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Det ble nylig avholdt et dugnadsmøte
om fremtidens Rennebu (s. 6 og 7), og
den 13. februar blir det et møte om
utfordringene med ny E6 (s. 3).
Foto: Dagfinn Vold
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leder

På tide å
framsnakke bonden!

For tiden er det et betydelig fokus på utvikling av nye
arbeidsplasser i Rennebu, og det med rette. Skal bygda
holde stand mot en negativ folketallsutvikling må det
skapes nye muligheter for arbeid og levebrød. Det er også
bakgrunnen for at kommunen og undertegnede har tatt
til orde for en større dugnad om Morgendagens Rennebu.
Dugnaden ble blåst i gang i Mjuklia 17. januar med over
60 ”dugnadsarbeidere” samlet til drøfting og innsats – med
andre ord en svært lovende start.
Torsdag 20. februar er det en ny storsamling der temaene
kretser rundt verdiskaping i fritidsmarkedet og utfordringene for Rennebu som hyttekommune. Dette blir et viktig
seminar for alle som har interesse for dette feltet. En rekke
dyktige og erfarne innledere er hyret inn fra andre deler av
landet. Det vises til annet oppslag her i bladet.
Det tredje seminaret i vår skal handle om landbruket.
Tidsmessig er det ikke unaturlig å plassere dette seminaret like før årets jordbruksforhandlinger starter. Dato vil
bli kunngjort med det første. I tillegg til at vi ved dette
seminaret vil sette verdiskapingen i det lokale landbruket
på dagsorden, kan det også være med å gjøre oss mentalt
forberedt på en diskusjon vi vet vil komme om rammevilkårene for norsk landbruk i framtida. De signaler som har
vært gitt fra de nåværende regjeringspartiene har gitt tydelige vink om at det skal tas viktige grep.
For en landbruksavhengig kommune som Rennebu kan
derfor vårens oppgjør komme til å få stor betydning. Her
står det virkelig om framtidige arbeidsplasser. Knapt noen
kommune i vårt fylke er mer prisgitt gode rammebetingelser for jordbruket enn vår. Når vi vet at landbruket i kommunen, direkte og indirekte, bidrar med sysselsetting av ca
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360 personer, skjønner vi at forskjellen på et godt og et dårlig landbruksoppgjør kan utgjøre mange arbeidsplasser. Slik
sett burde landbruksoppgjøret være minst like viktig som
det er å opprette nye arbeidsplasser til erstatning for de som
år om annet går tapt i landbruket. Selv om det kan oppleves
som at avgjørelsene blir tatt litt over hodene på oss, er det
mer enn noen gang grunn til å være med å heie på bonden!
Rennebu har i dag et svært oppegående landbruk med
mange forholdsvis unge og ivrige brukere. Får disse brukerne gode vilkår vil vi kanskje unngå en nedleggelse i
større skala i årene framover. Det er så viktig å ha et tilstrekkelig stort antall brukere både for å kunne opprettholde et
utviklende fagmiljø, samtidig som det har stor betydning for
bosetting og bevaring av kulturlandskapet. Og så er det jo
tross alt maten vår de skal produsere. Det er vel fortsatt det
vi lever av?
Det er viktig å være klar over at jordbruksproduksjon er
Rennebus viktigste ”merkevare”, med en omsetning på ca
90 millioner kroner i året. Eksempelvis produseres det årlig
8 000 000 liter melk, som tilsvarer et års forbruk til 90 000
personer, 350 tonn storfekjøtt til 20 000 personer, 150 tonn
sau-/lammekjøtt til 28 000 personer og 415 tonn fjørfekjøtt
til 40 000 personer (alt i ca-tall) i følge en nylig oppdatert
brosjyre fra Sør-Trøndelag Bondelag.
Disse faktaene burde gi hver og en av oss en virkelig ahaopplevelse, om vi ikke var klar over dem fra før. Landbruket
er selvsagt langt mer verdt enn et seminar, selv om vi skal
ha dét også. Mest av alt handler det om å heve status til
en viktig yrkesgruppe for at den fortsatt skal ha en framtid
både i bygda Rennebu og landet Norge. La oss derfor, om
ikke før, være med å framsnakke bonden!

tlf 55 55 33 33
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Det er knyttet stor spenning
til hvordan bygging av ny E6
vil påvirke næringsdrivende
som er lokalisert i tilknytning
til dagens veitrasé. Rennebu
Næringsforening inviterer
derfor til medlemsmøte, og
leder Knut Hårstad håper på
godt oppmøte og stort engasjement når E6-utbygging og
sentrumsutvikling settes på
dagsorden.
Ifølge den utbyggingsplanen som
ble vedtatt i kommunestyret er oppstart for E6 i Rennebu planlagt til 2023.
Det har imidlertid kommet signaler på
at det kan skje tidligere, og ifølge Knut
Hårstad er det viktig at lokalt næringsliv er tidlig på banen for å komme med
sine innspill og drøfte hvilke konsekvenser en omlegging vil få for deres
virksomhet.
Eksempel fra Seljord
For å belyse temaet har Rennebu
Næringsforening
invitert
Harriet
Slaaen, som er tidligere næringsrådgiver i Seljord kommune. Her har man
allerede vært gjennom prosessen med
at hovedveien har blitt lagt utenfor sentrum, og Slaaen vil fortelle hvilke utfordringer næringslivet fikk som en følge
av dette, og hvordan man taklet disse
utfordringene.
Ordfører Ola T. Lånke er også invitert for å snakke om hvordan Rennebu
kommune vil bistå lokalt næringsliv i
denne prosessen.

aktuelt

Ny E6 og sentrumsutvikling

Knut Hårstad (bildet t.h.) og Rennebu
Næringsforening inviterer til møte om
utfordringer i forbindelse med omlegging
av E6 ved Berkåk.
Bildet over viser hvor den planlagte tunellen ved Berkåk vil gå.

