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Barnehagene på Innset og Vonheim 
arrangerte VM i NM-bakken på Berkåk.
Her er Jonas Uv Værnes og Nora Ytterhus 
i aksjon med skiskyting. Se midtsidene.
Foto: Dagfi nn Vold
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Året 2010 - og litt te’

Februar og mars er årsoppgjørenes måne-
der for de fl este virksomheter, slik også for 
Rennebu kommune. Det er alltid spennende 
når en får tallene presentert, selv om det 
er tjenester til befolkningen en kommune 
produserer og ikke varer med størst mulig 
volum og overskudd. I tillegg til økonomien 
er folketallet pr 1.januar viktig, og dessuten 
at en kommer godt i gang de første månede-
ne med det en har satt seg fore for året.

Overskuddet (netto driftsresultat) for Rennebu kom-
mune ble 8,7 millioner i 2010. I prosent 4,7, klart over de 
3% som statlige myndigheter har som mål for en sunn 
økonomi. Overskuddet skyldes hovedsakelig nøkternhet, 
god budsjettdisiplin, fortsatt lav rente og gode kraftinn-
tekter. Dette gir oss muligheter for å sette av noen kroner i 
tilfelle det skulle komme på noe (og det gjør det jo alltid). 
Dessuten gir litt ”gammelpeng” trygghet og frihet inn i et 
nytt år, i motsetning til underskudd som må dekkes inn fra 
drifta med derav følgende nedskjæringer.

Folketallet økte med 7 personer i 2010, til 2629 pr 
1.januar. Folketallet er viktig å opprettholde for å utvikle 
servicefunksjoner, aktiviteter og inntektsgrunnlag. Vi har 
heldigvis hatt en økning alle de tre siste årene, til sammen 
35 personer. Ikke all verden kanskje, men pluss er jo bedre 
enn minus, og dette gir oss en viss tro på at nedgangstren-
den kan være snudd.

Vonheim barnehage er nå ferdig innvendig og tatt i 
bruk, mens noe arbeid gjenstår utomhus. Vi regner med at 
det skal skje så snart det blir bart, og høytidelig innvielse 
med store og små, gjester og alle interesserte er allerede 
bestemt til 7.juni om ettermiddagen.

Fritidsklubben ble husløs i og med at Vonheim ble 

revet. Arbeidet med å istandsette og ominnrede ”hånd-
arbeidsbygget” på Berkåk skole er imidlertid i gang, og vi 
håper at fritidsklubben der skal få nye og tjenlige lokaler i 
løpet av våren.

Dagsenter (som er en nyskaping) og renovering av 
kjøkkenet i Helsesenteret er også i gang. Driften av dag-
sentret skal bli spennende, og i og med at det er noe helt 
nytt kan det jo hende at det ”blir til mens man går”. 

Kjøkkenet i Helsesenteret var utslitt og fylte ikke 
dagens krav, og behovet for renovering var uomtvistelig. 
Etterhvert som krav og pålegg, samt diverse ”funn” ble 
åpenbart, har prisen økt betraktelig. Men et moderne, godt 
kjøkken må vi jo ha, og så skal vi jo huske at det gamle har 
tjent oss godt hver dag i nesten 33 år, helt siden innfl yttin-
gen den 11.mai 1978. De ansatte i Helsesenteret viser stor 
fl eksibilitet og tålmodighet i byggefasen, og vi ser alle frem 
til å ta de nye fasilitetene i bruk.

Bjørn Rogstad

Rennebu kommune
Adresse:  Berkåk, 7391 Rennebu
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Telefon:  72 42 81 00
Telefax:  72 42 81 01
Åpningstid:  08.00-15.30
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Mjuken Grunneiersamarbeid 
AS har tatt det første spadeta-
ket. Det skal bli spennende å 
følge de fem samarbeidende 
grunneierne og deres ambisi-
øse prosjekt i tiden som kom-
mer. 

