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Vi ønsker alle
ei god jul
og et godt nytt år!

tlf 72
49 80 001
Rennebunytt

leder

Kor fint!

Jula står for tur og mange med meg har blitt satt i julestemning utover senhøsten. Det er ofte mye styr og stress
når jula nærmer seg, og desto viktigere er det at vi av og til
tar oss tid til å senke skuldrene og nyte. Aktører og arenaer
for dette har vi heldigvis mange av i Rennebu.

og ispedd litteraturformidling fra Maj-Britt Svorkdal Hess
endte det hele med en total julestemning for min del. De
to dirigentene hadde satt sammen et program hvor vi fikk
servert både mer og mindre kjente julesanger, der solistene
sto i kø og både piano og kirkeorgel bisto sangerne.

“Røst” inviterte til sin første, egne konsert i høst. De fylte
kultursalen i starten av november og virkelig bød på seg sjøl.
Temaet var kvinnelige artister fremført av et kor fullt av tøffe
damer. Jeg digga repertoaret! Kor, band og korps leverte
som bare det. Her merka jeg meg at flere av sangene var
arrangert av korets dirigent, Beate Dullum. Det arbeidet
håper jeg hun fortsetter med, for her var det mange kjente
sanger som hadde fått en kreativ vri som virkelig traff meg.
Noen uker senere sørget Rennebu songkor for at vi endelig
fikk oppleve Heidi Skjerve igjen på hjemmebane. Sammen skapte de ei nydelig kulturopplevelse i Rennebu kirke.
Rennebu songkor starta og avslutta konserten, midt i fikk vi
servert profesjonell musikk fra øverste hyllet – det fungerte
kjempebra. Det er lenge siden sist vi fikk muligheten til å
oppleve Heidi Skjerve på hjemmebane, og vi er så stolte av
at Rennebu er din hjemmebane – at du er vår. I tillegg gjør
hun akkurat det jeg håpet på når jeg så årets Drømmestipendmottaker, Eline Voll, på plass i kirka denne kvelden;
- en av våre unge talenter opptrer med en av våre profesjonelle artister. Rennebu altså – alt hva du har.
Deretter var turen kommet til den tredje store konsertarenaen vi har i Rennebu; Innset kirke. Snøføyka sto utenfor,
og inne sto to kor klare for å sette julestemninga til det fulle.
Vårt tredje kor, Rennebu Mannskor, gikk sammen med Røst

Jeg er så stolt av alle korene våre. Tenk det, vi har tre store
kor som boltrer seg på ulike kulturarenaer i kommunen vår
og byr på kulturopplevelser av høy klasse. Dette er folkehelse i praksis! For hver kor-konsert jeg har gått hjem fra har
jeg kjent på gleden av opplevelsen jeg har fått, kjent på hvor
deilig det er å senke skuldrene, stresse ned, nyte vakre toner
fremført av naboen, kollegaen, sambygdingen. Ikke nok med
det, i tillegg til korene har Rennebu bydd på korps, kulturskole, Trondheimsolistene og Olav Syrstad og flere andre
kulturopplevelser. Kultur for og med store og små.
Vi er heldige som har et så sterkt kulturmiljø i Rennebu og
vi er heldige som har så mange flotte scener å opptre på. I
totalen er korene bare en liten del av kulturlivet i Rennebu,
men ikke lite viktig av den grunn. Kor stolt! Kor artig! Kor
fint!
Jeg har fått senket skuldrene og kommet ned på hvilepuls
gjennom flere kulturelle friminutt i høst. Nå kan julefreden
senke seg før vi tar fatt på et nytt og spennende år med nye
utfordringer og mange nye kulturopplevelser.
Opplev KulturRennebu du også, det anbefales.
Med ønske om ei riktig god jul og et godt nyttår!
Marit Bjerkås - varaordfører

Rennebu kommune
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Kommunale møter
Ingen flere møter i 2017
Saklister og møtereferat finner du på
www.rennebu.kommune.no - Politikk

Rennebu kommune og Mediaprofil as
Dagfinn Vold
konst. rådmann Lill H. Bøe (ansv.red.)
ordfører Ola Øie, Janne Havdal
Nordbø og Evy-Ann Ulfsnes
Adresse
Rennebunytt, c/o Mediaprofil as,
Myrveien 4, 7391 Rennebu
Telefon
72 42 76 66
E-post
Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil.no/
mona@mediaprofil.no
Annonser: mari@mediaprofil.no
Web
www.rennebunytt.no og
www.rennebu.kommune.no
Abonnement Gratis alle husstander i Rennebu, Soknedal,
Jerpstad, Kvikne og Fagerhaug.
Opplag
3.600 stk

Stor glede over nytt bibliotek

Etter et drøyt halvår som
biblioteknomader, kunne
Merete Kjærnes Fossum og
Janne Hinsverk nylig ønske
publikum velkommen inn i
de nye lokalene på Torget.
Både ordfører, kultursjef og representant fra fylkesbiblioteket var tilstede med
lykkeønskninger, og elever fra kulturskolen bidro som vanlig med flotte innslag.
Møteplass
Enhetsleder for kultur og fritid, Astri
Snildal, og ordfører Ola Øie ga begge
uttrykk for at biblioteket skal være en
plass for alle, og at den sentrale plasseringen vil gjøre det lettvint å stikke innom.
- Dette er et sted for flere typer aktivitet, en inkluderingsarena og en møteplass.
I så lyse, trivelige lokaler er det lett å trives, og jeg både håper og tror at publikum
vil benytte seg av tilbudet, sa Øie i sin
åpningstale.
Også Eivind Stav fra fylkesbiblioteket påpekte muligheten med flerbruk,