- Dette er jo et utrolig aktuelt tema,
så vi håper og tror at mange vil engasjere seg og ta turen til Mjuklia den 13.
februar, avslutter Knut Hårstad.
Av Mona Schjølset

Ønsker ladestasjon for el-biler
Det blir stadig flere el-biler å se på veiene, og dette medfører
naturligvis også et økende behov for ladestasjoner.
Kvikne-Rennebu Kraftlag har derfor tatt initiativ for å få i stand en slik ladestasjon på Berkåk, og hvis finansiering og andre praktiske detaljer kommer på
plass, kan dette bli en realitet allerede til sommeren.
- Berkåk har jo en sentral beliggenhet med flere veier som møtes, og det er derfor veldig aktuelt å legge en ladestasjon her. Vi har også fått henvendelser fra kunder som har etterspurt dette, så da syns vi det er viktig å jobbe videre med saken, sier
daglig leder Kristin Reitan hos KRK.
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Planer om flerbrukshus på Voll
På kommunestyremøtet forrige uke
overleverte ei arbeidsgruppe en rapport
om flerbrukshus på Voll i Rennebu.
Det var Joar Fjellstad fra Pilegrimsforeninga i Rennebu, Heidi Reitås
Sæter som er leder/rektor ved Voll skole og barnehage og Jan Ivar Kvam fra
Normisjon Rennebu som overleverte
rapporten. I tillegg til disse er Ingrid
Meslo, Børge Dahle, Ivar Langklopp og
Alf Gunnes med i arbeidsgruppa.
Historien bak samarbeidet og
arbeidsgruppa er at Normisjon i mars

2012 startet arbeidet med å utrede
et nytt hus på Voll som erstatning for
alle de tre husene som de eier i dag.
Pilegrimsforeninga i Rennebu ønsker
å samordne og utvikle pilegrimssatsningen i bygda i et senter. Børge Dahle
lanserte også tanken om et senter for
flerbruk på Voll i forbindelse med et
studium i Rennebu for utvikling av
naturbasert reiseliv. Den gamle bygningsmassen på Voll skole er dårlig og
upraktisk og har fått mange pålegg om
utbedringer. Siden dette samtidig var et

tema på skolen var det naturlig at også
de viste interesse for det som var på
gang. Grendalaget på Voll er et meget
aktivt lag som har vist seg å evne å få til
en positiv utvikling på stedet og er derfor en naturlig samarbeidspartner.
— Formålet med neste fase blir å
finne ut om visjonene som presenteres
er realistisk nok til at de kan gjennomføres. Vi ønsker nå en bredest mulig
debatt om prosjektet, skriver Jan Ivar
Kvam i en pressemelding.

Morsdag 9. februar
Stort utvalg i buketter og planter!

Tilbud:
r 25,Primula k

Nyheter i gaveartikler
Vi bringer blomster
for deg!

Berkåk - tlf 72 42 74 45

Åpningstider: man-fre 10-17 – lør 10-14

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Kosbergveien, 7391 Rennebu
mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com

Det viktigste i livet mitt?
Et trygt og godt samlingssted for
hele familien. Det viktigste i livet mitt?

Et trygt og godt samlingssted for
En rådgiver som kjenner deg vil sørge forhele
at du får
rett forsikring for det viktigste i ditt liv.
familien.
Det viktigste i livet
mitt?

Ring
oss for en forsikringsprat!
En rådgiver
som kjenner deg vil sørge for at du får rett forsikring for det

Et trygt og godt samlingssted for
hele familien.

viktigste i ditt liv. Ring oss forEnen
forsikringsprat!
rådgiver som kjenner deg vil sørge for at du får rett forsikring for det
viktigste i ditt liv. Ring oss for en forsikringsprat!
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En rådgiver som kjenner deg vil sørge for at du får rett forsikring for det
viktigste i ditt liv. Ring oss for en forsikringsprat!

Utvider Rennebutun
De to siste årene har lokalt næringsliv presentert seg under felles flagg på
Rennebumartnan. Det var Rennebu
Næringsforening som tok initiativ til
å få i stand et eget Rennebutun, og
responsen har vært over all forventning. Tilbakemeldingene etter fjorårets
martna var svært positive, men det kom
tydelig fram at flere ønsket seg større
plass, slik at det kunne bli mer rom for
demonstrasjoner, aktiviteter o.l.
En arbeidsgruppe fra Rennebu
Næringsforening og Rennebumarntan
har derfor jobbet med en eventuell
utvidelse av Rennebutunet, og de har
nå kommet med forslag som innebærer at det under årets martna vil bli
to områder der lokalt næringsliv får
mulighet til å presentere seg. Nylig ble
dette forslaget presentert på et medlemsmøte i Rennebu Næringsforening,
og ifølge martnassjef Kenneth Teigen,
var responsen svært positiv.
Salg av varer, tjenester og
opplevelser
Arbeidsgruppa har foreslått at
RennebuTun 1 blir en arena for lokalt
næringsliv som tilbyr varer for salg,
samt tilbydere av tjenester og opplevelser. Dette vil bli plassert på området utenfor biblioteket. Til vanlig er det
Berkåk skole / SFO som disponerer dette området, med ifølge Teigen har man
her hatt en god dialog hele veien.
- Det står jo en del lekeapparat på
området, men det ser vi på som helt
uproblematisk i forhold til de bedriftene
som skal ha stand her. Vi har slett ikke
tenkt verken å flytte på, eller rive ned
noe, presiserer Teigen.

Arnt Hårstad, Alf Erik Lånke, Siv Remetun Lånke, Frøydis Aalberg Jacobsen
og Trond Narve Stavne kommer med innspill til Rennebutunet i 2014.
på grøntarealet ved hovedinngangen til
martnasområdet. På begge de to områdene oppfordres deltagerne til å legge
opp til aktiviteter og demonstrasjoner
som kan være med å trekke publikum
til områdene.
Påmelding innen 1. mars
For å få en oversikt over interessen blant det lokale næringsliv, ønsker
arrangørene å få en påmelding innen 1.
mars.
- Dette er greit for å se hvor mange
det blir, og hvilket behov for plass den
enkelte bedrift har, sier Teigen.
I løpet av mai vil det så bli arrangert et informasjonsmøte, der det vil

