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US Marine-soldatene som er 
stasjonert på Voll har blitt godt 
tatt i mot av lokalbefolkninga.
Mer på midtsidene.
Foto: Dagfinn Vold
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Uavhengig av den økonomiske situasjonen er det viktig at vi 
stadig «ser oss selv i kortene». Er vi organisert optimalt? Bruker 
vi ressursene på beste måte? Kan vi og bør vi utføre oppgaver 
annerledes? Kommunen har nylig søkt om og nå fått innvilget 
s.k. eksterne OU-midler (organisasjonsutvikling) for en omfatt-
ende gjennomgang av organisasjonen. Dette arbeidet vil starte 
nå i høst og vil trolig pågå til et godt stykke ut i 2019. Vi ønsker 
å sikre en mest mulig effektiv organisasjon som imøtekommer 
både eksterne og interne forventninger og krav til kvalitet og 
omfang av vår tjenesteproduksjon. Organisasjonen må til enhver 
tid være tilpasset den økonomiske virkeligheten. Nå er det ikke 
sikkert et OU-prosjekt resulterer i vesentlige endringer, men 
det vil uansett gi oss viktig kunnskap/informasjon om status. Vi 
ønsker å avdekke om det er grunnlag for å iverksette større eller 
mindre justeringer av organiseringen. Medvirkning fra ansatte 
er en selvfølge i denne prosessen.

Til slutt vil jeg informere om at Rennebu kommune er i ferd 
med å inngå en avtale med Rennebu Frivilligsentral for kjøp av 
nærmere definerte kommunale kulturoppgaver. Avtalen gjelder 
i utgangspunktet for ett år, men med mulighet for forlengelse 
dersom begge parter ønsker det. Vi ser frem til et godt og 
spennende samarbeid som vi tror vil bidra til å sikre et fortsatt 
godt kulturtilbud ut til kommunens innbyggere og for til-
reisende.

Per Øivind Sundell
Rådmann

Kommunens 
økonomiske situasjon

Undertegnede og flere med meg har over tid uttrykt bekymring 
over kommunens økonomiske situasjon. Og ja - kommunen 
har en anstrengt økonomi med svake (og fallende) netto drifts-
resultater kombinert med høy lånegjeld, og gjennomgående 
høyt kostnadsnivå. Det er viktig å være bevisst på status for 
å sikre at nødvendige tiltak settes inn til rett tid. Admini-
strasjonen arbeider i disse dager for fullt med forslag til 
budsjett 2019 og økonomiplan for perioden 2019 – 2022. 
Kommunestyret skal etter planen fatte sitt budsjettvedtak 13. 
desember.

Regjeringens forslag til Statsbudsjett ble offentliggjort 8.
oktober. Beregninger i egne vedlegg til Statsbudsjettet viser
at de s.k. frie inntektene (skatt og rammeoverføringer) for 
Rennebu kommune reelt reduseres fra 2018 til 2019 med ca. 
0,6% (hensyntatt antatt deflator). Det er også andre forhold i 
Statsbudsjettet som slår uheldig ut for kommunens økonomi – 
bl.a. endringer i rammer for utskriving av eiendomsskatt. 
Dette er likevel foreløpig kun forslag. Statsbudsjettet ventes 
å bli endelig vedtatt i andre halvdel av desember.

Arbeidet med å utforme et godt kommunebudsjett i økono-
misk balanse er krevende, men det er ikke ensbetydende med 
umulig. Vi er i ferd med å iverksette grep for å tilpasse oss til 
de endrede rammeforutsetningene. Vi ser nå konturene av et 
budsjett og en økonomiplan som fremdeles vil sikre en god 
utvikling for kommunen. Tjenestetilbudet ut til innbyggerne vil 
i all hovedsak opprettholdes på et godt nivå. Situasjonen 
er følgelig under kontroll.

Kommunale møter      
13.11. Formannskapet 09.00
22.11. HOO 09.00
23.11. MTL 09.00

Saklister og møtereferat finner du på 
www.rennebu.kommune.no - Politikk
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Innspill fra Rennebu 
Næringsforening:

Fv 700 gjennom 
Berkåk sentrum 
til ny E6-trasé

I forbindelse med den politiske 
behandlingen av veitrasé gjennom 
Berkåk sentrum, har også Rennebu 
Næringsforening kommet med innspill til 
den pågående prosessen. 