Etter mange års forberedelser og 
grundige diskusjoner har grunneierne 
i Mjuken grunneierlag kommet ut av 
garderoben og inntatt sine posisjoner 
på banen. Laget er sammensveiset, 
ulike veivalg er gjennomtenkt og gjen-
nomdiskutert, enkeltpersonene kjen-
ner sine oppgaver og plasser. Per Joar 
Gunnes, Per Dagfi nn Presthus, Jan 
Arve Nyberg, Per Haldor Kosberg, Geir 
Magne Johansen og Jostein Landrø i 
Mjuklia ungdomssenter har ambisjoner 
om å bygge 150 hytter de kommende 
fem årene og 250 på lengre sikt.

Samarbeid
De seks grunneierne har inngått et 

forpliktende samarbeid. Bruksretten til 
arealet som inngår i utbyggingsplane-
ne, har hver enkelt grunneier overdratt 
til fellesskapet, til Mjuken Grunneierlag 
AS. På den måten er det fellesskapet, 
ikke den enkelte grunneier, som tar 
avgjørelser om arealdisponering, utbyg-
gingstakt, infrastruktur osv. Fremtidige 
konfl ikter som kunne ha hindret utvik-
ling og framgang, er dermed eliminert. 
Fellesskapet diskuterer og kan være 
uenige, men fl ertallet avgjør. 

I beste Rosenborg-ånd snakker 
de fl este av oss om samhandling. Vi 
har sett hva Nils Arne Eggen skapte 
i Rosenborg med sin samhandlings-
fi losofi . Og vi har sett mange, mange 
eksempler på det motsatte. Flotte pro-
sjekt har mislykkes fordi aktørene 
ikke har lagt nok vekt på samhand-
ling – før problemene har oppstått. 
Hytteutbygging er krevende. Konfl ikter 
i forhold til annen bruk av utmarka 
oppstår ofte. Årelange konfl ikter er ofte 
resultat av manglende planlegging og 
manglende samarbeid før utbyggingen 
startet. Mjuken Grunneierlag AS ser ut 
til å ha forstått dette.

La meg i denne forbindelse gi hon-
nør til Rune Vold hos Fylkesmannen i 
Sør-Trøndelag som har nedlagt uen-
delig mange arbeidstimer sammen 
med grunneierne i Mjuken. Rune har 
også bistått Kinnpiken Utvikling AS 
i Oppdal, enda et vellykket eksempel 
på godt fundert grunneiersamarbeid. 
Rune Vold har en kompetanse som fl ere 
grunneiersamarbeid burde prøve å få 
tilgang til.

Vi ønsker Mjuken Grunneierlag AS 
lykke til. Deres prosjekt er viktig for 
utviklingen av Berkåk og Rennebu.

Landbruket
Landbruket i Rennebu står for 

22 % av sysselsettingen i bygda, 
men bare 13 % av verdiskapingen. 
Den lave lønnsomheten nødvendig-

gjør satsing på såkalte attåtnærin-
ger. Grunneiersamarbeid er ofte en 
forutsetning for å lykkes. I boka ”Fra 
Dalsbekken til Uganda – 100 år med 
Rennebukraft” beskriver Dagfi nn 
Vold hvordan ulike grendakraftverk 
i Rennebu er oppbygd. ”Gautvella-
modellen” omtales i positive ordelag. 
Igjen et eksempel på svært godt plan-
lagt grunneiersamarbeid.

Konklusjon? Rett og slett at grunn-
eiersamarbeid med gode og gjennom-
tenkte avtaler gir et avgjørende grunn-
lag for framtidig suksess.

Av næringsrådgiver Jan Bredeveien

Næring i Rennebu:

Grunneiersamarbeid

Legevikar Østensen
Frem til 13. april vil lege Arne Ivar Østensen fra 
Folldal vikariere for Peter Trojanowski, som har 
omsorgspermisjon.