bli mulighet for å komme med innspill
til både aktiviteter, tilrettelegging av
området, markedsføring og andre ting
som kan være med å gjøre dette til en
spennende og interessant presentasjon
av vårt lokale næringsliv.
- Dersom noen har ideer, spørsmål,
eller noe de ønsker å drøfte før den
tid, er det selvfølgelig bare å ta kontakt
med oss på martnaskontoret, avslutter
Teigen.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Lokalt håndverk og hyttemarked
På det andre området har arbeidsgruppa foreslått at man lager en arena for lokalt produsert håndverk, og
næringsdrivende som har varer/tjenester knyttet direkte opp mot hyttemarkedet. Her ønsker man seg et bredt mangfold med alt fra hytter, stabbur, vedbu,
anneks, gapahuk, bord, benker, kjøkken, vindu, dører, skigard osv. I tillegg
lokalt håndverk med smedarbeid, strikking, søm, lafting m.m., og naturligvis
lokalt produsert mat. Dette området er
planlagt på samme plass som tidligere,
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Setter fokus på Morgendagens
Rennebu kommune inviterte fredag den 17. januar til
dugnad om morgendagens
Rennebu, og rundt 60 personer møtte.
Det var ordfører Ola T. Lånke som
inviterte til dugnaden, og opplegget for
dagen var gjort i samarbeid med Trond
Jære.
Dagen åpnet med at planlegger
Norunn Fossum innledet med Hva vi
har gjort - og hvor står vi i samfunnsutviklingen? Fossum tok utgangspunkt i
arbeidet med kommuneplanen og de
overordna målene som er nedfelt:
- Rennebu skal ha bokvaliteter som
gjør kommunen til et attraktivt alternativ for bosetting i regionen.
- Kommunen skal framstå som en
attraktiv kommune for næringslivet.
Målet er å skape flere arbeidsplasser og
øke folketallet.
- Rennebu skal ha attraktive
arbeidsog
utviklingsmuligheter
innenfor ulike kompetanseområder.
- Rennebu kommune legger stor
vekt på det regionale perspektivet i sitt
utviklings- og planleggingsarbeid for å
styrke bolyst og næringsaktivitet.
For å nå disse målene presenterte
Fossum tre fokuspunkt:
- Fokus på de som ønsker å bo i
Rennebu
- Fokus på de som ønsker å jobbe i
Rennebu.
- Fokus på de som skaper og de
som ønsker å skape arbeidsplasser i
Rennebu.
Samfunnsutvikling på Ørlandet
Samfunnsutvikler Heidi Fossland
fortalte om arbeidet de gjør på Ørlandet
for å ta ut mulighetene den nye kampflybasen vil gi. Målet er 35% befolkningsvekst, og det vil de prøve å oppnå
ved å gjøre Ørlandet til et attraktivt
bosted med kystbyen Brekstad, skape et
rikere kulturliv og godt miljø for lag og
organisasjoner og aktivt inkludere nye
innbyggere. De vil blant annet ansette
egen tilflytting- og inkluderingsansvarlig.
— For å nå målene er det viktig å
ha troa, og arbeide mot felles mål, sa
Fossland.
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Ordfører Ola T. Lånke, Nina Fjelnset (kreativ leder i firmaet Ablemagic),
samfunnsutvikler Heidi Fossland, planlegger Norunn Fossum og
rådgiver Trond Jære var godt fornøyd med dugnadsdagen.

Den gode historien
Nina Fjelnset, kreativ leder i firmaet
Ablemagic, ledet dugnadsdagen videre,
og hun innledet med å fortelle om viktigheten av den gode historien for å bygge morgendagens Rennebu.
— Det er viktig å bygge en historie
og så fortelle historien. Rennebu sin historie bør handle om folk. Dere må ikke
fortelle en historie om at dere trenger
noen til å flytte hit, men heller fortelle
en historie som skaper lyst til å flytte hit,
sa Fjelnset.
Fjelnset ga flere eksempler på steder
som har lykkes med den gode historien, f.eks. Voss med Kari Traa-leikane,
Ekstremsportveko og Vossajazz. Hun
trakk også frem suksessen Stokkøya
som er historiefortelling på høyt nivå.
Videre hadde hun googlet Rennebu for
å få frem bilder som ligger på nettet om
Rennebu, og det var stort sett fotballlag i orange drakter. Deretter googlet
hun Rennebumartnan, og da dukket
det opp masse bilder med liv. Begge
disse eksemplene er med på å bygge
historien om Rennebu.
Gruppearbeid
For å få frem de gode historiene for
Rennebu, og hva en vil arbeide videre
med for å nå de overordna målene
Fossum presenterte innledningsvis, ble
de fremmøtte engasjert gjennom gruppearbeid.

Med bakgrunn i det som kom frem
i gruppearbeidene har Trond Jære i
samarbeid med Ola T. Lånke bearbeidet innspillene og kommet frem til fire
prioriterte tema de vil arbeide med i
starten:
- Knutepunkt Berkåk
- Markedsføring
- Hytter og hytteturisme
- Landbruket
Jære forteller at arbeidet vil bli lagt
opp med en overordnet arbeids-/referansegruppe, og en tiltaksgruppe for
hvert enkelt tema.
Knutepunkt Berkåk
Det kom mange innspill på at
Berkåk og Rennebu ligger meget sentralt. Derfor var dette et naturlig tema å
arbeide videre med. Tiltaktsgruppa for
dette området skal arbeide med å videreutvikle Berkåk som et knutepunkt
med utgangspunkt i E6, buss, tog og
stasjonsområdet.
— Hvert år er det innom ca 17.000
personer på stasjonsområdet. Det er
manger personer, og hvilket inntrykk
får de av Rennebu, spør Jære.
Markedsføring
Markedsføring er viktig for å kunne
fortelle de gode historiene om Rennebu,
og flere grupper ønsket å sette mer
fokus på markedsføring av kommunen

Rennebu

Hedret for lang og tro
tjeneste i fagforbundet

Gruppearbeidet skapte engasjement.
Her er Astri Snildal, Britt Smeplass, Bjørnar Storslett Hansen, Gunnar Halgunset,
Anne Karin Nyberg og Merethe Fossum i ivrig diskusjon.

og hva kommunen står for. Jære ser for
seg ei gruppe her som arbeider med
markedsføring i vid forstand, og ser på
hele Rennebu i sin markedsføring.
Hytter og hytteturisme
Dette temaet var nærmest selvsagt,
og det kom frem at det gjelder mye mer
enn å sette opp hyttene. Hva kan skapes rundt hyttene og hytteturismen?
Det vil også bli et eget møte rundt
dette temaet den 20. februar.
Landbruket
Landbruket har en sterk posisjon i
Rennebu, og landbruket er derfor sentralt i videreutviklingen av Rennebu
på flere områder. Spørsmålstillinger
her kan være produksjonskapasitet og
lønnsomhet i landbruket - skal en foredle mer selv?
Her vil det også bli en egen temadag, men datoen er ennå ikke bestemt.
Også andre tema
— Det er også andre tema som er
gjengangere i gruppearbeidene, og som
det er viktig å arbeide videre med. Dette
gjelder bl.a. arrangementskompetansen, Reisen til fjellet, Renenbumartnan/
Birka og trainee/entreprenørskapstenking. Arbeidet med disse punktene er
godt i gang, men det er viktig å løfte de
spesielt frem for å gi medvind, sier Jære.