Rennebu Næringsforening har basert 
innspillet på undersøkelser hos tre store 
bedrifter i Berkåk sentrum, samt dialog 
med sine medlemmer. Her kommer det 
fram at et samlet næringsliv ønsker seg 
alternativ 1, der den nye påkoblingsveien 
til E6 fra fv 700 blir lagt gjennom sentrum 
via dagens E6 (alternativ 1).

Arbeidsplasser
I innspillet fra Rennebu Nærings-

forening heter det at eksisterende og 
fremtidige arbeidsplasser må være det 
aller viktigste i denne prosessen. For 
bedrifter som Berkåk Veikro, Coop Ekstra 
og Cirkle K, der en stor del av omsetnin-
gen er basert på gjennomgangstrafikk, vil 
det ha avgjørende betydning at fv700 får 
en plassering og utforming som gjør at 
næringslivet blir godt synlig og lett til-
gjengelig.  

- Hos Berkåk Veikro står gjennomang-
strafikken for ca. 85% av omsetningen, 
90% hos Cirkle K og 25% hos Coop 
Extra. Også for Rema 1000 og Esso vil 
det ha negative konsekvenser om ikke den 
nye påkoblingsveien følger dagens trasé 
gjennom sentrum, heter det i brevet fra 
Rennebu Næringsforening. 

Ønsker avklaring og forutsigbarhet
De peker også på at det er nødvendig 

med en klar og realistisk strategi i forhold 
til hvordan man på best mulig måte kan 
ta vare på og utvikle nye arbeidsplas-
ser i Rennebu. I tillegg ønskes strategier 
for hvordan man kan utnytte flere år med 
anleggsvirksomhet og en ny, effektiv vei 
med tanke på å få økt tilflytting.

- Nå må både Rennebu kommune, 
politikere, næringsliv, Nasjonalparken 
Næringshage og andre som ønsker å bidra 
sette seg sammen og komme fram til en 
plan for hvordan vi skal nå disse målene, 
heter det i brevet. 

Tekst: Mona Schjølset

Tilknytningsvei gjennom Berkåk sentrum til ny E6-trasé:

Alternativ 1 og 3 
utredes videre
Både formannskap og kommunestyre har i forrige uke 
behandlet saken om hvilken trasé som skal benyttes for å 
knytte Fv 700 til ny E6-trasé gjennom Berkåk sentrum.

Ifølge ordfører Ola Øie fikk kommu-
nestyret en bred og god debatt om saken, 
og mange viktige argument ble belyst før 
endelig vedtak ble fattet. 

- Det er viktig for oss å presisere 
ovenfor Nye Veier at alternativ 1 er å anse 
som det gunstigste trasévalget. Imidlertid 
legges det vekt på at den pågående plan-
prosessen må åpne opp for at alle parter 
skal bli hørt, noe som også begrunnes i 
plan- og bygningsloven. Kommunestyrets 
vedtak ble derfor en tilråding om at både 
alternativ 1 og 3 utredes videre for regule-
ring, sier Øie. 

Kommunestyrets vedtak
Etter vedtak i kommunestyret den 18. 

oktober, har følgende tilråding blitt over-
sendt Nye Veier:

”Videre arbeid med alternativ 2 for-
kastet ut fra at alternativet ikke har klare 
fordeler som tilsier at det bør arbeides 
videre med det.

Arbeid med alternativ 1 og 3 vide-

reføres i den pågående planprosessen 
for reguleringsplan for ny E6. Aktuelle 
alternativ legges ut til høring og offentlig 
ettersyn. Endelig valg av løsning foretas 
av kommunestyret i forbindelse med slutt-
behandling av reguleringsplan for ny E6 
våren 2019. 

Omlegging av E6 vil medføre bety-
delig tapte inntekter for næringslivet i 
Berkåk sentrum. Selv om dette på ingen 
måte kan oppveies gjennom et gunstig 
trasévalg for fv 700, mener kommunesty-
ret at alternativ 1 av de foreliggende, er 
det som i størst mulig grad ivaretar dette 
hensynet. 

Alternativet kommer best ut i forhold 
til næringsliv, landskapsbilde, investe-
ringskostnader og arealbeslag / grunn-
erverv. Dette alternativet vil også hindre 
dobbeltrafikk i sentrum og i liten grad 
berøre eksisterende boligbebyggelse.”