Ordfører Ola Øie overrakte
et maleri av den samiske
kunstneren Mattis Mango til
Janne Hinsverk og Merete
Kjærnes Fossum.
Forrige bibliotekar Bente
Gunnesmæl gledet seg over
nytt bibliotek.
og nevnte spesielt minikonserter og
andre små kulturarrangement. I arbeidet
med utforming av det nye biblioteket i
Rennebu har fylkesbiblioteket vært involvert, sammen men et arkitektfirma. Ifølge
Stav har dette vært et meget spennende
samarbeid, og resultatet er han veldig
godt fornøyd med.
- Her har vi fått en løsning der både det
klassiske biblioteket og en mer moderne
flerbruksplass er ivaretatt, sa Stav.
Gleder seg til å komme i gang
På selve åpningsdagen var det møtt
fram et knippe fornøyde kunder, som ga
tydelig uttrykk for at de har gledet seg til
at det skulle bli normal drift på biblioteket
igjen.

- Det har vært et savn, så nå er jeg glad
for å kunne gå hit igjen. De nye lokalene ble kjempefine, og jeg tror enda flere
kommer til å stikke innom her, sa en av de
frammøtte.
Bibliotekarene selv var også godt fornøyd, og nå gleder de seg til å komme i
normal gjenge igjen. Selv om ikke alt er
kommet helt på plass enda, har de det som
trengs for å ønske kundene velkommen.
At mange har savnet bibliotektilbudet er
de heller ikke i tvil om.
- Vi har fått mange henvendelser fra
folk nå i flytteperioden, så nå håper vi at
både gamle og nye kunder tar veien innom biblioteket, smiler Merete Fossum og
Janne Hinsverk.
Av Mona Schjølset

Rennebunytt
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Totalleverandør innen

elektroinstallasjon

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd
Døgnvakt:
mobil 414 52 610

7288 Soknedal
Epost: stobb@gauldalen.no

tlf 72 42 82 00 – berkak@smnregnskap.no
Åpningstider i jula:
Mellomjula: 9 - 13
Julaften og Nyttårsaften: stengt

Telefon: Jens 996 42 897
John Håkon 481 15 515
E-post: post@rennebuelektro.no

Din lokale maler for tak og vegger

Ønsker alle en riktig god jul
og et godt nyttår!
Jarno van Malsen

Vi ønsker alle våre kunder og forretningsforbindelser

Ulsberg, 7397 Rennebu – mob 948 56 836
malervanmalsen@hotmail.com

Distriktets
kontorleverandør

Åpningstider
for julehelgen

en riktig GOD JUL & GODT NYTT ÅR!

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

Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!
Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no

Ønsker alle ei god jul
og et godt nytt år!
Trondheimsvegen 53, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00
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• Installasjon i bolig, hytte,
landbruk og næringsbygg
• Elkontroll bolig
• Tele og datanett
• Alarm og brannvarsling

Rennebunytt

Julaften: 9 – 13
1. juledag: Stengt
2. juledag: 10-16
3. juledag – 6. juledag: 8 – 20
Nyttårsaften: 9 – 13
1. nyttårsdag: 8 – 22

Vi ønsker våre
kunder og forbindelser
en fredfull jul og et godt nytt år!

Ekspressbuss til Værnes
Busscharter.no starter i 2018 ekspressbussrute fra Oppdal til
Trondheim Lufthavn Værnes via Trondheim.

Klar for ny bussrute til Værnes: Utviklingsleder Frode Revhaug, Ragnhild Plassen Vik
fra Nasjonalparken Næringshage, ordfører i Rennebu Ola Øie,
eieren av Busscharter.no Hans-Erik Svepstad, og ordfører i Oppdal Kirsti Welander.

Busscharter.no starter ekspressbussrute Oppdal – Trondheim – Trondheim
Lufthavn Værnes. Ekspressbussruten vil
avganger morgen og ettermiddag i hver
retning på hverdager, og en avgang i hver
retning på lørdag og søndag.
Det nye busstilbudet tilbyr direktetransport til Trondheim og Trondheim
Lufthavn Værnes. Tilbudet gir de reisende
mulighet til å reise på strekningen uten
overgang, og er tilrettelagt flytilbudet ved
Trondheim Lufthavn Værnes.
Billetter må kjøpes via Xpressbuss.no
på forhånd. Det tilbys billetter fra kr 99,-.
Ordinær billett kr 299,-.

Det nye busstilbudet vil ha første
avgang mandag 5. februar 2018, og vil
binde sammen vår nye region Trøndelag.
Salget av billetter starter på Xpressbuss.
no i løpet av januar 2018.

Ekspressbusstilbudet
er
utarbeidet i samarbeid med Nasjonalparken
Næringshage i Oppdal og ordførerne i
Oppdal og Rennebu kommune.

Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Randi Grete Kalseth-Iversen/
OPP

— Det er veldig positivt med flybuss
fra Oppdal til Værnes, som vi i Rennebu
også har god nytte av. Det er et nytt og
praktisk tilbud når en skal være borte en
dagstur med fly, og samtidig er det veldig
billig i forhold til å bruke egen bil. Vi må
derfor være flinke til å bruke tilbudet, og
endre litt adferd og tenke mer kollektivt,
sier ordfører Ola Øie.

Early Birds
Rennebu

I forbindelse med at Trondheim søker
om å få arrangere VM på ski Nordiske
grener i 2023, er det et mål på veien å stimulere til bedre folkehelse og mer aktivitet i befolkningen. Et av tiltakene er Early
Birds, morgentrim for alle!
Nylig ble Early Birds lansert for spreke morgenfugler i Rennebu, og initiativtakerne Marit Bjerkås og Mari Ytterhus, er
godt fornøyd med oppmøtet de to første
gangene.
- Den første gangen møtte 30 personer, og så rundt 20 neste gang. Det er vi
fornøyd med, men selvsagt anbefaler vi
mange flere å bli morgenfugler, fastslår
Marit.
Første fredag i måneden
Den første fredagen i hver måned
møtes alle morgenfugler på Torget til en
30 minutter lang gå- eller joggetur. Alle
starter sammen og går eller jogger i sitt
tempo, mot Nygard. Etter 15 minutter
snur man og alle kommer dermed samlet tilbake til start, der det serveres kaffe.
Kommunen stiller garderober i hallen til
disposisjon for de som ønsker en dusj før
de starter arbeidsdagen.
Neste gang blir altså den første fredagen på nyåret, og det er selvfølgelig en fin
anledning til å komme i gang med trim
etter jul.
- Vi kjører på videre inn i det nye året.
Dette er en flott måte å starte dagen på.
Det er både sosialt og trivelig samtidig
som man får frisk luft og en trimtur, påpeker Mari, som oppfordrer arbeidsgivere til
å ta med sine ansatte eller utfordre naboen. Etter endt morgentrim får deltagerne
servert kaffe, og Berkåk Veikro har spesialtilbud på frokost til alle morgenfugler.
Neste Early Birds Rennebu
arrangeres fredag 5. jan. kl. 06.30
Oppmøte på Torget!

Rennebunytt

5

God jul og godt nytt år
ønskes våre kunder!
Åpningstider i mellomjula:
kl 10-13

Berkåk - tlf 72 42 74 45
Åpningstider: man-fre 10-17 – lør 10-14

Trenger du elektriker?

Circle K Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf. 72 42 71 50

tlf 72 42 71 50
Følg oss på Facebook

Husk å kjøpe
Koppen 2018
Vi ønsker alle kund
er
en riktig god jul og
et godt nyttår!

Ta kontakt med oss!

Oddvar 905 78 439
Kontor tlf 72 43 11 02

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

Ren bil til jul? – vask bilen hos oss!
Åpningstider:

Julaften
1. juledag
2. juledag
3., 4., 5. og 6.juledag
Nyttårsaften
1. nyttårsdag

8.00–15.00
stengt
9.00–22.00
7.00–23.00
8.00–16.30
10.00–24.00

!
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Å
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G
O
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GOD
VÅRE ÅPNINGSTIDER I JULEN:

3.JULEDAG - 0900 – 1500
4.JULEDAG - 0900 – 1500
5.JULEDAG - STENGT PGA VARETELLING
6.JULEDAG - 0900 - 1400
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Vi selger
ENKELT
FOR DEG

BRA FOR
BILEN
Svea
fyrverkeri

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

i år også!

BERKÅK BIL

AC-Service
Hjulstillingskontroll
Service alle bilmerker
Flush og skifte av all automatgearolje
Dekk og avbalanseringsmaskin
Hydralikkslangeverksted
Periodisk kjøretøykontroll opp til 7.500 kg

27.-31. desember kl 10-16
Effektbatterier, rakettbatterier
og familiepakker.
BERKÅK
BILSKADE
Fantastiske
effekter, utrolige
Karosseriverksted
Lakkverksted
farger og en opplevelse
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon
utenom det vanlige.

Be om å få vå

r nye

kjøkkenkatalo

g

Finn ditt verksted:
automester.no • tlf. 800 40 555

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no
BERKÅK BILSKADE
BERKÅK12BILSKADE
Postmyrveien
Postmyrveien 12

7391
RENNEBU
7391 RENNEBU
Tlf
78963
963
Tlf977
977 78
berkaakbilskade@outlook.com
berkaakbilskade@outlook.com

BERKÅK BIL
BERKÅK
PostmyrveienBIL
12

Åpningstider: man-fre 8-16 – tors 8-19

Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
7391 RENNEBU
4290
75 90
Tlf Tlf
72 72
42 75
berbil@getmail.no
berbil@loqal.no

for hele huset

KRAFTLAGET ØNSKER ALLE

God jul og godt nyttår!

Vi holder stengt i jula, men hvis det skjer noe
uforutsett, treffer du oss på disse numrene:
Installasjon | 72 42 80 10
Feilmelding | 73 50 00 50
krk.no

72 42 80 00

Rennebunytt
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Holtålen
Billigere med buss til byen!
kommune
AtB har gjort om prissystemet sitt, og det gjør at det blir billigere å reise med buss fra Rennebu til Trondheim.
som deltager
i Plankontoret
Fra 1.1.2018 blir Holtålen
kommune tatt inn som
deltager i det interkommunale samarbeidet om
Plankontoret. Fra før er
Oppdal, Rindal og Rennebu
med, og ifølge Norunn
Fossum er det bare en fordel
å få med enda en kommune.