Mye på gang
Jære forteller at det er mye som er
på gang i kommunen, og han sier at det
er viktig å samarbeide om det en driver
med og skape god forankring og ikke
minst arbeide i samme retning.
— Kommunen må være en pådriver, igangsetter og motor, og vi må åpne
opp for innspill. Spesielt små kommuner har en viktig oppgave med dette,
sier Jære. Han sier videre at det er viktig
å løfte frem det vi kan gjøre noe med og
som er positivt.
Videre arbeid
— Målet er å få på plass den overordna arbeidsgruppa og tiltaksgruppene for å presentere de på hyttemøtet
den 20. februar, forteller Jære. Innholdet
i hyttemøtet vil bli nærmere presentert
i Rennebunytt som kommer den 13.
februar.
Jære avslutter med at det er fullt
mulig å komme med innspill om temaene, og han oppfordrer de som har lyst
til å gjøre en jobb om å ta kontakt. Da
kan du enten ringe Jære på tlf 72 42 81
00 - eller sende epost til trond.jare@
rennebu.kommune.no
Av Dagfinn Vold

Astrid Prestrønning har vært medlem i
Fagforbundet i 40 år.
I forbindelse med årsmøte i
Fagforbundet avd. 545 Rennebu, ble
det utdelt åremålsmerker for både 25
og 40 års medlemskap. Lengst fartstid
har Astrid Prestrønning og Ingebrikt
Stavne, som begge fikk tildelt merke
for 40 års medlemskap i LO. Jostein W.
Hoset, Kitty Rørseth, Aud Bakk og Atle
Havdal fikk alle tildelt merke for 25 års
medlemskap i Fagforbundet.

Regler på
trimrommet

Trimrommet i Rennebuhallen er
som vi vet blitt veldig populært. Det
skal i utgangspunktet være åpent for
flest mulig, derfor prøver vi også i mest
mulig grad å unngå reservasjonstid.
Vi er selvsagt veldig fornøyd med
at så mange bruker rommet. I og med
at tilbudet er så åpent, og til og med
gratis er det også slik at en del ansvar
må overlates til den enkelte bruker. Det
betyr at de reglene vi har satt opp for
bruk må overholdes, ellers må vi finne
andre løsninger. Vi har satt aldersgrense
på 16 år, eller 10. klassetrinn, for å kunne bruke trimrommet. Nå registrerer vi
at dette har ”sklidd ut” litt. Vi oppfordrer herved til å overholde disse reglene. Tilbudet er i stor grad basert på tillit,
så dette håper vi kan rettes på. Om det
skulle skje noe så tør vi ikke tenke på
konsekvensene.
- Kulturkontoret

Rennebunytt
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holder Rennebu i gang

Eva Ilvang og Bjørg Rise Sørløkken

For renholdsarbeider Eva
Ilvang starter arbeidsdagen
en god stund før det blir lyst,
og ofte er hun den første som
kommer på jobb på kommunehuset.
– Jeg har som regel en liten time på
meg før det blir liv og røre i gangene
her, og da rekker jeg å vaske på servicetorget og ved inngangsdørene der det
er mest trafikk, sier hun.
Når klokka nærmer seg halv ni har
Eva vasket seg gjennom korridorene,
og kommet fram til kantina. Her starter
kantineansvarlig Bjørg Rise Sørløkken
arbeidsdagen på denne tiden, og de to
damene tar seg som regel tid til en kaffekopp før de fortsetter arbeidsdagen.
Orden og struktur
Undertegnede har fått audiens hos
de to damene i kaffepausen, og får servert verdens beste vafler til frokost.
- Slik er det ikke til hverdags nei,
da nøyer vi oss med en kaffekopp, smiler Bjørg. Man skal ikke være lenge
sammen med disse to før man skjønner
at de begge har litt over gjennomsnittlig orden og struktur i det de holder på
med. Eva har helt ubemerket sveipet
over gulvene i kantina mens hun venter
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Bjørg Rise Sørløkken og Eva Ilvang starter arbeidsdagen tidlig på kommunehuset,
og etter ei arbeidsøkt møtes de til en kaffekopp på kantina hos Bjørg.
på at kaffen skal bli ferdig, og Bjørg har
like ubemerket sjekket pc`n for eventuelle bestillinger og stekt opp en bunke
vaffelhjerter.
– Vi liker å ha det ryddig rundt oss
begge to, og det håper vi jo at andre på
huset her også syns er trivelig, sier de
to.
Lunch, møter og fredager
I løpet av en vanlig arbeidsuke på
kommunehuset er det et relativt stort
antall møter som skal avvikles, og mange av dem skal også ha en eller annen
form for servering.
– Det er jo slik at bestillinger helst
skal legges inn en dag i forveien, slik at
jeg rekker å handle inn og forberede litt.
Det er imidlertid ikke alltid dette blir
gjort, så det hender det blir litt hektisk
her på morgenen, smiler Bjørg. Jeg får
vel forståelsen av at det meste ordner
seg likevel... Lunchpausen er jo viktig
på de fleste arbeidsplasser, og kommunehuset er ikke noe unntak i så måte.
På fredager står det som regel noe
ekstra godt på menyen, og det er noe de
ansatte vet å sette pris på.
- Det er jo ikke noe storveies, men
salat, suppe, baguetter eller noe lignen-

de, og det ser det heldigvis ut til at folk
syns er trivelig, sier Bjørg.
Trives på jobb
Eva er som sagt ofte førstemann på
kommunehuset om morgenen, og også
for hennes del består jobben i å legge
tilrette for at andre ansatte skal få en
god arbeidsdag.
– De fleste tenker nok ikke over jobben renholdsarbeiderne gjør, men det
ville nok blitt lagt merke til hvis vi ikke
var på plass, sier Eva. På kommunehuset er det mange kontor som skal vaskes, og møterom som skal være klare til
bruk når arbeidsdagen starter.
- Jeg trives veldig godt med jobben,
og siden jeg må innom alle kontor på
huset her, blir jeg jo selvfølgelig godt
kjent med alle også, sier Eva. Begge
damene skryter av det gode arbeidsmiljøet, og den lette tonen det er mellom
de ansatte på huset.
– Det har nok mye å si at alle sitter
sammen og spiser lunch, og ingen har
faste plasser rundt bordet. Vi prater og
ler sammen enten vi jobber som ordfører, rådmann, saksbehandler eller renholdsarbeider, og det er kjempetrivelig,
sier de to.

5 fra Rennebu
Onsdag 22. januar åpnet utstillingen med fem kunstnere fra Rennebu i Oppdal Kulturhus.
Grethe Eide åpnet utstillingen med å fortelle om de fem kunstnerne
- som spendte fra debutanter til rutinerte kunstnere. Grethe Eide stilte
ut malerier, Leif Mats Eide foto, Tove Judith Næverdal malerier, Olav
Strand foto og Ståle Vold stilte ut malerier.
Astri Snildal representerte Rennebu kommune under åpningen, og
delte ut blomster til de tre utstillerne som var tilstede under åpningen.
Snildal sa også at kulturhuset på Oppdal er til glede for mange rennbygger, men det er kanskje første gang det er en egen kunstutstilling med
kunstnere fra Rennebu.
Utstillingen vil stå frem til 3. februar, og den vil være åpen hver dag.