Av Mona Schjølset

Kommunestyret vedtok å utrede alternativ 1 og 3, 
og saken legges ut til høring og offentllig ettersyn.
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Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7397 Rennebu

mob 948 56 836

malervanmalsen@hotmail.com

Totalleverandør innen
elektroinstallasjon

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

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

for hele huset

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no

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

Be om å få vår

kjøkkenkatalog

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

Distriktets
kontorleverandør

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

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

Tid for høstløken!

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

Høstnytt i butikken!
Fra BlackDesign 

Skjerf og smykker

Døgnvakt: 7288 Soknedal
mobil 414 52 610 Epost: stobb@gauldalen.no

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd
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Ny kommunal nettside
Nylig lanserte Rennebu kommune sin nye nettside, og både 
leder på servicetorget, Janne Havdal Nordbø, og IT-ansvarlig 
Vegard Antonsen gleder seg til å få alle funksjoner på plass. 

- Vi har jobbet med dette en god stund 
nå, for det er mye som skal oppdateres og 
tilpasses. En del justeringer må vi gjøre 
etter at siden er tatt i bruk også, men det 
regner vi med skal gå helt fint. Det er i 
alle fall på høy tid at kommunen får ny 
nettside, så dette har vi gledet oss lenge 
til, sier Janne. 

Tilpasset iPad og mobil
Den nye nettsiden har en oversiktlig 

utforming, der en hovedmeny og et søke-
felt skal gjøre det enkelt for brukerne å 
finne det de leter etter. En vesentlig for-
bedring er også at siden er tilpasset iPad 
og mobil, noe som er en helt nødvendig 
tilpasning for dagens brukere. Etterhvert 
skal også en chattefunksjon på plass, der 
brukerne kan stille spørsmål og innhente 
informasjon hele døgnet. Det ligger også 
mange typer standardiserte skjema på 
den nye hjemmesiden, som skal gjøre det 
enklere for publikum å få sendt inn søkna-
der o.l. hjemmefra. 

- Den digitale kommunikasjonen blir 
stadig viktigere, så vi må ha en nettside 
som legger tilrette for dette, sier Vegard. 

Ønsker tilbakemelding
Både Janne og Vegard er tydelige på 

at det fortsatt kan være flere funksjoner 
som må forbedres, men at det likevel er 
viktig å få tatt i bruk den nye siden. De 
oppfordrer derfor publikum til å komme 
med tilbakemeldinger, slik at nødvendige 
justeringer kan komme på plass så raskt 
som mulig. 

- Det ligger en ”Fant du det du lette 
etter” – knapp, med svaralternativ ja eller 
nei. Hvis svaret er nei, har man sjansen til 
å forklare hva man ikke fant og eventuelt 
hva som var problemet. Her er det viktig 
at folk bruker muligheten til å gi tilbake-
melding, så håper vi det meste skal fun-
gere riktig bra etterhvert, avslutter Janne.  

Av Mona Schjølset

Interessert i 
tegning og 
maling?
Nylig ble det arrangert kurs i 
akrylmaling på Kafe Hyggen, 
og de sju damene som del-
tok fikk en inspirerende helg 
sammen med kursholder 
Grethe Solemsløkk. 

Synøve Daaland for instruksjon av 
Grethe Solemsløkk.

Det var Signy Ramsem som hadde 
tatt initiativ til kurshelga, og både hun og 
resten av deltagerne var veldig fornøyd 
med opplegget.

- Det var både lærerikt og artig, og vi 
bestemte oss fort for at dette er noe vi vil 
fortsette med utover vinteren, sier Signy. 

Vil gjerne ha med flere
Den kreative gjengen starter opp med 

samlinger allerede den siste tirsdagen i 
oktober, og planen er å treffes en gang i 
måneden.

- Alle som har lyst til å tegne eller 
male er hjertelig velkomne til å blir med. 
Vi kommer ikke til å ha noe spesielt opp-
legg, men satser på å inspirere og hjelpe 
hverandre. Dessuten er det jo både trive-
lig og sosialt å utøve hobbyen sin sammen 
med andre, så det er bare å møte opp eller 
ta kontakt hvis du lurer på noe, oppfordrer 
Signy

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Marianne Dolpen

IT-ansvarlig Vegard Antonsen og leder ved Servicetorget Janne Havdal Nordbø 
er glad for at den nye nettsiden til Rennebu kommune endelig er på plass.
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Eventyret på Voll
NATO-øvelsen er så vidt kom-
met i gang, og på Voll er det 
full aktivitet selv om langt 
fra alle soldatene har ankom-
met leiren. Burgervogna er 
på plass, og soldatene fra US 
Marines står i kø.

