinn situasjon hvor ungdommene får 
arbeidserfaring og tjener seg litt penger, samtidig som kom-
munen får utført nødvendige oppgaver i tjenestene overfor 
barn og eldre samt vedlikehold på bygg og uteområder.

Alle utkantkommuner har store utfordringer med å opprett-
holde folketallet, og i framtida vil det bli mangel på arbeids-
kraft, særlig innen helse og omsorg, men også i skoler og 
barnehager. Et eksempel er at av våre ansatte i helse- og 
omsorgssektoren er ca. 35 % i aldersgruppen 55 +. Gjennom 
sommerarbeidsplasser får flere Rennebu-ungdommer en 
”smakebit” på yrker hvor det i framtida vil bli store udek-
kede behov og for noen vil dette kanskje motivere til å gå 
videre med utdanning og yrkesvalg. En annen viktig faktor 
er at vi også må oppfylle vårt klare ansvar med å stille opp 
med lærlinge- og praksisplasser. Rennebu er en av de bedre 
kommunene når det gjelder antall lærlingeplasser, men det 
er fortsatt mulig å øke antall plasser. Vi prøver å legge til rette 
for arbeid etter endt lærlingetid samt at vi også må bli bedre 
til å løse utfordringen med altfor mange deltidsstillinger.

Mange ulike forhold spiller selvsagt inn når det gjelder fram-
tidig valg av yrke og bosted. Hvis vi oppnår at de fleste barn 
og unge ser på sin oppvekst i Rennebu som mange ”gode 
opplevelser”, det være seg i familie og nærmiljø, barnehage 
og skole, fritid, kultur og idrett, så må vi anta at interessen 
for i voksen alder å bosette seg i Rennebu også blir større.  
Arbeidsplasser er en av de største utfordringene, og da kan 
kanskje sommerarbeid og lærlingeplasser være noen av de 
små biter som kan bidra til at ungdom velger utdanninger 
og yrker som gjør det enklere å bosette seg i heimbygda.  

”Alle” kommuner har sine ”omdømme”- og  ”kom hjem”-
kampanjer. Det ene utelukker ikke det andre, men selv tror 
jeg mer på tiltak som ungdommer og andre kan oppleve 
som positive i sin hverdag. Mange ungdoms- og lærlinge-
plasser tror jeg er noen av de tiltak vi bør ha i vårt arbeid 
med å styrke bosettinga i Rennebu.  

Birger Hellan
- rådmann
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Erling Sande til minne
Onsdag 16. juli døde samfunnsbyg-

geren og hedersmannen Erling Sande. 
Gjennom sitt livsverk satte han spor 
etter seg som knapt noen annen i sin 
generasjon. For den som vokste opp i 
Rennebu i 1950-, 60- og 70-årene var 
Erling Sande mer enn en person, han 
var et begrep og en hel institusjon ale-
ne. 

Unggutten fra Surnadal drømte om 
å bli tømmerhogger i de store skoger. 
Det skulle vise seg å være potensial 
til noe langt mer i mannen. Ikke uten 
grunn har han blitt sammenliknet med 
askeladden i eventyret. Det er fortalt at 
han på sykkelturen hjem etter tømmer-
hogst i Namdalen kom over en sam-
menleggbar stol som han la på bagasje-
bæreren. Det ble begynnelsen til pro-
duksjon av hagemøbler i tre, og senere, 
for å gjøre det kort; hytter og hus. 

Hvor tilfeldig det var at han havnet 
på Berkåk, er ikke godt å si, men her så 
i alle fall Erling muligheter. Et sagbruk 
som stod ledig kunne overtas. Her var 
det gode kommunikasjonsmuligheter 
med vei og jernbane, det var mye skog, 
velegnet til laftetømmer. Og det fantes 
dyktige håndverkere som kunne bidra. 
Han visste å sette pris på sine medar-
beidere.

Erling Sande startet praktisk talt 
med to tomme hender. Til å begynne 
med måtte han gjøre det meste selv. Det 
viste seg at han hadde god teft. Han var 
tidlig ute og traff en nisje i et voksende 
marked i 60-70-årene. Folk skulle byg-
ge. Og verket hans vokste. I følge avis-
oppslag hadde bedriften Erling Sande 
AS nær 100 ansatte på det meste. Det 
er svært mye i en liten kommune som 
Rennebu.

Det er sagt at intet tre vokser inn i 
himmelen. Noen vanskelige år i siste 
halvdel av syttitallet førte til at bedriften 
gikk over ende og måtte etableres på 
nytt. Det ble en ond nedtur for Erling, 
som hadde lagt ned all sin innsats i 
bedriften. 

Men Erling selv var av edelt mate-
riale, en malmfuru som ikke så lett lot 
seg knekke. Han startet på ny en bedrift 
og satte i gang produksjon og salg av 
mindre hytter, hus og fritidsmøbler. Da 
var på en måte ringen sluttet for tøm-
merhoggeren fra Surnadal. 

Det skal framheves at Erling Sandes 
etablering bidro til å inspirere mange 

andre som ville gå i samme retning. 
Dette bidro til at lafting som bygge-
måte fikk sin rennesanse i landsdelen. 
Hvilken betydning dette senere har hatt 
for utviklingen av Rennebu som hytte-
kommune, kan en bare spekulere i, den 
er nok uvurderlig. Erling Sande innsats 
for Rennebu kan neppe verdsettes høyt 
nok. 

Hans virksomhet har skaffet arbeid 
og levebrød til et stort antall rennbyg-
ger knyttet til produksjon, salg og mon-
tering og til arbeid i skogen. I dag står 
det tusenvis av hytter og hus både i 
Norge og mange andre land, som har 
sin opprinnelse i den bedriften Erling 
grunnla på Berkåk. 

Det skal også tas med for å bely-
se en helhet, at Erling sammen med 
kona Margit, etablerte og drev Berkåk 
Turistheim, som var en betydelig turist-
bedrift gjennom mange år. 