Ståle Vold har med to malerier på utstillingen, og dette bærer tittelen ”Tvillinger
- forbindelseslinjer”.
Astri Snildal (nr tre f.v.) delte ut blomster
på vegne av Rennebu kommune til Leif
Mats Eide, Grethe Eide og Ståle Vold. Tove
Judith Næverdal og Olav Strand var ikke
tilstede under åpningen.
15% stilling som renholdsleder
I tillegg til den daglige virksomheten med renhold på kommunehuset,
har Eva 15% stilling som renholdsleder
i Rennebu kommune. Det innebærer at
hun har det faglige ansvar for alle renholderne i kommunen, og har utarbeidet renholdsplaner for alle kommunale
bygg. Hun har også fagbrev som renholdsoperatør, og følte at hun fikk med
seg mye nyttig lærdom gjennom dette
studiet.
– Det var mye mer spennende enn
jeg hadde sett for meg, og jeg syns
absolutt jeg får brukt det meste av det vi
lærte, forteller Eva.
Yrkesstolthet
Noe som skinner tydelig gjennom
i praten med disse to damene, er den
tydelige yrkesstoltheten de viser, og viljen til at alle arbeidsoppgaver skal utføres til beste både for dem selv og kolleger på kommunehuset. Det at besøkende på kommunehuset kommer til
rene, ryddige møterom, eller at lunchen
på fredag er så god at man ønsker å få
med seg oppskriften hjem.
– Vi trives godt på arbeid, og prø-

Bjørg Rise Sørløkken bestyrer kantina
på kommunehuset, og hun sørger for at
det blir mat både i kantina og for de som
bestiller servering under møter.

Eva Ilvang starter arbeidsdagen tidlig på
kommunehuset - kanskje tidligst av alle.
Når de andre ansatte kommer, har Eva
allerede gjort rent på mange kvadratmeter.

ver etter beste evne å bidra til at andre
også skal trives, avslutter Eva og Bjørg.
Så kan jeg for egen regning konkludere
med at en liten prat over kaffekoppen

en tidlig morgenstund på alle måter
bidrar til å øke både trivsel og arbeidsglede i en hektisk hverdag.
Av Mona Schjølset
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Mamma mia

Brønnboring – Biovarmeanlegg

med lokale aktører i Rennebuhallen

Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Fredag 21. febr kl 19.30
Lørdag 22. febr kl 18.00

Jan Erik – Edvin
950 34 056
rorleggern@oppdal.com

Snart kommer det snø!
Ta kontakt når du trenger brøyting!

Forhåndssalg av billetter
fra mandag 3. februar
hos Snertne Sneller og
Joker Rennebu
Voksne kr 250
Barn kr 150

D S Drugudal
& Sanden

maskin as

Tlf 480 48 100
post@drugudalogsanden.no
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  Budal	
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  Gauldal	
  kommune	
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  Sør	
  Trøndelag	
  og	
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  i	
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  med	
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  for	
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  og	
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11.00	
  	
  

Kaffe	
  og	
  biteti	
  
Velkommen	
  til	
  Midtre	
  Gauldal	
  og	
  Budal	
  	
  v/ordfører	
  Erling	
  Lenvik	
  og	
  
lokal	
  repr.	
  
Vil	
  nasjonal	
  	
  fjellpolitikk	
  få	
  betydning	
  for	
  Forollhogna	
  ?	
  	
  v/	
  Terje	
  
Skjeggedal,	
  professor	
  dr.ing.	
  NTNU	
  	
  
Villrein	
  i	
  Forollhogna	
  –	
  arealbruk	
  og	
  forvaltningsproblematikk	
  	
  	
  
	
   v/Per	
  Jordhøy	
  rådgiver,	
  	
  NINA	
  	
  
11.30	
   Lunsj	
  
12.30	
   Villrein	
  og	
  ferdsel	
  i	
  Forollhogna	
  –	
  status	
  og	
  utfordringer	
  –	
  kommentar/innlegg	
  fra:	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  	
  Per	
  Ousten,	
  villreinnemnda	
  og	
  Terje	
  Borgos	
  villreinutvalget	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  	
  Nasjonalparkstyrets	
  rolle	
  v/	
  Astrid	
  Haug	
  ,	
  nasjonalparkforvalter	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -‐	
  	
  Kommunens	
  rolle	
  som	
  forvalter	
  v/	
  Rennebu	
  kommune	
  	
  
13.30	
   Besøksforvaltning	
  og	
  besøksstrategi	
  som	
  virkemiddel	
  	
  	
  
	
   v/	
  Therese	
  Ruud,	
  rådgiver,	
  Miljødirektoratet	
  
14.00	
  	
   Oppfølging	
  av	
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  i	
  Forollhogna	
  	
  i	
  2014	
  –	
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  plan	
  og	
  verneplan	
  	
  
	
   v/	
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  fylkeskommune	
  	
  	
  
14.15	
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  post	
  
15.00	
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Dette	
  er	
  en	
  konferanse	
  for	
  alle	
  med	
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  for	
  natur-‐	
  og	
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friluftsliv,	
  næring	
  og	
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  i	
  Forollhogna-‐området	
  
Årskonferansen	
  er	
  åpen	
  for	
  alle	
  og	
  er	
  gratis	
  
	
  
Påmelding	
  til	
  Midtre	
  Gauldal	
  kommune	
  på	
  mail	
  til	
  Kai	
  Børge	
  Amdal,	
  Midtre	
  
Gauldal	
  kommune	
  –	
  kai@mgk.no	
  	
  	
  eller	
  direkte	
  på	
  telefon	
  
72403114/90726191	
  	
  

Innen	
  27.	
  januar	
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– pleier dine føtter
på Løkken eller ved Rennebu helsesenter
Trenger du behandling
ring for timeavtale

41 45 75 93
Behandling av negler,
beskjæring av hard hud,
vortebehandling,
behandling av soppnegler

S
fotkrem alg av
som ik er og sokker
ke
Ametrin strammer,
esokke
r

Husk morsdag 9. februar
– hva med et gavekort på fotpleiebehandling!

Velkommen!

Mamma Mia

– nå braker det løs!
Etter en flott gjennomkjøring med en konsertversjon av
Mamma Mia i fjor vår, er det nå klart for full oppsetning når
lokale stjerner inntar scenen og gir liv til alle de kjente skikkelsene fra musikalen.