Østensen er en erfaren lege med allsidig praksis bak seg. Han 
begynte som lege i 1971, og etter det har han bl.a. arbeidet ved 
Universitet i Trondheim, der han har vært med på å bygge opp all-
menmedisinstudiet. Han er selv utdannet som spesialist innen all-
menmedisin, og han har lang erfaring i å møte mennesker og snakke 
med folk. Østensen gleder seg til vikariatet her i Rennebu.
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• I vår butikk finner du inspirasjon til badet.
• Vi kan tegne badet for deg i 3D format.Ta med mål.
• Du kan få et uforbindtlig tilbud hurtig og greit.
• Vi er våtromsentreprenør.
• Vi har utdannede gassteknikere.
• Moderne kamera for inspeksjon 
   av avløpsrør.

TRENGER DU RØRLEGGER?

Comfort Oppdal 

Jubileum

N
år

 d

u t
renger rørlegger:

VAKTTELEFON

24t
913 13 030

Comfort Rennebu
Trondheimsveien 83 
7391 Rennebu 
Tlf. 72 42 75 50

Comfortbutikken 
Rørsenteret AS
Trondheimsveien 5 
7340 Oppdal 
Tlf. 72 42 24  22

Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

VASK BILEN HOS OSS
• Bilvaskemaskin (hver 6. vask gratis)
• 3 selvvaskeplasser
• Gratis bruk av støvsuger

Coop- og NAF medlemmer får 30 øre 
medlemsrabatt pr. liter drivstoff

Rene biler varer lengst!

Ta kontakt med en av 
våre rådgivere for en kundesamtale

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

DIN LOKALE 
RØRLEGGER

Butikk:  72 42 64 64
Vakttelefon:  464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu

Ditt førstevalg
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Sparebank-Cup 
i Rennebuhallen
For 19. året på rad ønsker Rennebu 
IL Fotball i samarbeid med Meldal 
Sparebank, velkommen til fotball-
turnering i Rennebuhallen på 
Berkåk fredag 18., lørdag 19. og 
søndag 20. mars. Turneringen mark-
erer starten på fotballsesongen for 
mange unge utøvere.

Turneringen samler lag både 
fra Orkdalen, Gauldalen og 
Trondheimsområdet til turneringen for 
unge fotballspillere, jenter og gutter i 
alderen 11 til 19 år.

I fjor deltok 63 lag fra Oppdal i sør 
til Malvik i nord, i tillegg til fl ere lag fra 
Trondheim. Oppdal il deltar hvert år 
med et stort antall lag i alle klasser.

Fredag kveld spiller G19 – fra kl 
17.30 – 23.00. Lørdag spiller G12, J16 og 
J14 mens J12, G14 og G16 er i aktivitet 
søndag – begge dager fra ca kl 08.00 - 
22.00. Fjorten-, seksten- og nittenårsla-
gene kjemper om gjeve pokaler i tillegg 
til heder og ære, mens tolvårslagene 
spiller sine kamper uten fi nalespill, 
men om mye heder og ære. Dette er i 
tråd med fotballforbundets bredde-
idrettsprinsipper.

For at arrangementet skal gå knirke-
fritt er nesten 100 personer, foreldre og 
andre fotballinteresserte, i aksjon i for-
skjellige komiteer de tre dagene. 

Publikum bør kjenne sin besøkel-
sestid og ta seg en tur til Rennebuhallen 
denne helga.

Det blir også mulig å hedre jentene 
på fjorårets J16-lag. De er nemlig tildelt 
idrettslagets lagspris og den skal deles 
ut lørdag under turneringen. 

Oppdatert liste over påmeldte lag, 
kampoppsett og annen informasjon 
ligger på Rennebu idrettslags hjemme-
side: http://www.rennebu-il.no/

Raus med pengegaver
Rennebu Sanitetsforening er raus 

med pengegavene, og i 2010 fi kk 
Rennebu idrettslag kr 20.000 fordelt på 
kr 10.000 til styrkerom og kr 10.000 til 
skiskyttargruppa. Rennebu bygdeung-
domslag fi kk kr 1.500 og Innset, Berkåk 
og Voll skole fi kk ca kr. 15.000 til vedli-
keheld av vanndrikkeautomater. 

Sanitetsforeninga har allerede i 2011 
gitt bort over kr 100.000 til diverse for-
mål.