Helt fortjent har Erling Sande blitt 
tildelt flere flotte utmerkelser og frem-
for alt Kongens Fortjenstmedalje.   

Rennebu har all grunn til å være 
stolt av det livsverk Erling Sande har 
etterlatt seg. Om mannen blir borte 
vil vi likevel se sporene etter ham. 
Sammenligningen skal ikke trekkes 
for langt, men det ligger nær å låne Tor 
Folesons ord fra slaget på Stiklestad:  
”Og det er det stora, og det er det 
glupa,at Merket det stend, um Mannen 
han stupa.»

Vi minnes Erling Sande i takknem-
lighet.

Ola T. Lånke, ordfører 

(fra minnetale holdt på vegne av 
Rennebu kommune ved begravelsen 
24. juli i Berkåk kirke)
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Rennebumartnan as, Myrveien 2 Birkabygget, Berkåk Tlf 72 42 77 48 / 917 83 500 
        post@rennebumartnan.no – rennebumartnan.no 

Vi ønsker tips til forbedringer!
Vi kan stadig forbedre oss. Vi tar gjerne mot tips
og ideer til videreutvikling av Rennebumartnan,
så kontakt oss gjerne.

Evaluering fra en av utstillerne:
“Det var meget god service fra arrangør og 
dugnadsfolket. De som hjalp til var ikke vanskelig å 
be. Vi fikk hjelp med en gang hvis vi trengte det!”

På vegne av oss i Rennebumartnan as vil vi takke
dugnadsgjengen, ansatte, kulturaktører, publikum,
Rennebumartnans Sponsorlag og  lokalt næringsliv  – 
og ikke minst alle de 175 flotte utstillerne på årets 
martna. Dette ble en folkefest og en hyllest til håndver-
ket!

Også i år har utstillerne og vi som arrangører gitt gaver 
for å vise at vi setter stor pris på innsatsen og servicen 
til dugnadsgjengen. Gavene som nå er ustilt i Birka-
bygget trekkes blant alle som har deltatt i dugnad 
under årets martna. Vinnerne vil bli kunngjort  på 
Rennebumartnas hjemmesider 1. september.

Håper vi alle møtes igjen under jubileumsmartnan 
14. – 16. august 2015

På vegne av styret og martnaskomiteen
- Kenneth Teigen
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Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk

Hjertelig takk!

Hjertelig velkommen til Rennebumartnan 14. - 16. august 2015 
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– Ja, jeg var som vanlig den eldste 
i feltet, og var nok også den som var 
desidert mest støl i beina når vi skulle 
opp på seierspallen og motta medal-
jene, ler Nina. 

Som kjent er det jo imidlertid slik at 
de eldste fortsatt er eldst, og ifølge Nina 
var det helt greit at beina var stive som 
tømmerstokker, all den tid gullmedal-
jen var trygt plassert i lomma.  

12 – 13 timer i uka
Når Nina snakker om de 500 meter-

ne med intens innsats på sykkelbanen, 
er hun i stor grad opptatt av å tone ned 
egen innsats. Den sprudlende skoleråd-
giveren får det nesten til å høres ut som 
om dette er noe alle og enhver kunne 
klart med litt ekstra trening. Slik er det 
selvfølgelig ikke. Helt fram til i sommer 
lå treningsmengden på imponerende 
12 – 13 timer i uka, og da snakker vi 
ikke akkurat om sykkelturer i prate-
tempo... 

– Det ble mye en stund ja, og med 
både jobb og familie ble jeg nødt til å 
trappe ned litt, forteller Nina. 

I sommer har det derfor vært mindre 
trening, med mer spesifikke økter fram 
mot NM. - Da har jeg f. eks. kjørt noen 

Norgesmester i Banesykling
Skolerådgiver Nina Rise Oddan ble nylig Norgesmester på 
500 meter banesykling, og det i konkurranse med langt yngre 
jenter. 

økter spesielt med tanke på å få opp 
farten de første 15 sekundene, og andre 
økter der jeg trener på å holde frekvens 
og maxfart gjennom hele løpet, forteller 
Nina. 

Trondheim – Oslo
Nina er også kvalifisert til veteran 

VM i landeveisritt i slutten av august, 
men her har hun valgt å ikke delta. 

- Løpet arrangeres i Italia, så det 
hadde nok blitt en relativt kostbar for-
nøyelse. Dessuten har jeg prioritert tre-
ning fram mot NM den siste tiden, og 
føler ikke at jeg har godt nok trenings-
grunnlag til å delta i lange løp akkurat 
nå, sier Nina. 

Denne høsten blir det derfor mest 
deltagelse i lokale ritt, så tar hun den 
videre sykkelkarrieren litt som det 
kommer. Hun innrømmer imidlertid at 
hun har en drøm om å sykle Trondheim 
– Oslo før hun gir seg.  

– Ja, det har jeg aldri gjort før, så det 
tror jeg kunne vært en artig utfordring. 
Kanskje blir det allerede neste år, og 
kanskje må jeg trene enda litt lenger 
før jeg tør melde meg på, det får vi se, 
avslutter den nybakte Norgesmesteren 
på 500 meter banesykling.

Av Mona Schjølset

Etterlengtet åpning

Sist fredag ble Kjerkbua på 
Voll endelig gjenåpnet etter å 
ha vært stengt i over tre år.

Sivert Gunnes (tippoldebarn til 
Sivert Gunnes som bygde de første 

”Gunnesbruene”) fikk æren av å klippe 
snora sammen med ordfører Ola T. Lånke.

Ordfører Ola T. Lånke stod for selve 
åpninga, og uttrykte stor glede over at 
Kjerkbua igjen ble farbar. 

— Det har stor betydning for jåran 
og grenda, trimmere, skolen, bua og 
kirka. Det er så viktig at det må feires, 
og ikke bare markeres.

Barnehagen og skolen fremførte 
egendiktet sang til åpninga, til melo-
dien ”Jeg vil bygge meg en gård”.