AtB gjør om prissystemet sitt fra nyttår,
og det blir billigere å reise fra Rennebu til Trondheim.

- Det er en trygghet å ha flere eierkommuner. Dette er med å sikre arbeidsplassene ved Plankontoret, og bidrar til stabilitet
og forutsigbarhet, sier Norunn Fossum,
daglig leder ved Plankontoret.
Har samarbeidet lenge
Ifølge Fossum har Plankontoret hatt
et godt samarbeid med Holtålen gjennom
flere år, og fra nyttår blir altså samarbeidet
satt inn i en mer formell ramme. Ordfører
i Holtålen, Jan Håvard Refsethås, vil gå
inn i styret for Plankontoret, sammen med
ordførerne i de andre deltagerkommunene.
- I skrivende stund må vi selvfølgelig ta et ørlite forbehold om de respektive
kommunestyrenes behandling av denne
saken, men jeg kan ikke se for meg at det
skal komme noen innsigelser. Dette er på
ingen måte en kontroversiell sak, men
tvert i mot en formalisering av et allerede
godt fungerende samarbeid. Vi er i alle
fall innstilt på å ønske Holtålen kommune
velkommen som deltager i Plankontoret
fra årsskiftet, avslutter Norunn Fossum.
Av Mona Schjølset
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De nye prisene vil gjelde fra 2. januar
2018, og de innføres for bussreiser i det
nye Trøndelag fylke. Den nye prismodellen vil gjøre det enklere å kjøpe billett
når du skal reise kollektivt i Trøndelag.
Forenklingene er et resultat av fylkessammenslåingen og pris-, rabatt- og sonestrukturen er vedtatt av Fellesnemda for
Trøndelag. Det blir få og store soner som
gjør at bussreisende kan reise lengre for
samme pris, forenkling i antall billettprodukter og standardiserte rabattsatser for
hele Trøndelag. – Mange vil oppleve at
det blir billigere å reise langt med færre
og større soner, sier Grethe Opsal, direktør for kommunikasjon og drift i AtB i en
pressemelding.
Rennebu og Oppdal vil havne i sone
C3, og innenfor én sone koster bussbilletten 37 kroner. Støren, Orkanger
og Stjørdal vil ligge i sone B, mens
Trondheim er sone A.
Skal en reise fra Rennebu til
Trondheim må en gjennom tre soner, som
gjør at en busstur til byen fra nyttår vil
koste kr 111 for en voksen, mot kr 180 i
dag. Barn og pensjonister skal betale kr
56, og ungdom kr 74.
Ungdomsbilletten – nyhet for deg
som er 16-19 år
Er du fra og med 16 til og med 19 år

kan du kjøpe Ungdomsbillett for 30 dager
og reise så mye du vil i hele Trøndelag
med buss, trikk og hurtigbåt for kr 460.
Ungdomsbilletten erstatter fylkesbilletten som tilbys i Sør-Trøndelag og NordTrøndelag.
Billigst uten kontanter!
Fra 2. januar blir det 23 kroner dyrere
for voksne (50% for barn, honnør og militær) å betale enkeltbillett med kontanter
om bord fremfor å kjøpe billetten med
andre tilgjengelige betalingsmidler. Dette
gjelder på alle ruter med buss og trikk
hvor andre betalingsmidler er tilgjengelig.
Vi anbefaler derfor forhåndskjøpt billett med AtB Mobillett, reisekortet t:kort
eller bankkort der hvor det er mulig.
Reisen vil koste mindre og du slipper å
tenke på kontanter.
Familie helg i hele fylket
Familie helg utvides til å gjelde i hele
fylket. Familie helg innebærer at du, med
hvilken som helst voksenbillett, kan ta
med deg inntil fire barn gratis på bussen
og trikken lørdag, søndag og helligdager
(med unntak av 17. mai) innenfor den
sonen du kjøper billett i.
Av Dagfinn Vold

Den trivelige adventskonserten

Kulturskolen i Rennebu sin adventskonsert i Innset kirke er et av førjulstidas
høydepunkt.
Årets konsert hadde temaet Fellesskap, og den viste
den fantastiske bredden i kulturskolen - solister, grupper
og band, kunstnere, film og media og lyd- og lysteknikk.
Konserten inneholdt som vanlig gode prestasjoner og
rørende øyeblikk.

Øverste bildet: Torunn Rønning, Audun Berntsen
Buskland, Sigurd Drivstuen, Sigrun Dons Uv, Endre
Berntsen Buskland og Arnt Magne Gunnes.
Over: Alisa Iona Grindvoll og Jenny Sæter Stavnesli
med kulturskolerektor Sverre Stenløkk.
Til venstre: Maren Flå Sundset og Kaisa Holm.
Foto: Mari Ytterhus

Rennebunytt
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Godt utvalg til rimelige priser
i vår nye skog- og hagebutikk
Vi ønsker alle en god jul
og et godt nytt år!
Tlf: 72426560/476 24 600 Adr: Stamnan, 7392 RENNEBU

Ditt lokale verksted for landbruks- og småmaskiner

DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN
Installasjonsavdelingen er en autorisert installatør tilknyttet
Norgeseliten, og er en del av Kvikne-Rennebu Kraftlag SA.
Installasjonen består av en ung og energisk gjeng.
En ny og motivert avdelingsleder, en installatør, sju entusiastiske
elektrikere og to lærevillige lærlinger er en del av installasjonen
sitt team. Vi har ambisjon om å vokse og søker derfor etter nye
medarbeidere.