Øving med sangsolister: Rune Skjolden, Rennebu (saksofon), Håkon Soldal, Heimdal
(tangenter), Pål Tore Holten, Oppdal/Trondheim (trommer), Herborg Skjolden, Rennebu
(solist), Raymond Ness, Oppdal (bass), May Sølvi Kosberg (solist) og Marius Nordheim,
Oppdal/Trondheim (gitar).
Hovedrolleinnehavere og statister
startet øvingene i høst, og jobber nå
med siste finpuss fram mot forestillingen. Orkesteret startet øvingene nå på
nyåret, men ifølge kapellmester Rune
Skjolden er de godt i rute før premieren
21. februar.
For å finpusse diverse dansetrinn
og bevegelser har aktørene fått hjelp
fra Lenes Dansesenter, og ifølge Anne
Kristin Haugerud har dette vært både
nyttig og lærerikt. – Vi har hatt med oss
et par dyktige ungjenter som instruktører på noen av øvingene, og det så ut
som de fleste fikk opp pulsen noen hakk
på disse øktene ja, smiler Haugerud.
Nytt komp
Siden i fjor har man fått på plass et
helt nytt komp, og også noen nye blåsere.
– Noen har fått tvillinger, noen er
opptatt med andre prosjekt, og noen
har måttet trekke seg av andre årsaker, men besetningen til årets musikal
er fullt på høyde med fjorårets, så vi

bare gleder oss til premieren, sier Rune
Skjolden.
Spente skuespillere
Hovedrolleinnehaverne under årets
oppsetning er de samme som i fjor, men
det er naturlig nok mye mer koreografi
som skal øves inn før musikalversjonen
kan fremføres.
- Det har vært en kjempeartig prosess, og både hovedrolleinnehaverne og
statistene har virkelig lagt seg i selen for
at dette skal bli bra, forteller Ann Kristin
Hugerud. Hun røper også at det antageligvis er en del premierenerver blant
aktørene nå i innspurten, men forsikrer
om at det aller meste er godt i rute, og
for det meste er det nok også en god
nervøsitet som preger ensemblet.
– Det er helt klart at vi er spente
på premieren alle sammen, men vi har
hatt det så artig og har virkelig tro på
at dette blir bra, så nå håper vi bare at
publikum møter opp. Vi gleder oss i alle
fall, avslutter en alltid like optimistisk
Ann Kristin Haugerud.
Av Mona Schjølset

HelseTIPSET
Psoriasis på føttene kan være
svært ubehagelig og føre til
redusert bevegelsesevne.

Sykdommen kan oppstå i alle aldre,
men vanligst er det å få første utbrudd i
ungdomsårene. Hos små barn kan sykdommen ofte først bli synlig i neglene.
Psoriasis er like vanlig blant menn som
blant kvinner. Sykdommen opptrer i
ulike varianter og alvorlighetsgrader.
Mange kan ha sykdommen uten å
være klar over det. Psoriasis kan forekomme på huden over hele kroppen,
men den kan også ramme bare hender og føtter. Er huden utsatt for kløe,
utslett eller flass, bør fastlegen undersøke om du har psoriasis. Fotterapeuten
kan gi en tilstandsvurdering av føttene
og anbefale videre tiltak for å lindre
ubehag.
De fleste former for psoriasis kan,
ved hjelp av behandling, bli borte
for kortere eller lengre tid. Psoriasis
er imidlertid en kronisk sykdom, og
symptomfrihet betyr ikke at man er
helbredet. Behandlingsmåtene vil variere etter sykdomsbildet. Jo mer alvorlig sykdommen er, desto flere behandlingsformer vil bli benyttet. Fotterapi
kan hjelpe for alle med psoriasis på føttene.
Fakta fra Fotterapeutforbundets
hjemmesider.
Fotterapeutforbundet.no

Fotterapeut
Astrid Dollis
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Bruker ikke refleks
Til tros for både kampanjer,
informasjon og utdeling av
refleks, viser undersøkelser at
dette ikke har påvirket bruken
i særlig stor grad.
Vi er stadig like dårlige til å bruke
refleks, og dårligst i klassen er befolkningen i Midt-Norge. I Møre og
Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag er
det kun 22% av den voksne befolkning
som bruker refleks.
Resultatet er dessverre ikke spesielt
oppløftende for resten av landet heller, så nå har flere organisasjoner, med
Trygg Trafikk i spissen, tatt til orde for et
reflekspåbud.
– De fleste er jo positive til refleksbruk, men det er så fort gjort å glemme når man går hjemmefra. Et påbud
ville ført til mer fokus på refleksbruk
og ulykker, sier direktør Jan Johansen i
Trygg Trafikk.

Flinkest på bygda
Resultatene fra refleksundersøkelsen viser at det er folk på bygda som er
flinkest til å bruke refleks, og kvinner er
generelt flinkere enn menn. Samtidig
ser man at de fleste påkjørsel skjer i trafikkerte bygater. Her er det jo bra med
lys, og mange tror kanskje at bilistene
får bedre oversikt.
- Undersøkelser av reelle ulykker
viser at dette slett ikke trenger å være
tilfelle. Selv om veiene er bedre opplyst, er trafikkbildet mye mer komplisert, og sjansen for ulykker mye større,
sier fagsjef Fred Nilsen i Sparebank1
Forsikring.
Mange ulykker
Den årlige refleksdagen arrangeres
hvert år i oktober, med stort fokus på
bruk av refleks og forebygging av ulykker. Til tross for dette viser reflekstellingen for 2013 like dårlig resultat som
de to foregående år. Mindre enn tre av
ti voksne nordmenn bruker ikke refleks,

noe som ifølge Jan Johansen i Trygg
Trafikk er et svært nedslående resultat.
Tall fra Transportøkonomisk institutt
viser også at kun fem prosent av alle
fotgjengere som blir påkjørt og skadet
bruker refleks. Et stort flertall av disse er
voksne og eldre, og ifølge Trygg Trafikk
kunne mange ulykker vært unngått,
eller skadeomfanget vært mindre, dersom folk hadde blitt flinkere til å bruke
refleks.
Av Mona Schjølset