Det er mange måter å ta imot NATO-
soldater på, og på Voll har de valgt å gjøre 
det med burgere, pølser og vafler.

—  Bakgrunnen for at vi har valgt å 
få til et tilbud om salg av mat, er tosidig. 
Vi vil gi de amerikanske soldatene en god 
opplevelse med å komme hit til Rennebu, 
og vi ønsket å få inn penger til flerbruks-
huset på Voll, forteller én av initiativta-
gerne Jan Ivar Kvam. 

Populært tiltak
Så langt tilbyr de salg av hambur-

gere, pølser, vafler, kaffe og brus. Da 
Rennebunytt var innom leiren i forrige 
uke, hadde de varm kakao på menyen for 
første gang. Kakaoen med krem, marsh-
mallows og kanel var meget populært, og 
de måtte raskt ned på Joker´n på Voll for å 
skaffe mer råvarer. 

— Det som er mest populært er nok 
burgerne, og da går det mest av doble 
cheeseburgere med bacon. Mange er 
også vant med vafler hjemmefra, men de 
uttrykker at de aldri har smakt så gode 
vafler som i Vollagrenda, sier Jan Ivar. 

Han synes soldatene er skikkelig trivelige 
og enestående høflige. De har også stor 
tålmodighet i køen og stresser ikke. Men, 
de har det kanskje heller ikke så travelt 
med andre ting som haster.

Trives godt
Det var lang kø foran burgervogna, og 

soldatene uttrykte stor tilfredshet med til-
budet. Charles Nelson fra North Carolina 
satte tennene i sin første burger, og han 

syntes den var veldig god. Like god som 
hjemme. Han har ikke vært i Norge før, 
og synes det var veldig fint og reint her i 
Rennebu.

Wirkkalla fra California hadde hel-
ler ikke vært i Norge før, men han var 
bestemt på at han ville tilbake. Han liker 
naturen veldig godt, og den ligner litt på 
slik det er i West Virginia. Og så synes 
han det er så trivelig med sauene som går 
oppe i lia ovenfor leiren. 

Ola Rokkones, Ole Kristian Hoseth, Gerd Krovold og Kjell Olav Kvam 
i fullt arbeid med burgere og hot dogs til de amerikanske soldatene.

Tiltaket med salg av blant annet burgere, pølser og vafler skaper lange køer og stor trivsel.
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I en Volvo fra 1971 har Stein 
Arne Sæther og Dan Ågren 
reist gjennom Trøndelag, 
og jaktet på spor av gamle 
riksvei 50 og dokumentert 
dagens E6 - framtidens 
gammelvei. 

Stein Arne Sæther og Dan Ågren 
med bokutgivelsen 

”På vei gjennom Trøndelag”.

De to har tidligere gitt ut bøker under 
tittelen ”På ville veier...”, men denne gang 
har de gjort en liten vri. Med selvironi og 
nostalgisk skråblikk forteller de veikant-
historier om glemte veier, skysstasjoner, 
respatexkafeer, gamle biler, vakre bruer 
og møter med spennende mennesker langs 
veien. Turen starter der E6 kommer inn i 
Trøndelag på Dovrefjell, og den avsluttes 
ved Smalåsen lengst nord i Trøndelag.

Mye Rennebu-stoff
— Rennebu har fått god plass i boka, 

faktisk flest sider ut fra befolkning i kom-
munen, forteller Sæther. 

Det skyldes at de fikk så mange tips om 
artige og interessante saker her i Rennebu. 
Dermed ble det reportasjer fra motellet 
ved Kløftbrua, bilvrak og veien fra 1859, 
mirakelet ved Storpynten, historien om 
Stavåbruene, museet i Skaumsvingen, 
oldebarnet til hun som kokte grauten på 
Grut, isskjæring på Buvatnet og ung-
domsliv på Berkåk i 1960-årene.

Boka selges blant annet på Extra på 
Berkåk.