Vi søker to elektrikere
Arbeidsdagen er variert og består av service, næring,
bolig, fritidsbolig og rehabilitering. Arbeidsområdet blir
i Rennebu med omliggende kommuner.
Kvalifikasjoner:
• Fagbrev som elektriker
• God fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS)
• Førerkort klasse B

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

Vi ønsker alle en god jul
og et godt nytt år!

Følg oss på Facebook

tlf 976 80 819
www.nerskogenskisenter.no

Vi ønsker alle
ei god jul og
et godt nyttår!

Personlige egenskaper:
• Serviceinnstilt, løsningsorientert og imøtekommende
- setter kundene i fokus
• Kunne jobbe selvstendig og er opptatt av
kvalitet og et meget godt resultat
• Ansvarlig og engasjert med tillitsskapende
egenskaper
Vi tilbyr:
• Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
• Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
• Et trivelig, engasjerende og ambisiøst arbeidsmiljø
Spørsmål om stillingene rettes til:
Avdelingsleder Sindre Haugerud Wold på 98 69 07 44
eller sindre@krk.no
Søknad med CV sendes innen 5. januar 2018
til sindre@krk.no
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Åpningstider i romjula 9-15

Hederskveld for
Rennbyggen
Ifølge ordfører Ola Øie har ikke Rennbyggen spesielt gode
tradisjoner for å skryte av seg selv og egne prestasjoner.
Dette ønsker han å få gjort noe med, og dermed ble ideen
om en egen hederskveld lansert.
- Det er utrolig mange her i bygda som
presterer bra, enten det gjelder idrett, kultur, næringsliv, frivillig innsats eller andre
ting. Dette skal vi nå sette fokus på, og jeg
vil allerede nå oppfordre folk til å komme
med kandidater til de forskjellige prisene,
sier Øie.
Flere kategorier
Det er foreløpig ikke helt fastspikret
hvordan arrangementet blir, men Øie ser
for seg litt pomp og prakt. Ei arbeidsgruppa har bestemt priser innen tre kategorier,
og det er mulig å nominere kandidater
helt fram til 1. februar.
De tre kategoriene vi skal dele ut priser til er ”Årets Rennebuambassadør” (til
en person som har markedsført Rennebu

utad på en positiv måte), en for ”Årets
Rennbygg” (til en person som har utmerket seg positivt og gjort en innsats innen
kultur, idrett, frivillighet, omsorg, nytenkning, næringsliv etc.) og en som vi har
kalt ”Y-faktorprisen”. Sistnevnte pris er
en mer uformell pris, og den går til en
person eller gruppe som har gjort noe
uventet, sprøtt, kreativt eller vist en ukuelig optimisme.
Målet er at denne hederskvelden skal
bli en årviss tradisjon, der man ser tilbake
på gode prestasjoner i året som har gått.
Ifølge Øie er dette en fin måte å bygge
omdømme på, og han håper det vil bidra
til at Rennbyggen blir mer stolt av egne
prestasjoner.
- Det foregår så mye bra i bygda, og

Ordfører Ola Øie
vil invitere til Hederskveld.
det er viktig å framsnakke dette. Jeg håper
et slikt arrangement samler folket på
en positiv måte, og at det bidrar til optimisme og flere gode prestasjoner i årene
framover, sier Øie.
Forslag på kandidater leveres Maj
Britt på Frivilligsentralen.
Av Mona Schjølset

Forslag til kandidater til Hederskveld
Kategori 1: Årets Rennebu-ambassadør
Kategori 2: Årets Rennbygg
Kategori 3: Y-faktorprisen
Navn:
Begrunnelse:

Forslagsstiller:
Send inn eller levere til Maj Britt på Frivilligsentralen innen 1. februar 2018.
Tlf 917 31 174 / 72 42 62 64 - epost: post@rennebu.frivilligsentral.no
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Åpningstider kommunehuset
JULEN 2017
Onsdag 27. desember kl 10.00 - 14.00
Torsdag 28. desember kl 10.00 - 14.00
Fredag 29. desember kl 10.00 - 14.00

Vernepleier 50% vikariat
Vi søker
Vernepleier i 50% vikariat i perioden 01.02.2018 01.02.2019.
Arbeidssted p.t Joveien, heldøgns omsorgsbolig for
mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.