 
Vi har pussa opp ei bru,
det vart bra ja, kain du tru!
Binder sammen våre grender,
sånn at vi kan holde hender!
Vi e kjæmpegla` for det, 
spesielt hain Ola T.
 
Sivert Gunnes va så lur,
bygga bru; vi går på tur!
Brua vår e rød og stilig,
vi kan over sent og tidlig!
Den ska åpnes her i dag,
rop HURRA for Kjerkbrua!

Flere etterkommere etter Sivert Gunnes 
møtte frem: Sivert, Ola, Sivert, Jakob, 
Sondre og Ivar - alle Gunnes.

Av Dagfinn Vold

Nina Rise Oddan øverst på pallen under NM i banesykling. Foto: privat
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Ifølge Kjetil Værnes, som er leder i 
skigruppa, har både anleggsarbeid og 
dugnadsinnsats gått på skinner. 

– Ja, vi har holdt tidsskjemaet bra, 
og både entreprenører og frivillige har 
stått på for å bli ferdige til rett tid, sier 
Værnes.

Stor interesse
Ifølge Værnes har rulleskianlegget 

blitt møtt med stor interesse både fra 
lokale utøvere, og fra klubber i nærhe-
ten. 

– Det er jo en stor fordel å få lagt 
rulleskitrening til et slikt område, slik at 
barn og unge slipper ut på trafikkert vei. 
At det ligger så sentrumsnært og lett-
vint tilgjengelig er også en stor fordel, 
og jeg ser ikke bort fra at det vil ha posi-
tiv betydning for rekrutteringen til ski 
og skiskyting i distriktet, sier Værnes. 

Mye papirarbeid
Selv om ildsjelene bak det snart fer-

digstilte anlegget har lagt ned et ukjent 
antall arbeidstimer, både med papir-
arbeid og dugnadsinnsats på stadion, 
syns Værnes det er en god belønning å 
se at anlegget tar form og blir ferdig. 

- Det var kanskje mest slitsomt når 
vi holdt på som verst med planlegging 
og papirarbeid. Etter hvert som det 
praktiske arbeidet kom i gang, har vi jo 

Åpning av rulleskiløype

sett resultatene med en gang, og det er 
utrolig motiverende, sier Værnes. 

Han fremhever også at den positive 
holdningen de har blitt møtt med fra 
entreprenører, frivillige og innbyggere 
forøvrig, har bidratt til å gjøre arbeidet 
mer lystbetont. 

– Nå gleder vi oss bare til å komme 
i gang med trening og konkurranser for 
små og store utøvere, og håper anlegget 

blir flittig brukt utover høsten, avslutter 
Kjetil Værnes på vegne av skigruppa. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

De fleste har sikkert lagt merke til at det som har lignet et anleggs-
område på og rundt Rennebu Skisenter, etter hvert begynner å ta 
form som en skiarena med flott rulleskitrasè. Den 4. september skal 
det hele stå ferdig, for da kommer skipresident Erik Røste på besøk 
for å foreta den offisielle åpningen av anlegget.

Dugnad på planering av traseen før det skal legges asfalt. F.v. Tor Næve, Arne Per Bjerkås 
og Hans Joar Skamfer.

Skistadion får også eget toalettbygg. F.v. Olav Hårstad, Even Meslo og Robert Krogstad.
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1. klasse ved Berkåk skole. Foran f.v.: lærer Kari Kveberg, Cato Rønne Løfshus, Sara Angelica Granali Ajaatour, Nora Berntsen 
Uv, Mari Krogstad, Torunn Rønning, Robert Solstad, Fardowso Abdarahamn Sheik og Kamilla Moen Holiløkk og lærling Ida 
Kristine Høen. Bak. f.v.: Lone Vaagen, Christopher Johansen Haugan, Knut Magnus Storli Aune, Christoffer Schevik Ødegård, 
Endre Berntsen Buskalnd, Lars Eivind Flå Sundset, Arn Christian Gunnes, Trym Krystad Johansen og Synne Kosberg.

1. klasse ved Voll skole. Foran f.v.: assistent Ingrid Larsen, Glenn Alexander Alia Grindvoll, Peder Håker Stavne, Sivert Hamre 
Gunnes, Margrethe Uv, Ane Lidarende Meslo, Sigrun Dons Uv, Petter Bakk, Steffen Andre Hestmo Haugen og lærer Marita 
Grefstad.

Våre første-klassinger
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Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

Utleie av maskiner

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Tlf 909 54 130/476 37 302
www.rennebumaskinutleie.no

Gravemaskiner – Minidumper – Hengere 
Kompaktlaster med pallegafler og skuffe

Vi tar oppdrag som 
stubbfresing, fjerning av 

hageavfall og mindre 
graveoppdrag

Distriktets
kontor-
leverandør

Vi leverer alt
av kontorrekvisita

fra kopipapir – toner – permer
til laser- og blekkskrivere
og store kontormaskiner

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

Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no

Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå

Soknedal - tlf 72 43 34 14/414 52 610

Vi ønsker å bidra 
til en verdig gravferd

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå
Tlf 72 43 34 14/414 52 610

Vi ønsker å bidra 

til en verdig gravferd
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Åpningstider:   Mandag-fredag 9-18  –  Lørdag 9-17

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

Middag for 4990

Har du Trumf-kort?
Du får 1% Trumf-bonus på 
alt du handler av dagligvarer. 
Du kan når som helst ta ut 
opptjent bonus i produkter 
eller i kontanter. 
Med Trumf Visa får du hele 
2% bonus.
4% på dagligvarehandel på Trippel-Trumf-dager
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Rekordmange utstillere og flotte 
kulturinnslag preget martnasområdet 
hele helga, og bidro til å sette publikum 
i den rette martnasstemningen.

- Vi er kjempefornøyd ja, og alle-
rede nå har vi over 60 søknader til 
Rennebumartnan 2015. Det ser vi på 
som et godt tegn, fastslår Teigen.  