Av Dagfinn Vold

På vei gjennom 
Rennebu

Trenger flere frivillige
Første kvelden førte til en omsetning 

på 11.000 kroner, mens andre kvelden ble 
det 23.000. 

— Jeg så potensialet som kunne 
ligge i dette prosjektet, men turte ikke helt 
å tru på det. Men, så langt har det slått til, 
forteller en meget blid Jan Ivar.

Hver ettermiddag fra kl 16-20 trenger 
de åtte frivillige – fire i burgervogna, tre 

i vaffelvogna og en som er håndlanger 
og støtter opp der det trengs. Det er ikke 
nødvendig med engelskkunnskap, da det 
trengs flest hender til selve produksjonen. 
Så har du lyst til å bidra på dugnad og få 
en trivelig opplevelse på kjøpet, er det 
bare å kontakte Jan Ivar.

Av Dagfinn Vold

Einar Husan, Kjell Nakken, Sigrid Gjermundsdatter Kvam 
og Laura Christine Miriam Weyde i full sving med å servere soldatene vafler.

Sigrid og Laura Christine vet hva 
soldatene vil ha på vaflene 

- sirup og syltetøy.

Jan Ivar Kvam har full jobb med 
å koordinere slik at det er nok 

råvarer i kioskene.
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mob 480 60 116
mob 455 13 870
post@ramstadmaskin.no

Følg oss på Facebook!

Tomteutgraving
Massetransport

VVS
Spør oss om hjelp til grunnarbeid, vann og avløp,

sprenging, veibygging, minikraftverk,
og opparbeidelse av gårdsplasser.

Sanitæranlegg til hus og hytter.
Vedlikehold og service.

Orkdalsveien 982, 7392 Rennebu

•  Produksjon og salg av «Terrengen»
•  Maskinering- og Sveiseverksted 
•  Service og reparasjon av traktorer,
 redskaper og småmaskiner
•  Dekkmaskin og leveranse av alle
 typer landbruks- og anleggsdekk
•  Olje og smøremidler og 
 Aspen Motorsagbensin
• Godt utvalg av kjeder, 
 sverd, filer og sagkjedolje
• Forhandler og monterer 
 robotklippere

Ditt lokale verksted for
landbruks- og småmaskiner

Stamnan, 7392 Rennebu

tlf 72 42 65 60/476 24 600 – www.landbruksverksted.no

Tuva gjør suksess i Stockholm
Tuva Børgedotter Larsen har hovedrollen Lena i musikalen av 
”Så som i himmelen” på Oscarsteatern i Stockholm.

De fleste kjenner sikkert filmen med 
samme navn, og nå er stykket kommet 
til scenen som musikal i det ærverdige 
Oscarsteatern i Stockholm. Tuva spiller 
”Lena”, og hun gjør rollen med glans - en 
livfull og livsglad jente som arbeider på 
den lokale butikken.

I omtalen av musikalen på teaters egen 
nettside står det at ”Sällan har kritikerna 

och publiken varit mer enade – musikal-
historia har skrivits. En av svensk film-
historias mest älskade filmer har blivit 
hjärtevärmande musikal som får dig att 
skratta, gråta och sjunga med.”

Det var en opplevelse å se musikalen 
og oppleve Tuva fra Rennebu på scenen, 
og turen til Stockholm anbefales på det 
varmeste.

Tuva har ikke glemt sine opplevelser 
i Rennebu, noe omtalen i programmet 
viser.

Tuva spiller Lena, og her møter hun Olga  
(Kajsa Reingardt) i butikken.

Av Dagfinn Vold
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Astrid med ny singel
Etter en omfattende verdensturne i fjor høst, har Astrid 
Smeplass brukt det meste av tiden etterpå til å jobbe med 
nye låter. Fredag 12. oktober var hun klar med singelen 
”Emotion”, og ifølge eget utsagn visste hun helt fra starten 
at denne låten var spesiell.

- Jeg skrev Emotion allerede i mars 
2017, og hele teamet var liksom enige om 
at den var bra. Slik er det jo ikke alltid, så 
jeg har gledet meg skikkelig til å få den 
ferdigstilt med det lydbildet jeg ønsket 
meg, sier Astrid. 

Om å stå opp for seg selv
Emotion handler om å være i en rela-

sjon hvor den ene har makt over den 
andre, og om å klare å stå opp for seg selv. 