Støtte til oppkjøring av skiløyper
etterjulsvinteren 2018

Med forbehold om kommunestyrets budsjettbehandling
kan det søkes om støtte til oppkjøring av skiløyper
for inneværende vinter. Ordningen gjelder de løypekjørerne som ikke inngår kontrakt med kommunen om
løypeoppkjøring.
Søknaden sendes Rennebu kommune
innen 1. februar 2018
I søknaden ønskes opplysninger om lengden på
løypetraseen samt i hvilken periode løypene
planlegges oppkjørt.
Kulturkontoret

Trimrommet

er åpent 3. - 5. juledag kl 08.00 - 11.30

Helsefagarbeider 20% fast
Arbeidssted p.t Løkkjbakkveien bofellesskap,
heldøgns omsorgsbolig for mennesker med ulike
funksjonsnedsettelser.
Hovedarbeidsområder
• Tilrettelegging og oppfølging av praktiske gjøremål
og aktiviteter
• Målrettet miljøarbeid
• Aktivisering

Hovedarbeidsområder
• Tilrettelegging og oppfølging av praktiske gjøremål
og aktiviteter
• Målrettet miljøarbeid
• Daglig bistand og omsorg til mennesker med nedsatte funksjonsevner
Ønskede kvalifikasjoner
• Norsk autorisasjon
• Beherske norsk skriftlig og muntlig
• Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere,
pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere
• Erfaring med målrettet miljøarbeid
Søknadsfrist 31. desember 2017

Vernepleier 75%
Vi søker
Vernepleier i perioden 01.03.2018 til 15.01.2019.
Turnus med arbeid hver 3. helg.
Arbeidssted p.t Joveien, heldøgns omsorgsbolig for
mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.
Hovedarbeidsområder
• Tilrettelegging og oppfølging av praktiske gjøremål
og aktiviteter
• Målrettet miljøarbeid
• Oppgaver knyttet til medisinsk kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner
• Fagbrev som offentlig godkjent helsefagarbeider
med norsk autorisasjon
• Beherske norsk skriftlig og muntlig
• Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere,
pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere
• Relevant erfaring med målrettet miljøarbeid

Ønskede kvalifikasjoner
• Fortrinnsvis vernepleierutdanning, eller annen 3-årig
utdannelse med helse- og sosialfaglig bakgrunn
• Beherske norsk skriftlig og muntlig
• Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere,
pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere
• Relevant erfaring med målrettet miljøarbeid fra
lignende arbeid

Søknadsfrist 31. desember 2017

Søknadsfrist 31. desember 2017

For fullstending utlysning og kontaktperson
se www.rennebu.kommune.no under Stilling ledig
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Skiløyper på Nerskogen:

Grunneierne tar ansvar
Nerskogen Løypeforening har ikke all verdens økonomi, og
grunneier Olav Stavne synes det er viktig at grunneierne som
selger hyttetomter kommer skikkelig på banen.

Hyppige
fartskontroller i
Rennebu
Det har gjennom året vært mange
fartskontroller i Rennebu.

Politibetjent Torgeir Aursand
kontrollerer farten på Berkåk.
Grunneierne som selger hyttetomter på Nerskogen vil bidra
for å opprettholde skiløype-tilbudet i regi av Nerskogen Løypeforening.
Finansieringen av skiløypene til
Nerskogen Løypeforening er et spleiselag
mellom Rennebu kommune, næringsliv,
grunneiere og hytteboere. Det er i dag
rundt 400 som betaler en frivillig kontingent på kr 500,-, men det er potensiale til
det dobbelte. Det har også vært sponsorinntekter på kr 180.000, mens det så langt
i år er fornyet for kr 60.000. Rennebu
kommune bidrar med kr 55.000.
Grunneiere som selger tomter har hatt
et møte, og målet med møtet var at de skal
bli enige om en struktur for å kunne bidra
økonomisk for å opprettholde et godt tilbud.
— Det er viktig at vi grunneiere kommer skikkelig på banen og tar ansvar.
Skiløypene er viktig for å opprettholde
interessen i hyttemarkedet, forteller Olav.
Forslaget, som Olav understreker er
frivillig, er at grunneierne avsetter 1% av

hvert tomtesalg og at de samtidig kan få
inn i kjøpekontrakten at tomtekjøperen
oppfordres til å betale den årlige kontingenten på kr 500 til løypeforeninga.
— De fleste tomtene er allerede solgt,
og det kan ikke ha tilbakevirkende kraft.
Men, vi kan oppfordre hytteforeninger,
vasslag, veilag og andre til å gjøre vedtak
om å betale kontingent. Olav sier videre
at de er klar over at allemannsretten fortsatt gjelder, men en slik kostnadskrevende
tilrettelegging som gjøres i regi av løypeforeninga må betales av noen. Da er
et spleiselag et godt alternativ. Alt henger sammen, og en har glede og nytte av
hverandre.
— Dette er et viktig tema, og vi tar
gjerne i mot flere idéer både til finansiering skiløypene og andre fellesgoder, sier
Olav Stavne.
Av Dagfinn Vold

Rennebu IL sine overtrekksklær kjøpes nå gjennom nettbutikk
Nettbutikken er åpen to ganger i året.
Adressen til nettbutikken er: www.original.no - velg ”Teamshop”.
Brukernavn og passord finnes på idrettslagets nettsider under rennebu.com og på
Facebook-sidene til undergruppene, f.eks Rennebu IL/skigruppa.
I nettbutikken kan du óg kjøpe annen bekledning.
Nettbutikken er åpen nå i perioden 18. - 26. desember.