Mange høydepunkt
Ifølge martnassjefen var det mange 

høydepunkt under årets martna, og 
tilbakemeldingene fra publikum tyder 
også på at man har truffet godt når det 
gjelder valg av både martnasgjest, fore-
dragsholdere og artister. 

- Marianne Meløy er jo en helt fan-
tastisk dame, som treffer de fleste med 
sin selvironiske humor, så det var midt i 
blinken. Dessuten syns hun selv det var 
veldig stas å være på martnan, og det 
var jo veldig gledelig å høre for oss som 
arrangører, sier Teigen.   

For veldig mange ble naturligvis 
også konserten med Ole Paus et høyde-
punkt, noe martnassjefen sier seg vel-
dig enig i. 

- Vi kalte det en intimkonsert, og det 
følte vi ble veldig beskrivende. Ole Paus 
fikk akkurat den gode kontakten med 
publikum som gjorde dette til en spesi-
ell opplevelse, forteller Teigen. 

Han framhever også resten av kul-
turarrangement og aktiviteter som høy-
depunkt hver på sin måte, og er veldig 
glad for den responsen publikum har 
gitt både i løpet av helga og etterpå. 

Rennebutun
For tredje året på rad deltok lokalt 

næringsliv under felles stand på 
Rennebutunet, og i år ble dette området 
gjort enda mer åpent og lettere tilgjen-
gelig for publikum. De lokale bedriftene 
hadde også lagt ned mye arbeid i sine 

Nok en vellykket martna!

utstillinger, og det er også noe Teigen 
setter pris på, og som er i tråd med 
Rennebumartnans intensjoner. 

– Skulle vi ønske oss noe for dette 
området videre framover, er kanskje det 
å legge tilrette for enda mer aktiviteter 
og levende håndverk. Dette er noe vi 
ser publikum setter veldig pris på, og 
som vi oppfordrer våre utstillere til å 
bidra med, sier Teigen. 

Han ser heller ikke bort fra at del-
tagerne på Rennebutunet får en lavere 
terskel for å samarbeide om andre pro-
sjekt og markedsføre hverandre. 

– Det tror jeg er både positivt og vik-
tig for lokalt næringsliv, sier Teigen.  

Jubileumsmartna
Etter at martnaskomiteen har gjort 

unna en del oppsummeringer og etter-
arbeid, skal de så raskt som mulig 
begynne å se framover mot jubileums-
martnan 2015. 

- Da fyller Rennebumartnan 30 år, 
og det skal naturligvis behørig marke-
res, forteller Teigen. 

På hvilken måte jubileet skal mar-

Selv om værgudene ikke viste 
seg fra sin beste side hele hel-
ga, tyder tilbakemeldinger fra 
både publikum og utstillere 
på at arrangørene også denne 
gangen kan si seg svært godt 
fornøyd med gjennomførin-
gen av årets martna. 

keres er ikke klart enda, men målet er 
i alle fall at neste års tema skal slippes 
ganske fort, slik at det kan brukes både 
i markedsføring og i det interne arbei-
det for arrangørene. 

– Noe som vi imidlertid har bestemt 
oss for, er at de frivillige skal hedres på 
en skikkelig måte under neste års mart-
na. Hadde det ikke vært for den fantas-
tiske dugnadsgjengen som stiller opp 
år etter år, hadde vi aldri greid å gjen-
nomføre dette arrangementet, og de 
fortjener all den ros og oppmerksom-
het de kan få. Hvert eneste år får vi til-
bakemeldinger på at både utstillere og 
publikum føler seg godt mottatt og iva-
retatt når de besøker Rennebumartnan, 
og det setter vi i martnaskomiteen 
umåtelig stor pris på, avslutter en for-
nøyd martnassjef. 

 
Tekst: Mona Schjølset

Foto: Dagfinn Vold

Årets martnasprisvinner ble Disen Kolonial ved Sjur Harby. Her sammen med daglig 
leder i Rennebumartnan Kenneth Teigen og ordfører Ola T. Lånke etter prisutdelingen.
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Martnasminner

1 1

2

3

4

1: Ingrid Storlimo stilte på Fesjaa´n i kjole fra Duodu og med stor 
mave - og forklarte hvorfor.

2: Runa Marte Skjolden prøver seg på en dreiebenk etter modell fra 
middelalderen.

3: Ingrid Tørset grillet hel gris sammen med Sveinung Kosberg på 
Rennebutun.

4: Martnan er også et sosialt treffsted. Her møttes venninegjengen 
fra 1958 - Åse Ringlie Hammervik, Inger Solli Andreassen, Åse 
Meslo, Inger Måren, Anita Robinson og Bodil Holden.

5: Thea Asphaug (Berkåk skole) ble uttrekt som vinner av kr 1.000 
og en sekk fra Sparebank1 SMN på Ung Skapreglede søndag. 
Fredag ble June Nordbø (Vonheim barnehage) uttrekt som vinner. 
Frøydis Aalberg Jacobsen fra banken er glad overrekker av premien 
til Thea. Pengene skal brukes i klassa og barnehagegruppa de går i.

6: Under bunadsparaden fredag ble alle med Rennebubunad samlet.

7: Alexandru Gros Grindvoll hadde solistrollen da TrønderEnergi-
sangen «Lys t hele Trøndelag» ble urfremført. Med seg på san-
gen og på scenen hadde han Torstein Flakne fra Stage Dolls og 
Charlotte Audestad, som har skrevet tekst og melodi til «Lys t hele 
Trøndelag».

Foto: Dagfinn Vold
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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

Konsert med
Arve Tellefsen

og
Harald Rise

Berkåk kirke
Torsdag 16. okt 

kl 20:00

Nummererte billetter kr 380,- 
til salgs hos Snertne Sneller 

fra lør. 30. aug kl 09:00

Kun kontanter!

Setersesongen snart over
Sommeren er på hell, og Synnøve Bruholt flytter snart hjem fra 
Svardalssetra.