- Dette tror jeg er noe de fleste kan 
relatere seg til på mange måter. Som ung 
jente i musikkbransjen har jeg også kjent 
på betydningen av å tenke etter hva jeg 
ønsker, og så er det viktig å gi uttrykk for 
det, sier Astrid. 

Suksesshistorien om ungjenta fra 
Rennebu kjenner vel de fleste til etter-
hvert, og under artistnavnet Astrid S har 
hun på kort tid etablert seg på den inter-
nasjonale stjernehimmelen. Selv er hun 

fortsatt den samme glade jenta som elsker 
å drive med musikk, men det skal sies at 
støtteapparatet rundt har vokst med årene.

- Jeg har mange flinke folk rundt meg, 
både dem jeg samarbeider med i forhold 
til musikken og dem som legger tilrette 
for alle de andre tingene som følger med, 
sier Astrid.

Har vært heldig
For det har etterhvert blitt slik at det 

er ganske mye som følger med det å drive 
med musikk, og Astrid var bare 16 år da 
hun som en av finalistene i Idol fikk den 
første følingen med kjendistilværelsen. 
Hun ble fort en medieyndling, og taklet 
rampelyset på en imponerende måte. I 
en alder av 22 er hun allerede en rutinert 
artist, og synes fortsatt det er helt greit å 
snakke med journalister.

- Jeg prøver å holde musikken i fokus 
når jeg snakker med pressen, og synes de 
fleste er flinke til å respektere dette. Jeg 
har også vært heldig i forhold til sosiale 
media, og opplever svært sjelden negative 
tilbakemeldinger og kommentarer her, 
sier Astrid. 

Når sant skal sies skyldes vel ikke det-
te bare flaks, men heller et bevisst forhold 
til hvordan hun ønsker å framstå både 
som person og artist. Astrid har bestandig 
vært ei positiv jente, som ikke retter fokus 
mot småting som kan være problematisk. 
Dette gjenspeiler også det som blir sagt 
og skrevet om henne, og er nok også en 
viktig grunn til at hun er et yndet medi-
eobjekt.

- Jeg prøver bare å svare enkelt og 
greit på det jeg blir spurt om, og det fun-
gerer som regel veldig bra, oppsummerer 
Astrid. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Nicole Nodland

Fire & Rain 
i Innset kirke
Søndag 4. november inviterer 
Innset menighetsråd til 
country og godspelkonserten 
Fire & Rain i Innset kirke. 

Fire & Rain er et prosjekt med fire av 
Moldes mest aktive musikere, og det som 
ble startet som en testkonsert i Øre kyrkje 
i Skeidsdalen ble raskt til en rekke utsolg-
te konserter rundt omkring på Nordmøre 
og i Romsdalen. 

André Gussiås, Mats Nerli, Rolf Erik 
Nustad og Hallgeir Solli utgjør ensem-
blet, og konserten består av både kjen-
te og mindre kjente sanger av artister 
som Johnny Cash, Elvis Presley, Kris 
Kristoffersen, Garth Brooks og flere. 

Kulturkveld
De fire musikerne har fått strålende 

kritikker på konsertserien, og leder i 
Innset menighetsråd, Kåre Haugan, gleder 
seg til å få kvartetten på besøk. 

- Vi bruker jo å arrangere en trivelig 
kulturkveld i kirka hver høst, og jeg er 
ganske sikker på at denne konserten kom-
mer til å bli en innertier. Det er dyktige 
musikere, repertoaret er både fengende og 
til ettertanke, så her skulle det være noe 
for enhver smak, sier Kåre. 

Tekst: Mona Schjølset

DIGITALTRYKK
Vi har moderne utstyr for printing av

alt fra visittkort, hefter til plakater i storformat!
Kom gjerne innom for å se hva vi kan gjøre for deg! tlf 72 42 76 66 - mediaprofil.no
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Årets influensavaksine er kommet, 
og vi tilbyr vaksine ved Rennebu legekontor følgende 
dager:
 
• 30/10,  klokken 09.00-11.00 og 12.30-14.00
• Onsdag 7/11, klokken 12.30-14.30.
 
Vaksinen koster kr 150,-
Det er ingen timebestilling, det er bare å møte opp.