Omlegging av E6
HOVEDOPPTAK BARNEHAGE
2014/2015
Det søkes elektronisk, og skjema er å finne på
Rennebu kommunes hjemmeside www.rennebu.
kommune.no Der finner du også informasjon om
barnehagetilbudene og hvordan du søker.
Hvis noen ikke har tilgang på PC, kan Servicetorget
på kommunehuset eller barnehagene være
behjelpelig med søknaden.
Frist for søknad om plass i barnehage for nye søkere
barnehageåret 2014/2015 er 1. mars 2014.
Svar på søknad gis innen en måned etter søknadsfristens utløp.
Det tas forbehold om at det kan bli endringer i barnehagetilbudene i forhold til oversikten i
Informasjon om barnehagetilbud og søknad om
barnehageplass 2014/2015.
Barnehagerådgiver
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Hvordan kan omleggingen av E6 gjennom
Berkåk sentrum bli en „vinn- vinn“-situasjon
for kommunen og næringslivet.
Informasjonsmøte for medlemmene,
i Mjuklia, torsdag 13. februar kl 19.00.
Tilsvarende situasjon i Seljord kommune ble en suksess.
Hvordan gikk man fram i Seljord – og hvordan vil Rennebu
kommune legge opp forberedelsene til omleggingen.
Program:
1) Ass. banksjef Harriet Slaaen fra Seljord orienterer om
planlegging, prosess og gjennomføring i Seljord.
2) Ordfører Ola T. Lånke redegjør for tanker så langt om
hvordan kommunen vil medvirke til at omleggingen
skal bli en suksesshistorie.
3) Synspunkt og innspill fra medlemmene –
med ordfører og Harriet Slaaen.
4) Tanker om næringsforeningas videre deltakelse
i dette arbeidet.
Kaffe og noe attåt
Styret

Kveldsmat med TÆL!

I løpet av fjoråret ble seks
kandidater i Oppdal og
Rennebu nominert til TÆLprisen 2013. Disse ble presentert gjennom en artikkelserie
i Opdalingen, der folk kunne
stemme fram sin favoritt.

Løypekjørerne Erling Kjerstad, Ole Knutsen, Odd Ivar Hansen, Ingar Ytterhus, Arne Per
Bjerkås, Vegard Skamfer og Frode Kjerstad gjør en fantastisk jobb med løypepreparering.

Avstemmingen ble avsluttet i
begynnelsen av desember, og under et
arrangement i kulturhuset på Oppdal,
ble det klart at det var Skigruppa i
Rennebu Idrettslag som gikk av med
seieren, og kunne ta med seg premien
på 100.000 kr.
Ett av kriteriene i TÆL-prisen er
at minst halvparten av pengene skal
gis bort til et annet allmennyttig formål. Skigruppa valgte å gi 50.000 kr
til Idrettsskolen i Rennebu, som skal
bruke pengene på tilrettelegging av
en leke- og aktivitetspark i tilknytning
til Rennebu skistadion. Under en tilstelning i samfunnshuset nylig kunne
Kristin Sydskjør motta pengegaven på
vegne av Idrettsskolen, og samtidig feiret skigruppa TÆL-prisen med kveldsmat og sosialt samvær.
Folkets TÆL-pris
Skigruppa er for tiden i full gang
med å anlegge rulleskiløype i tilknytning til Rennebu skistadion, og ifølge
Kjetil Værnes, som er leder i skigruppa,
vil denne sammen med den planlagte
aktivitetsparken komplettere tilbudet
rundt skistadion.
- Dette vil være med å gi oss et helårstilbud som både aktive, trimmere,
skole, barnehage og andre grupper

Jublet over TÆL-prisen: 1.r..v.: Hermine Gaupset Rogogjerd, Sigurd Stuen, Vegard Uv
Værnes, Jonas Uv Værnes og Mathias Halseth. 2.r.v.: Mari Krogstad, Stine Hårstad,
Torbjørn Stuen, Audun Reistad, Anders Myrmo, Ingeborg Smestu Holm og Ola Hatvik
Løkslett. 3.r.v.: Ranja Larsen, Torild Eggan, Ingrid Krogstad, Håkon Halseth,
Indre Halseth, Henrik Uv Værnes, Simen Hårstad og Martin Smestu Holm.
kommer til å få glede av, sier Værnes.
Hvordan skigruppa skal bruke sine
50.000 av TÆL-prisen, er foreløpig ikke
helt bestemt, men ifølge Værnes vil styret i skigruppa legge vekt på at det skal
være noe som gagner flest mulig.
– Det heter jo ”Folkets TÆL-pris”
og i det ligger vel at pengene skal brukes på en måte som flest mulig i bygda
vil få glede av. Det er derfor foreløpig
bestemt at pengene skal holdes unna
rulleskianlegget, men forbeholdes et litt
mer allmennyttig formål, sier Værnes.
God dugnadsånd
Skigruppa fikk tildelt TÆL-prisen
for sitt pågangsmot og friske satsing,

og ikke minst dugnadsinnsats gjennom
mange år. Under tilstelningen i samfunnshuset benyttet Harald Holm derfor anledningen til å takke alle som har
bidratt.
- Vi i styret vil gjerne få takke både
utøvere, trenere, ledere, foreldre, besteforeldre og alle andre som stiller opp i
forbindelse med trening og konkurranser. Og ikke minst må vi takke den
fantastiske løypegjengen vår. Maken til
positiv og oppofrende gjeng skal man
lete lenge etter. Utallige timer i tråkkemaskin gjennom vinteren gjør at vi
andre kan gå til ”dekket bord” når vi
spenner på oss skiene, roste Holm.
Av Mona Schjølset
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Ferievikarer i
Helse- og omsorgstjenesten
sommeren 2014 - uke 26-33

Det er ledig en leilighet
i Boligavdelingen

Til ferievikariat ved hjemmesykepleien, hjemmehjelp,
sykehjem (pleie, kjøkken, renhold), boliger for fysisk/
psykisk funksjonshemmede og avlastning barn og unge
søker vi:
• Sykepleiere, vernepleiere
• Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere
• Sykepleiestudenter, vernepleiestudenter, studenter,
ufaglærte eller andre med relevant praksis eller
utdanning
Stillingene i hjemmesykepleien/hjemmehjelp
forutsetter førerkort kl. B
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
I søknaden er det viktig å oppgi hvilke arbeidsområder
det søkes på, og i hvilket tidsrom søker er aktuell som
vikar.
Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Spørsmål kan rettes til hjemmehjelpskoordinator
Mildri Flå Gjersvold, tlf. 72 40 25 05 eller
epost: mildri.gjersvold@rennebu.kommune.no
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” –
”Selvbetjening”.
Søknadsfrist: snarest, og senest 23.02.2014.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om
søknadsskjema, tlf 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf.
Offentlighetsloven § 25.
Rådmannen

Leiligheten er på ca 35m² + bod
Husleie er på kr 2834,- + strøm kr 986,- pr. måned.
Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved
henvendelse til
Helse- og omsorgskontoret tlf. 72 40 25 05/03
Søknad sendes: Rennebu helsesenter,
Gamle kongevei 39A, 7391 Rennebu.
Søknadsfrist: 10.02.2014

50% vikariat sykepleier natt,
i hjemmesykepleien
Hovedarbeidsområder:
Pleieoppgaver i hjemmesykepleien.
Ønskede kvalifikasjoner:
• Autorisert sykepleier
• Førerkort klasse B.
Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Vi tilbyr:
• Et utfordrende og utviklende arbeidsmiljø
• Lønn etter avtale
• God pensjons- og forsikringsordning
Tiltredelse: 3. mars 2014 eller etter avtale.
Varighet ca 1 år.
For nærmere opplysninger, kontakt leder i
hjemmesykepleien: Wenche Teigen, tlf 72 40 25 34.
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” –
”Selvbetjening” innen 14.02.2014.