Synnøve Bruholt har tilbragt som-
rene på setra siden hun kom hit til 
Rennebu for 30 år siden. Her trives hun 
godt, og kan ikke tenke seg noe annet 
om sommeren. Her finner hun roen, tar 
vare på det pene kulturlandskapet og 
holder gammel setertradisjon i hevd. 
Hun lager rømme, skjørost, smør og 
salatost som hun selger til foturistene. 
En kan også få kjøpe seg en kaffetår 
med hjemmelaget kjeks på setra. 

Neste sommer er Synnøve på plass 
- og da kan du ta turen.

Av Dagfinn Vold
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Vil du være med 
å finne felles retning for skoler og barnehager i Rennebu kommune? 

KS og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag inviterte i vår alle kommuner i Sør-Trøndelag til å 
delta i utviklingsprogrammet «Den gode barnehage- og skoleeier» som går over ett år. Her 
deltar de fleste kommunene i fylket, deriblant Rennebu. 

Barnehagen og skolen har sammen ansvaret for opplæringsløpet og utdanningen til våre 
barn og unge. Forskning viser at utdanning er en viktig forutsetning for å mestre livet, deri-
gjennom få ei god helse og få tilgang til yrkeslivet. 

Utdanningsdirektøren hos Fylkesmannen, Lasse Arntsen, hadde en presentasjon for kom-
munestyret tidligere i år, hvor han sa at Rennebu kommune som skole- og barnehageeier bør 
definere hva 

«den gode skolen og barnehagen i Rennebu kommune» betyr, og ut fra denne definisjonen 
fastsette tydelige og gjennomførbare mål for barnas og elevenes læring og trivsel der opplæ-
ringen skal ha et lokalt særpreg, et fotavtrykk».

Kommunestyret i Rennebu er barnehage- og skoleeier, og har dermed ansvaret for å gjøre 
vedtak som støtter opp under verdier som skal prege opplæringen. Opplæringen vedrører 
ikke bare politikerne, men også foreldre, ledere og ansatte både i skole og barnehage samt 
barn og unge. 

Derfor inviterer den lokale styringsgruppa for Den gode barnehage- og skoleeier dere 
alle: politikere + foreldre + ansatte + unge til å delta i et åpent møte og komme med innspill 
til:

Hvordan kan Rennebu kommune utvikle en felles retning som vi benytter for å styre kva-
litetsutviklingen i barnehagene og skolene våre?

Dette har vi aldri gjort før og håper derfor på godt oppmøte. Innspillene vil bli fulgt opp i 
etterkant og vil bli brukt for å finne ”ønsket retning”.

Vi har invitert Hanne Kjensli fra KS, som har bred erfaring fra skole og barnehage, som 
prosessveileder denne kvelden.

Vi ønsker velkommen til åpent møte i Samfunnssalen 
på Berkåk 8. september kl 18-21.

Hilsen styringsgruppa for 
”Den gode barnehage- og skoleeier”
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Under årets landsskytterstev-
ne i Sandnes, stilte Rennebu 
med en stor tropp. Flott vær og 
god stemning bidro til at alle 
kom hjem med gode minner 
fra Sandnes, selv om skytere-
sultatene naturligvis varierte 
noe. 

Rennebu Skytterlag har et høyt 
aktivitetsnivå gjennom hele året, og 
medlemmer i alle aldre er sammen på 
treninger, stevner og samlinger. Dette 
bidrar naturligvis til et svært godt miljø, 
noe som gjør det ekstra trivelig å være 
sammen på landsskytterstevnet, som 
er årets høydepunkt for veldig mange 
skyttere. 

Imponerte i skogsløpet
Selv om det under årets stevne 

var mange gode skyteresultat blant 
Rennebu sine deltagere, må det vel sies 
at det var de yngste som imponerte 
mest denne gangen. Rekruttene Lars 
Halland og Amalie Hovin deltok i sitt 
andre landsskytterstevne, og kom hjem 
med både blomster, premier og pall-
plasseringer. Amalie slo likegodt til og 
vant skogsløpet for rekruttklassen, noe 
som ifølge henne selv var svært over-
raskende. 

- I skogsløpet starter vi jo med 
utgangspunkt i resultatene fra felt-
skytingen, og alle jentene helt opp til 
juniorklassen starter sammen, så det er 
vanskelig å holde oversikt hvordan man 
ligger an underveis, forteller Amalie. 

Underveis i løypa begynte hun 
imidlertid å ta igjen flere deltagere, så 
det var veldig spennende etter hvert 
som resultatene ble lest opp. 

- Jeg skjønte jo at jeg antagelig had-
de løpt meg opp noen plasser, men at 
det skulle holde til seier hadde jeg ikke 
trodd, sier Amalie fornøyd. 

Gode nerver
Lars Halland jr beviste også at han 

hadde full kontroll på nervene, og skjøt 
seg til slutt helt opp på 2. plass på bane-
skytingen. På feltskytingen ble det 6. 
plass på den treffsikre unggutten, og 
til sammen er dette et resultat som er 
svært imponerende. Selv er han mest 
fornøyd med baneskytingen, hvor han 
skjøt seg opp helt fra en 11. plass i fina-
lerunden. 

- Ja, det var veldig spennende under 
anvisningen, og jeg hadde aldri trodd 

Treffsikre rekrutter

at jeg skulle greie å skyte meg opp så 
mange plasser, sier Lars. 

Til orientering kan jo nevnes at hele 
326 skyttere deltok i rekruttklassen, og 
det sier vel det meste om denne presta-
sjonen...

Lite mental trening
I forbindelse med skyting er det mye 

snakk om mental trening, og hvor vik-
tig det er å holde nervene under kon-
troll på standplass. Akkurat det har de 
to rekruttene lite fokus på, og etter det 
vi forstår er de heller ikke nevneverdig 
preget av nervøsitet når de ligger på 
standplass. 

– Nei, akkurat det tenker jeg ikke så 
mye på, mamma og pappa er mye mer 
nervøs enn meg når jeg skal skyte, smi-
ler Amalie. 