Skyteskole for barn og voksne! 
Rennebu skytterlag arrangerer skyteskole over 
5 kvelder på innendørsbanen. 
Oppstart mandag 5. november kl 18.00 - deretter 12. nov, 
19. nov, 26. nov og 3. des. 
Deltageravgiften er kr 100,- pr. person. 
Påmelding til Martin Skamfer Bjerkås, tlf. 404 93 063, 
innen 31. oktober.
Maks 9 deltagere – dersom flere melder seg på kjører vi 
en skyteskole til med oppstart før jul. 
Ring Martin om du har spørsmål. 

Rennebu skytterlag/ungdomsutvalget

Neste Rennebunytt kommer 
torsdag 8. november.

Frist for stoff er tirsdag 30. oktober.

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

og dagfinn@mediaprofil.no

Hold deg oppdatert om det som 
skjer i Rennebu kommune! 

K U N N G J Ø R I N G E R

Elg- og hjortejakta er godt i gang
Det kan felles 120 elg og 
250 hjort i kommunen i år. 

— I samråd med kommunen ble 
kvotene for hjort økt betydelig i 2017 
og 2018, for å imøtekomme ønsker om 
redusert bestandsstørrelse i forhold til 
beitetrykk på innmark, forteller sekre-
tær i Utmarkslaget Håvard Rønning. 
Jaktlagene registrerer fortløpende sette 
og skutte elg på nettstedet Settogskutt.no. 
Håvard forteller at det pr. 18. oktober er 
registrert 67 felte elg og 82 felte hjort i 
kommunen. 

Det kan jaktes frem til jul på begge 
arter, og elgjakta er nok i rute i forhold til 
ønsket felling. For hjorten ser det ut til å 
gå tråere, men flere hjort har dukket opp 
den siste tiden. Hjorten i Rennebu er jo 
en del av trekkende bestand og hvordan 
dette utarter seg vil variere fra år til år, 
og avskyting i andre kommuner påvirker 
også dette. 

— Kanskje bestandsstørrelsen allere-
de er på tur ned? Det vet vi ikke enda, sier 
Håvard. I fjor ble det felt 107 elg og 152 
hjort i kommunen. 

— Vi er i siste år av en treårig 
bestandsplanperiode. I løpet av vinteren 
skal ny treårig bestandsplan utarbeides 
av rettighetshaverne. Jobben blir å se på 

status, sette nye mål og bestemme tiltak 
og avskytingsplan for kommende tre år. 
Hensyn til andre samfunnsinteresser er 
også en viktig del av dette arbeidet, som 
f.eks. beitetrykk på innmark og skog og 
påkjørsler, sier Håvard. Det er fastsatt 
kommunale mål og retningslinjer for hjor-
teviltforvaltningen i Rennebu, Meldal, 
Orkdal og Rindal for de neste seks åra, 
som vår bestandsplan skal imøtekom-

me. Generelt sier disse at elgbestanden i 
Rennebu skal stabiliseres på dagens nivå 
og hjortebestanden skal reduseres.   

Av Dagfinn Vold

Halland-Rønning-Buan jaktlag 
felte to elger første timen på årets jakt, 
noe som ikke er vanlig. De forteller at 

det er mye elg i skogen. 
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Dette skjer i Rennebu!

25.10 Formiddagstreff Staure 11.00
 Musikalen Hairspray Rennebuhallen 19.30
25.10 Musikalen Hairspray Rennebuhallen 19.30
 Bønnemøte Hoelsmoen 20.00
28.10 Gudstjeneste Rennebu kirke 11.00
 Konsert Thomas Brøndbo Innset kirke 19.30
29.10 Blåveisen Kor og Hobby Innset bedehus 17.30
29.10 Søndagskole og Yngres Misjonshuset Voll 17.30
30.10 Oppvisning Seniordans Omsorgsboligen 15.30
31.10 Årsmøte Rennebu bondelag Jutulstuggu 19.30
01.11 Hyggestund  Helsesenteret 11.30
01.11 Babysang Frivilligsentralen 12.00
01.11 Mottak av klær Refshus skole 16-18
04.11 Gudstjeneste Innset kirke 11.00
 Gudstjeneste Nerskogen kapell 19.30
 Fire & Rain Innset kirke 19.00
06.11 Soul Children Menighetshuset 17.30
07.11 Medl.møte Kvinnegruppa Frivilligsentr. 19.00
10.11 Joyful, Joyful m. Røst Kultursalen 19.30
12.11 Blåveisen Kor og Hobby  Innset bedehus 17.30
13.11 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00