Avgiftsvedtak for 2014

Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om
søknadsskjema, tlf 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no

I henhold til forvaltningslovens § 38 gjøres kjent at
Rennebu kommunestyre i møte den 19.12.2013 fastsatte nye gebyrsatser/ avgiftssatser som skal gjelde med
virkning fra den 01.01.2014.

Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf.
Offentlighetsloven § 25.

Gebyrregulativene/ avgiftssatsene er lagt ut på
kommunens hjemmeside www.rennebu.kommune.no
De kan også fås ved henvendelse til Servicetorget.
Rådmannen
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KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Hyggekveld

Takk for blomster jeg fikk til jul fra NKS Voll Arbeidslag.
Gjertrud Bakk

i Røde Kors-huset
Torsdag 13. februar kl 19.00

Rennebu JFF avholder årsmøte

torsdag 13. februar kl 19.00 i Visningsrommet til KVO.
Vanlige årsmøtesaker

Sang og musikk
Underholdning ved Atle Havdal
Bevertning
Åresalg

JEGERPRØVE

Hjertelig velkommen !

Årsmøtet i Rennebu LHL
arrangeres i Røde Kors-huset
Onsdag 26. februar kl 19.30

Ev. forslag til møtet må være styret i hende innen 17.02.14
Vel møtt!

Sangevangelistene Marit og Irene

besøker Berkåk 19.-23. februar
Tid: onsdag – fredag kl. 19:30, lørdag og søndag kl 15:00
Sted: 		Onsdag Samfunnssalen.
		Torsdag – søndag Berkåk kirke
Alle hjertelig velkommen!

Rennebu Jeger og Fiskeforening arrangerer jegerprøvekurs
for førstegangsjegere og andre interesserte.
Kurset er totalt på 30 obligatoriske timer, fordelt på 9
samlinger. To av samlingene er praksis.
Kurset avsluttes med teoretisk eksamen i mai/ juni 2013.
Påmelding innen 10. februar til:
Endre Kosberg, tlf 416 57 905
Nærmere orientering vil bli gitt etter påmelding.

Fryser “Point” (så godt som ny) til salgs.
mob. 970 00 191

En stor takk for pengegaven til boligavdelinga i
forbindelse med Marit Fjellstad`s begravelse.
Anne Marie Nyhus

Skyteskole

Åpent møte / Årsmøte
i Pårørendeforeninga i Rennebu

på Frivilligsentralen torsdag 27. februar kl 19.30.

Vi starter opp med skyteskole, interesserte melder seg til
Lars Halland tlf 72 42 59 23 innen 10. februar.
Rennebu skytterlag

Årsmøtesaker
Orientering av tilsynslege Hans Erik Røsten
Kaffespleis
Alle pårørende i alle enheter samt
hjemmeboende er hjertelig velkommen
Arr. styret PFR i Rennebu

Årsmøte i Berkåk Menighet

Åpent møte om
skolestrukturen i Rennebu

Saker:
Årsmelding - Nye Salmebøker

Det inviteres til åpent møte om skolestrukturen i
Rennebu på bakgrunn av forslag fra Arbeidsutvalg
for vurdering av skole- og barnehagestrukturen.

Kirkekaffe. Velkommen!

Sted: Samfunnssalen, Berkåk
Tid: Mandag 3. februar kl.19.30-22.00

Søndag 02.03.14 i Berkåk kirke rett etter høymessen kl 11.

Arr. Berkåk Menighetsråd

Årsmøte i Rennebu Røde Kors

fredag 28. februar kl 19.00 i Ambulansebasen.
Vanlige årsmøtesaker.
Styret

Innledning v/leder for Arbeidsutvalget Eli Krogstad
Deretter blir det anledning til spørsmål og
innlegg fra salen.
Enkel kaffeservering.
Ordføreren
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Astrid Smeplass som ”Årets mest lovende artist”?
Astrid er nominert i klassen Årets mest lovende
artist i Adresseavisens Ut Awards.
I nominasjonnen står det: Til tross for femteplass i fjorårets «Idol», hold svært
mange Astrid Smeplass som den «moralske vinneren». 17-åringen fra Rennebu er
fortsatt ung, hun har fortsatt mye å bevise, men basispakken med karakteristisk
stemme og stor utstråling utgjør et sjeldent godt utgangspunkt.
Vil du stemme på Astrid gjør du det ved å gå inn på www.adresseavisen.no

Dette skjer i Rennebu!
30.01
30.01
31.01
03.02
03.02
03.02
04.02
06.02
06.02
08.02
09.02
09.02
10.02
10.02
12.02
13.02

Formiddagstreff
Staure 11.00
Møte NLM
Hoelsmoen 19.30
Bibelfest
Berkåk Menighetshus 19.30
Søndagsskole og Yngres Misjonsh. Voll 17.30
Blåveisen kor og hobby Innset bedehus 17.30
Årsmøte		11.00
Røde Kors Omsorg
Formiddagstreff
Omsorgsb, Berkåk 11.00
Mottak av klær
Refshus skole 16-18
Normisjonsmøte
Misjonsh. Voll 20.00
BKM
Rennebuhallen
UKM
Rennebuhallen 18.00
Storfamiliesamling
Hoelsmoen 18.00
Rennebu Soul Children
Mjuklia 17.30
Årsmøte, Fredheim
Fredheim, Grindal 19.30
Salmekveld
Rennebu kirke 20.00
Årsmøte, Pilgrimsforeninga Frivillighuset 19.30

14.02 Årsmøte
Gammelstødalen 19.00
Rennebu skytterlag
Håndballtreninger/kamper se www.rennebu-il.no
Step hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30
Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 19.00.
Oddetallsuker på Stamnan og partallsuker på Innset.
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 20-01
Seniordans hver tirsdag kl 14-16 i samf.huset
Bridgeklubb hver tirsdag i Friv.huset kl 18.30
Yoga hver tirsdag kl 18 på Voll skole, musikkrommet
Småbarnstreff hver torsdag kl 11-13 i Frivillighuset
Spinning, se timeplan på www.oppspinn.net
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12
Trenger du skyss eller følge på et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

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

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