Begge rekruttene er i alle fall eni-
ge om at de gode resultatene fra årets 
landsskytterstevne har vært en stor 
vitamininnsprøytning i forhold til vide-

re satsing på skytebanen. 
– Ja, skyting er en super hobby, og 

vi har det artig både på trening og kon-
kurranser. Det aller artigste er selvfølge-
lig å treffe midt i blinken, fastslår Lars.

Av Mona Schjølset

Rekruttene Amalie Hovin og Lars Halland imponerte under årets Landsskytterstevne.

Lars Halland like etter at han hadde sikret 
2. plassen under LS i Sandnes.
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Den siste uka før skolestart 
var nesten 70 unger i alderen 
7-12 år samlet til fotballskole 
på kunstgrasbanen. 

Ifølge initiativtakerne Svenn Ove 
Vaagen, Vemund Angell og Olav Stavne 
er dette bortimot 90% av alle som spil-
ler fotball i de aktuelle aldersklassene 
her i Rennebu. 

- Interessen har vært formidabel, så 
vi er kjempefornøyd og gleder oss til 
fire aktive dager sammen med denne 
gjengen, sier Stavne. 

 
Lek og moro

Selv om det i løpet av disse dagene 

Statoil Berkåk Fotballskole 2014 
naturligvis er lagt stor vekt på å utvikle 
de grunnleggende fotballferdighetene 
hos ungene, er det også rom for mye lek 
og moro.

– Dette skal være bra for ungene 
både sportslig og sosialt, og det har vi 
prøvd å legge tilrette for, sier Svenn 
Ove Vaagen, og får støtte fra de to andre 
hovedtrenerne. Ungene er delt inn i 
seks ulike grupper, ut fra både alder og 
ferdighetsnivå, slik at alle skal få utfor-
dringer og trening som passer. For å 
organisere det hele har lederne fått med 
seg en habil gjeng 15-16 åringer, som 
etter beste evne skal forsøke å holde 
styr på de ivrige fotballspillerne.

Lover godt 
Når Rennebunytt stikker oppom 

kunstgressbanen er det bare fornøyde 
fjes å se overalt, og fotballer, unger og 
ledere spretter rundt i et velorganisert 
kaos. De tre hovedlederne går rundt og 
observerer det hele, og hjelper til der 
det trengs. Allerede etter kort tid kom-
mer det beskjed fra noen av de yng-
ste fotballspillerne at det har vært nok 
oppvarming, så de er klare til kamp. 

- Ja, kjør på, vil ungene spille kamp 
så skal de selvfølgelig få det, er den 
greie beskjeden fra Stavne. Fotballskole 
skal være artig!

Sammen med de to andre initiativ-
takerne kan han naturligvis også glede 
seg over interessen og engasjementet 
rundt fotballskolen, og syns dette virker 
lovende for fotballmiljøet i Rennebu i 
årene som kommer. 

– Ja, vi håper alle som er med her 
fortsetter med fotball så lenge som 
mulig, og vi gleder oss til å følge med 
dem framover, avslutter tre fornøyde 
ledere på Statoil Berkåk Fotballskole 
2014.

Av Mona Schjølset

Bildet i toppen - f.v.: Peder Angell, Sondre 
Kvam, Torild Eggan, Steinar Sørum Rise, 
Snorre Joramo, Guro Ytterhus og Jepser 
Vaagen.

Bildet over: Sunniva Skjerve fører ballen, 
mens Sigurd Stuen og Steinar Sørum Rise 
følger opp bak.

Five-a-side-trening - f.v. Kristoffer Moen 
Holiløkk, Jonas Aalbu Jørgen Reitås 
Sæther, Jo Aas Skjerve og Troy Aron 
Ødegård.
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Kundekveld
Tirsdag 9. september kl 19.00
på Meldal barne- og ungdomsskole

  Tema sparing og pensjon,
  underholdning og moteoppvisning

•  Enkel innføring i pensjonsreformen v/Gunnar Birkevold

•  Servering av fingermat fra Meldal og gårdsost fra Rennebu

•  Moteshow der Intersport Løkken, Inc Surnadal og

 Snertne Sneller fra Rennebu viser oss høstens moter

Påmelding til tlf 72 49 80 00 eller
post@meldal-sparebank.no innen 2. september 2014

Vi ønsker aLLE velkommen!
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Planlegger interessant næringskonferanse

Årets næringskonferanse for regio-
nen er i ferd med å ta form, og arran-
gørene legger opp til et interessant pro-
gram rundt temaet hvordan skape vekst 
i regionen?

Skape arena
— Regionen vår har mange små 

bedrifter, og det er viktig å skape en 
arena der de kan møtes for å bli inspi-
rert, skape nettverk, få faglig påfyll og 
ikke minst synliggjøre egen bedrift, sier 
banksjef Espen Eriksen i Opdalsbanken. 
Banken er med på å finansiere store 
deler av næringslivet i Oppdal, og der-
for ser de det som viktig å være med på 
å skape en positiv arena. 

Mye og hente på samarbeid
Ordfører Ola T. Lånke sier at 

Rennebu kommune har alt å vinne på 
å være med som samarbeidspartner 
for næringskonferansen. Næringslivet i 
begge kommunene har en struktur der 
det er nødvendig å komme ut for å få 
impulser for å skape utvikling. 

— Rennebu og Oppdal har felles 
arbeidsmarked. Dermed har vi mange 
felles utfordringer innen hytte- og fri-
tidsbygging, handel, reiseliv - og begge 

er håndverkskommuner, sier Ola T. 
Lånke. 

Gode foredragsholdere
Årets konferanse vil ble ledet av 

ordfører Ola Røtvei, og ordfører Ola T. 
Lånke vil åpne konferansen før fore-
dragsholderne slipper til.

Først ut er Bård Hoksrud (statsse-
kretær i Samferdselsdepartementet). 
Han vil snakke om hva gode kom-
munikasjoner betyr for utviklingen av 
Oppdal og Rennebu generelt og ny E6 
til Trondheim spesielt. 