— Det er mange som får en reaksjon
på grunn av farten, og det viser at vi har
grunnlag for å stå der. Foruten 50-sone
er det et litt komplisert trafikkmiljø. Mye
trafikk inn og ut av E6 fra bensinstasjonene og Fv700, forteller politibetjent i UP
Hans Ivar Klefstad.
— Det er ikke spesielt høye prosentandeler for overtredelser på Berkåk, men
Halland camping er tydeligvis en plass
med mange forelegg og beslag. Høyeste
hastighet en lørdag kveld i september
var her 103 km/t i 60-sone. Da får det
store konsekvenser, forteller UP-sjef Tor
Magne Kalland. Det er også tatt biler i
over 100 km/t gjennom sentrum. Over
80% av de som blir tatt i fartskontroll er
menn, og 9 av 10 som blir tatt med promille er menn.
De lokale blir ofte tatt i å ikke bruke
bilbelte – de ”skal jo bare dit”. Dette
er noe vi bør bli flinkere til alle. Ellers
har vi tatt en del i håndholdt mobil, noe
som gjelder både lokale og de som er på
gjennomfart. Utrykningspolitiet har fått
beskjed om å ha sterkt fokus på håndholdt
mobil. Sjåførene mister raskt fokus, og
det oppstår lett skader og ulykker.
Klefstad oppfordrer trafikantene til å
ta det med ro og ikke stresse i trafikken.
Ta deg god tid og vis hensyn, så kommer
alle trykt og godt hjem til jul!
Av Dagfinn Vold
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KUNNGJØRINGER

Skytterlagsfest

Kronerulling til el-sykkel

i Skytterhuset Gammelstødalen
Rennebu Skytterlag innbyr til
medlemsfest 10. februar 2018 kl 19.00

Premieutdeling og dans.
Koldtbord, skjenkebevilling. Kuvertpris kr 200,-.
Bindende påmelding på rennebuskytterlag.com,
på liste i innendørsbanen eller til rennebu@skytterlag.no
innen 30. januar.
Medlemsskap kan tegnes ved påmelding.
Gamle og nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Årsmøte i Rennebu skytterlag
Torsdag 8. februar kl 19.00

i Skytterhuset, Gammelstødalen.
Vanlige årsmøtesaker ihht
skytterboka kap 1 § 5-6.
Se www.rennebusskytterlag.com for sakliste.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, sendes
rennebu@skytterlag.no eller Bjørn Inge Haugset
innen 25. januar 2018.

Det har pr. 12. desember kommet inn kr 41.000 til
Kvinnegruppas innsamling til el-sykkel som skal brukes
ved helsesenteret.
Damene i Kvinnegruppa utfordrer alle privatpersoner som
har etternavn som begynner på bokstavene S – K – V – H til
å gi en skjerv til kto.nr 4260.73.40743.
Samtidig ønsker de alle i Rennebu ei god og fredelig jul!

Årsmøte i Kvinnegruppa i Rennebu
På Frivilligsentralen onsdag 7. februar 2018 kl 19.00
Vanlige årsmøtesaker
Frist for forslag sendes Solveig Træthaug innen 1. februar.
Kvinnegruppa i Rennebu

Årsmøte i Rennebu Seniordans
Tirsdag 23. januar 2018 kl.14.00 i Kultursalen
Vanlige årsmøtesaker.
Saker meldes leder Mary Ullvåg innen 09. januar 2018

Takk for all oppmerksomhet på 70-årsdagen min.

Kristbjørg

Varsel om oppstart detaljregulering

BERKÅK PARK
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med
dette om oppstart av detaljreguleringsarbeid for “Berkåk park”.
Planområdet utgjør eiendommen 63/50,93; Samvirkelagstomta, samt deler av eiendommene 1006/25, 63/250 og
63/56,60,62,72,113 i Rennebu kommune.
Hensikten med planarbeidet er en tilrettelegging for
boligbebyggelse. Planarbeidet omfatter detaljregulering
jfr. Pbl. § 12-3.
Informasjon om planarbeidet eller innspill som kan ha
innvirkning på planarbeidet sendes til:
Arkitektene Berg og Østvang AS,
Brutippen 13, 2550 OS i Østerdalen
Alternativt: firmapost@arkitektene.no / 62 47 00 50.
Frist for innspill: 31.12.2017

KUNNGJØRINGER

Kaffeservering.				
FAGMØTE

Å sette opp et gjerde? Har vi noe å lære?
Hva er et godt gjerde? Ulike dyreslag har ulike krav.
Hva med kvaliteten i det som er på markedet i dag. Holder
det?
Når: Torsdag 4. januar fra kl 11.00-14.00
Hvor: Kommunestyresalen på Berkåk
Ragnar Vikingstad har etablert firmaet hggjerde, og ble sist
år nominert som kandidat til innovasjonsprisen i sin kommune for sin innsats knyttet til gjerder som skal vare.
Når reiser han rundt i hele landet og holder kurs knyttet til
gjerde og gjerdehold. Torsdag 4. januar er vi så heldige å få
besøk av han i Rennebu.
- Rennebu kommune ved landbrukskontoret,
Norsk Landbruksrådgivning i Trøndelag

Julegudstjenester
Julaften:
Kl. 12.00 Nerskogen kapell
Kl. 14.30 Innset kirke
		
		
Kl. 16:00 Berkåk kirke
		
1. juledag kl 11.00
Rennebu kirke
2. juledag kl 11.00
Helsesenteret
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Velkommen!