Strikkekafé i Kafe Hyggen hver første onsdag i måneden 
fra kl 19.00.
Maler- og tegneklubb i Kafe Hyggen hver siste tirsdag i 
måneden fra kl 19.00.
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml. Kongevei 24 (i sokkelen).
Kafe Hyggen åpen hver lørdag kl 12-15.
Fristrim i Rennebuhallen hver onsdag kl 11-12.
Seniordans i kultursalen hver tirsdag kl 14-16.
Rennebu Songkor øver hver onsdag på Voll skole 
kl 19.30-22.00
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.

Vi ønsker en utfyllende kalender om hva som skjer i 
Rennebu, så send oss info på epost, 
mari@mediaprofil.no eller ring tlf 72 42 76 66
Aktivitetene blir også lagt ut på rennebu.com
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Spørsmål om skadeforsikring?  
Ring oss i Gjensidige Oppdal-Rennebu på 72 40 49 90, 
eller eller besøk et av våre kontorer i Oppdal og Rennebu.

Det er vanskelig å se deg på mørke veier. Husk refleks.
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Ironman World Championship 2018:

Arve Værnes i knalltøff 
konkurranse på Hawaii

- Resultatmessig havnet jeg sånn midt 
på treet, men det var en helt utrolig opp-
levelse å være deltager på et sånt arran-
gement. Det frister til gjentagelse, så jeg 
må bare fortsette å holde meg i form, sier 
Arve. 

Trangt nåløye
”Å holde seg i form” er vel muligens 

et noe beskjedent begrep i denne sam-
menhengen, med tanke på at konkurran-
sen består av 3,8 km svømming, 180 km 
sykling og 42,2 km løping. Det er heller 
ikke hvem som helst som kan melde seg 
på, og alle deltagerne under VM hadde på 
forhånd kvalifisert seg gjennom lignende 
konkurranser rundt omkring i verden. 
Arve var én av tre norske deltagere i sin 
aldersgruppe 45-49 år, og én av 16 norske 
deltagere totalt. 

- Jeg leverte en bedre prestasjon under 
kvalifiseringen i sommer, for da hadde 
jeg hatt bedre tid til trening i forkant. Nå i 
høst har det vært litt mer travelt både med 
jobb og andre ting, så forberedelsene var 
ikke helt optimale. Jeg er uansett kjem-
pefornøyd, og ekstra stas var det at både 
mine unger og bror Kjetil med tre av sine 
var med til Hawaii og delte opplevelsen 
med meg, sier Arve. 

Tøff hobby
Selv om det er en egen klasse for utø-

vere som driver med dette på profesjonell 
basis, stiller langt de fleste i ”mosjons-
klassen” og har dette som en tøff hobby. 
På Hawaii var det fellesstart for alle de 
mannlige mosjonistene, og ettersom 
svømming var første distanse sto borti-
mot 2000 deltagerne i vannet og ventet på 
startsskuddet. 

- Det var høyt adrenalinnivå de siste 
minuttene før start ja, og forholdsvisk 
kaotisk da startsskuddet gikk. Etterhvert 
strekker feltet seg ut, og det blir greiere å 
kjøre sitt eget løp, sier Arve. 

Til daglig er Arve bosatt i Drammen 
og jobber i et forholdsvis nystartet data-
firma. Med fem mil å pendle til jobb blir 
det en helt grei treningsøkt på sykkel, noe 
som passer veldig bra ettersom store deler 
av arbeidsdagen består av å sitte stille for-
an en dataskjerm. 

- Jeg må bruke de muligheter jeg har 
til å få trening i hverdagen, for jeg har 
absolutt et mål om å få med meg en slik 
opplevelse igjen, sier Arve. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Kjetil Værnes

Rennbyggen Arve Værnes var nylig en av deltagerne under 
Ironman World Championship, som ble arrangert på Hawaii 
tidligere denne måneden. 

Etter ti og en halv time med svømming, 
sykling og løping passerte han målstreken 
i fin stil, og allerede etter kort tid konklu-

derte hardhausen med at dette var noe 
han hadde lyst å prøve igjen. 