Deretter kommer Sylvia Brustad 
(tidligere Arbeiderparti-politiker og 
tidligere stortingsrepresentant). Hun 
ser nærmere på samfunnsutvikling og 
kompetansekrav, før komiker, skuespil-
ler og forfatter Rigmor Galtung hol-
der foredrag rundt temaet Fullt lys og 
stummende mørke. 

Den siste som står på foredrags-
listen foreløpig er oppdalingen Ingrid 
Skjøtskift (journalist og nå rådgiver for 
utenriksminister Børge Brende). Hun 
oppsummerer konferansen og stiller 
spørsmålene hva har vi lært, hva betyr 
det for regionen og hva må vi gripe fatt 
i?

Foruten disse foredragsholderne 
kan det også komme en til.

Tre miniseminar
I år som i fjor vil det bli arrangert tre 

miniseminar i tilknytning til konferan-
sen. Det éne temaet er ”E6-utbygging 
- betydning på kort og lang sikt”. Tema 
som vil bli berørt her er bl.a. hvorfor 
E6 er så viktig og hvordan kan lokale 
entreprenører få oppdrag.

Det andre temaet er ”Hytte-
utbygging i Oppdal og Rennebu”, og 
her vil en bl.a. se på potensialet for 
vekst og hvordan en kan få flere hyt-
tedøgn. Fokuset er lokalt i en nasjonal 
overbygning.

Det tredje miniseminaret er 
”Kompetansen i vår region”. Der blir 
det fokus på om det er samsvar mellom 
næringsutvikling/næringslivsbehov og 
utdanningstilbud, og hva en kan gjøre 
for bedre å besvare det lokale kompe-
tansebehovet på kort og lang sikt.

For mer informasjon om konferans-
ne kan en gå inn på nettsiden nærings-
konferansen.no

Av Dagfinn Vold

Næringskonferansen i Oppdal arrangeres den 3. november, og tema for årets konferanse er 
Hvordan skape vekst i regionen? Konferansen vil også i år ha tre miniseminar.

Planleggingsmøte for årets næringskonferanse. F.v. Anne Grete Hoelsether (Oppdalsbanken), Espen Eriksen (Oppdalsbanken), Tina 
Selbæk (Nasjonalparken Næringshage), Kristin Reitan (Kvikne-Rennebu Kraftlag), Trond Jære (Rennebu kommune), Odd Ustad (BDO), 
Jan Bredeveien (Nasjonalparken Næringshage) og Ola T. Lånke (Rennebu kommune).
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Gruppebehandling i basseng 
ved Oppdal Kulturhus
Oppstart: 1. september 2014
Nye deltagere trenger henvisning fra lege.
Ved spørsmål kontakt kommunefysioterapeut
Annette Odden: 913 81 511/ 72 40 25 61

BEHOV FOR LIVSSTILSENDRING? 

Har du behov for livsstilsendring innen områdene 
kosthold, fysisk aktivitet eller røykeslutt for å forebygge 
sykdom eller leve bedre med sykdom du allerede har?
Frisklivssentralen i Rennebu starter opp med ny 
frisklivsperiode i løpet av september og frem til jul.

Frisklivssentralen tilbyr ulike treningsaktiviteter, 
Bra Mat-kurs, kurs i mestring av stress og belastning og 
røykesluttkurs.
Egenandel kr 300,-.
For mer informasjon eller påmelding, ta kontakt med 
din fastlege eller:
Annette Odden, kommunefysioterapeut/
frisklivskoordinator 72 40 25 61/ 913 81 511
annette.odden@rennebu.kommune.no
Solfrid Skjerve, privatpraktiserende fysioterapeut
72 40 25 62 - solfrid.skjerve@rennebu.kommune.no
Mona B. Sunnset, psykiatrisk sykepleier
72 40 25 58/ 993 24 480
mona.sunnset@rennebu.kommune.no

Rennebu Arbeidssenter
Har avslutttet driften på kjøkkenet. 
Vi baker ikke lenger på bestilling og selger ikke salat 
på fredager, men vi leverer fortsatt frukt til bedrifter på 
mandager.
Vi takker alle som har vært kunder opp i gjennom 
årene og ønsker alle velkommen til en handel
på gjenbruksbutikken!

Rennebuskolen har stadig behov 
for tilkallingsvikarer
Interesserte bes henvende seg til skolerådgiver 
Nina Rise Oddan, nina.oddan@rennebu.kommune.no 
eller tlf 72 40 25 93. 

Hold deg orientert om hva som skjer i kommunen
- www.rennebu.kommune.no

- Facebook.com/rennebukommune

Trymm Smørsgård fikk tildelt 
stipend for unge utøvere

Under Rennebumartnan fikk Trymm 
Smørsgård stipendet av ordfører Ola T. Lånke. 

Trymm er 21 år, og er en lovende alpinist. Han 
kjører nå for skilaget Team Skistar (i regi av Skistar 
og Heming IL).  Allerede til neste år går Norges 
Skiforbund inn og støtter laget økonomisk.

— Ved starten av sommeren gjennomføres en 
fysisk test i regi av NSF. I fjor presterte Trymm 
774 poeng på disse testene. Kravet er 500 poeng 
for Worldcup og 400 for Europacup. Det er med å 
understreke at vi har med en utøver å gjøre som 
skulle ha alle forutsetninger til å gjøre det godt, sa 
Lånke under overrekkelsen.

Stipendet er på kr 10.000.
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K U N N G J Ø R I N G E R K U N N G J Ø R I N G E R
Swingkurs
Rennbyggen Danseklubb arrangerer swingkurs, 
bygdeswing for nybegynnere. 
Kurset er for alle som har lyst til å danse swing. 
Medlem eller ikke -  ingen betydning

Lørdag 27. sept 2014 kl 10.00 -14.00
Søndag 28. sept 2014 kl 11.00 -15.00
i Samfunnshuset på Berkåk

Instruktør: Åse Wuttudal fra Orkdal.
Åse er BU-mester i swing i 1996 og har sølv fra NM i swing 
i 2001, for å nevne noe. 