Sang ved Sigrid Kjeka
Sang ved Olav Syrstad og
Eva Kristin Nancke Øvreness
Musikk ved Innset hornmusikk
Sang ved Alexandru Gros Grindvold
Musikk ved Rennebu skolekorps
Sang ved Astrid og Ellinor Gunnes
Felemusikk ved Karin Berg Bakk
Velkommen!

Dette skjer i Rennebu!
21.12 Bønnemøte
Hoelsmoen
24.12 Julegudstjenester
Nerskogen
		
Innset
		
Berkåk
25.12 Høgtidsgudstjeneste
Rennebu kirke
26.12 Julegudstjeneste
Helsesenteret
27.12 Juletrefest 3. juledag
Åshuset
27.12 Juletrefest
Misjonshuset
29.12 Barnejuletrefest
Hoelsmoen
05.01 Early Birds
Torget, Berkåk
09.01 Formiddagstreff
Omsorgsboligen
09.01 Strikkekaffe
Kafe Hyggen
11.01 Husmøte
Mona og Ola Rokkones
15.01 Blåveisen kor og hobby Innset bedehus
23.01 Årsmøte Rennebu SeniordansKultursalen
25.01 Formiddagstreff
Staure

20.00
12.00
14.30
16.00
11.00
11.00
12.00
19.30
11.00
06.30
11.00
19.00
20.00
17.30
14.00
11.00

Minigym på Voll skole hver torsdag kl 17-18.
For alle under skolealder.
4-6-sport hver torsdag i Rennebuhallen kl 17.30-18.30

Følg med på hva som skjer i Rennebu på

rennebu.com

7-10-sport hver torsdag i Rennebuhallen kl 18.30-19.30
Rennebu SoulChildren øver tirsdager i oddetallsuker
kl 17.30 i Menighetshuset
Seniordans hver tirsdag kl 14 i Kultursalen.
Styrketrening i Rennebuhallen hver tirsdag kl 16-17
Innebandy i Rennebuhallen hver tirsdag kl 19.30-20.30
Tabata i Rennebuhallen hver torsdag kl 19.30-20.30
Oldboys i Rennebuhallen hver torsdag kl 20.30-22
Oppspinn: se timeplan på oppspinn.net
Håndball: se treningstider på rennebu.com
Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml.kongevei 24 (i sokkelen).
Gjeterhundtrening hver mandag kl 19.00
Oddetallsuker hos Magne Hyttebakk på Innset og
partallsuker hos Kjell Olav Hoel på Stamnan
Hørselshjelp? Ta kontakt med Bjørg Voll tlf 950 23 162
Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

Gratis innrykk i kalenderen!
mari@mediaprofil.no eller ring 72 42 76 66

Vi ønsker alle kundene våre en
riktig god jul og et godt nytt år!
Våre åpningstider i julen
Oppdal:
Onsdag 27.12: 09.00 – 15.00
Torsdag 28.12: 09.00 – 15.00
Fredag 29.12 : 09.00 – 15.00

A13_0355/12.2017

Berkåk:
Torsdag 28.12 : STENGT.
Kom gjerne innom,
eller ring oss på 72 40 49 90.
Ved skade, ring 03100
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RETURADRESSE:

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

Rennebunytt -

neste nummer 18. januar - frist for stoff 9. januar -

Rennebunytt

God jul og godt nytt år
ønskes alle leserne av Rennebunytt!
Fra Mona, Lillian, Mari og Dagfinn

Endret åpningstid i julen
Torsdag 28/12: Gjenvinningsstasjonen i
Berkåksmoen åpent fra 09.00-14.00!

Ønsker alle
jul og
en riktig god
!
tt
et godt ny år

Juleregle
Det finnes mange regler som er knytta opp mot jula.
Vi lærte denne av bestefar, og det var om å gjøre å si
den først tidlig morgen lille julaften.
Natta ei og da´n to att te julekvelds
- lakka, lakka litin mann i læstom.
En lev i bura,
itjnå melk i jura,
en rett i tuna
- lakka, lakka litin mann i læstom.
Har du regler som handler om jula, kan du skrive den på
Rennebunytt sin Facebook-side: facebook.com/rennebunytt
- Dagfinn Vold

Rennebunytt - utgivelsesplan 2018
Nr.
Utg. uke Innlev. Bring
1
3
15.01.
2
5
29.01.
3
7
12.02.
4
9
27.02.
5
12
19.03.
6
14
09.04.
7
17
23.04.
8
19
11.05.
9
22
28.05.
10
24
11.06.
11
26
25.06.
			
12
32
06.08.
13
34
20.08.
14
36
03.09.
15
38
17.09.
16
41
08.10.
17
43
22.10.
18
45
05.11.
19
47
19.11.
20
49
03.12.
21
51
13.12.

Utg. dato
18.01.
01.02.
15.02.
01.03.
22.03.
12.04.
26.04.
16.05.
31.05.
14.06.
28.06.
09.08.
23.08.
06.09.
20.09.
11.10.
25.10.
08.11.
22.11.
06.12.
20.12.

Uthevet skrift:
tabloid som sendes hyttebeboere i Rennebu og Kvikne.

Mediaprofil as - tlf 72 42 76 66

God jul og godt nytt år
ønskes våre kunder og forbindelser

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