Aldersgrense fra 13 år og oppover. 
Pris: kr 300,- pr. pers for ikkemedlemmer (betales ved 
ankomst lørdag) og gratis for medlemmer i Rennbyggen 
Danseklubb. 

Frist for påmelding; 12. september 2014. 

Påmelding til; 
Liv Lian Kosberg mob 971 83 310 – liv.kosberg@n-lt.no 
Kristin Løfshus mob 902 13 778 – kristin.lofshus@hotmail.com
Det vil bli arrangert oppfølgingskurs senere i høst eller på 
jan/feb 2015. 

Kiosksalg under kurset.

Stor takk for vennlig deltagelse, vakre blomster og
minnegaver ved Solveig Nilsens bortgang.

Familien

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse i forbindelse med 
Reidun Johanne sin bortgang. Takk også for blomster og 
gaver til hjemmesykepleien.

Bjørn,
Ann Kristin, Hege Merethe og Erik med familier

Håndballsesongen 2014/2015!
Vi ønsker gamle og nye unger velkommen til håndball-
treninger i Rennebuhallen.
Treningstider for hvert lag ligger på rennebu-il.no.
Spesielt ønsker vi dere som går i 4. og 5. klasse velkommen 
til J10!
Har dere spørsmål, ta kontakt med
Grethe 917 31 658 eller Mari 900 81 598

Neste Rennebunytt 
kommer torsdag 11. september. 
Frist for stoff er tirdsdag 2. september.

tlf 72 42 76 66
Annonser: mari@mediaprofil.no

Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil.no

Granavandring
Har du nokon gong vore på tur i Granadalen? 
Grana rinn i eit trollsk juv med fossar og jettegryter. 
Grindal grendalag tek deg med på tur søndag 31. august, 
oppmøte ved Granabrua klokka ti. 
Granadalen er ikkje tilrettelagt for folk, ta på gode fjellsko - 
vi går stort sett på stein og berg, og det er nokre utfordrande 
parti på vegen.  Mogleg å fiske med markstong i kulpane 
oppover. Ta med kaffe og mat - vi finn ein luggum plass der 
vi tenner bål og et nista vår! 
Med forbehold om oppholdsvær.

Ledig kontor!
Allsidig miljø i Næringshåggån
Postmyrveien 19, Berkåk.
Rennebu Eiendom AS, tlf 958 13 938

Sankerdager
12. og 13. sept  –  19. og 20. sept  –  4. og 5. okt

Rennebu Sau og Geit

Ilfjell Grunneierlag SA
Jakttider og priser for 2014/2015

Rådyr
Kvote på 5 dyr, kortsalg.

Småviltjakt
Døgnkort; 120,-
Ukeskort; 500,-
Sesongkort; 1000,- inkl. storfugl og hare
Sesongkort, familie; 1500,- (kun ett våpen)
Sesongkort rekrutt; 500,- 14-18 år
Sesongkort m/hund; 1500,- 3 grunneierkort og 2 for ikke 
grunneiere.

Perioder
Rypejakt  (01.10 - 07.10) Begrensning på 2 ryper pr. døgn, 
totalkvote 10 ryper.
Rekruttjakt (15.09 - 23.12)
Storfugljakt (01.10 - 23.12)
Harejakt (01.10 - 23.12)

Kjøp av jaktkort
Rådyrjakt - Arve Bøe, tlf: 478 87 227
Småviltjakt - Bygdasenteret AS på Berkåk

Sesonkort m/hund - søknad rettes til 
Ingrid Meslo tlf 909 60 190
Søknadsfrist 10.09. Loddtrekning på innkomne søknader.

Kontaktperson
Spørsmål angående jakta rettes til 
Steinar Bakk, tlf 997 42 475

Ilfjell Grunneierlag - Styret

følg oss på
facebook
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Vi inviterer deg til å besøke
Rennebu.com 

- en ny nettportal for Rennebu! 
Her kan du finne det meste av det  du er ute etter 

av informasjon om Rennebu.
Nettportalen har bl.a. en egen kulturkalender der 
du kan holde deg orientert om det som foregår i 

bygda.

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

Dette skjer i Rennebu!
28.08 Oppskyting Gammelstødalen 17.30
28.08 Tur til Vangshaug Turisthytte Grindal 09.00
 Sunndal, med Røes Transport
28.08 Førjaktmøte Sandbrekka 19.00
30.08 Nerskogskonserten Grovasetra/Skarbakkan 19.00
31.08 Granavandring Granabrua, Grindal 10.00
31.08 Gudstjeneste  Innset kirke 11.00
31.08 Gudstjeneste Nerskogen kapell 20.00
02.09 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
04.09 Mottak av klær Refshus skole 16-18
07.09 Gudstjeneste Berkåk kirke 11.00
08.09 Åpent møte om ”den gode 
 barnehage- og skoleeier”  Samf.huset 18.00
10.09 Formiddagstreff Menighetshuset 11.00
21.09 Gudstjeneste
21.09 Sangmøte Samf.huset Berkåk 14.30
 Rennebu musikklag
27.-28. Swingkurs Samf.huset
 se kunngj.

Håndball: se rennebu-il.no for treningstider
Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 19.00.
Oddetallsuker på Stamnan og partallsuker på Innset.
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 21-02
Seniordans hver tirsdag kl 14-16 i samf.huset 
fra 16. september

Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

Gratis innrykk i kalenderen,
send epost til mari@mediaprofil.no

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

Rennebunytt
utgivelser høsten 2014

Nr Uke Utgivelsesdato Frist innlevering 
14 37 11.09.14 02.09.14
15 39 25.09.14 16.09.14 
16 41 09.10.14 29.09.14 
17 43 23.10.14 14.10.14
18 45 06.11.14 28.10.14
19 47 20.11.14 11.11.14
20 49 04.12.14 24.11.14
21 51 18.12.14 09.12.14

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

Tlf 72 42 76 66 - www.rennebunytt.no