Det nyvalgte styret i Rennebu Næringsforening: Trond Narve Stavne, leder Knut Hårstad 
(innfelt), Øyvind Kjeka, Gunn Brattset og Ann Kristin Haugerud.

Rennebu Næringsforening har hatt 
årsmøte, og i den forbindelse valgt nytt 
styre. Knut Hårstad fortsetter som leder 
på andre året, og han forteller om gle-
delig stort oppmøte  av medlemmer på 
årsmøtet.

— 25 av 65 medlemmer møtte opp, 
og ordfører Bjørn Rogstad som orien-
terte om E6 gjennom Berkåk trakk nok 
noen fl ere enn vanlig, sier Hårstad. 

Knut Hårstad forteller at nærings-
foreninga er glad for at kommunen har 
gjort et så klart vedtak som sier at E6 
skal gå gjennom sentrum og ta hensyn til 
næringslivets interesser. Dette er ei vik-
tig sak for næringsforeninga, og derfor 
har de bidratt med kr 100.000 for å støt-
te arbeidet med å beholde E6 gjennom 
sentrum. Berkåk sentrum er så lite som 

sted at det vil bli en stor utfordring hvis 
E6 blir lagt utenom sentrum.

— Så sett ut fra et næringsmessig 
synspunkt er det viktig at E6 går gjen-
nom sentrum, samtidig som jeg har for-
ståelse for de andre synspunktene pga. 
støy og forurensning, sier Hårstad.

Ellers sier lederen i næringsforenin-
ga at handelslekkasje er en utfordring 
for næringslivet. På grunn av at en 
mangler en del spesialbutikker må en 
ut av bygda, og da er det lett å handle 
andre ting samtidig. Hårstad er derfor 
spent på hva det nye Prix-bygget vil 
føre med seg. 

— Kanskje burde vi hatt en mar-
kedsundersøkelse for å fi nne ut hva 
rennbyggene synes vi mangler, sier 
Hårstad.

E6 gjennom Berkåk

Invitasjon til seminar om separate avløpsanlegg

Opprydding i spredte avløp er ett av tiltakene for å nå hovedmålet i EUs vann-
direktiv om å sikre en god miljøtilstand i vannforekomstene. Dette medfører natur-
lig nok en økt pågang på lokale rørleggere og entreprenører, da det er de som skal 
bygge nye og gjerne vedlikeholde eksisterende anlegg.

Som et tiltak for å sikre riktig etablering, tilfredsstillende drift og oppfølging av 
separarate avløpsanlegg, så tilbys det nå et gratis seminar for rørleggere og entre-
prenører. Målet med seminaret er å gi en generell innføring i separate avløpsan-
legg, valg av løsning og søknadsprosess.

Dato er 13. april 2011 (og evt. 14. april hvis stor pågang) kl 08.30 - 15.00 (regis-
trering fra 08.00), i Melhus rådhus Ingen deltakeravgift!

Påmelding innen 1. april på: www.orkdal.kommune.no/avlopsseminar eller på 
telefon: 994 93 095. Begrenset antall plasser.
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Berkåk
tlf 72 42 74 45

Masse nytt fra
Black DesignTilbud

Ildtopp kr 39,-
Fine granium kr 49,-

Frøstativet er på plass!

Mye nytt i smykker!

MEDARBEIDER 
Berkåk Veikro er det største veisideanlegget på Berkåk og vi jobber stadig for 
å forbedre opplevelsen besøkende får hos oss. Vi er �lkny�et Norske Shell, 

samt Norgesgruppen gjennom MIX kjeden.  

Vi søker medarbeidere som vil bidra i dri�en på vårt veiside-
anlegg. I vår bedri� vil du få mange varierte og spennende        

arbeidsoppgaver. Du må være krea�v og flink �l å ta ini�a�v. Du 
må like å jobbe med mennesker og se�e pris på å jobbe på en        

arbeidsplass som er i stadig utvikling. Du vil få grundig opplæring, 
og vi krever ingen spesielle forkunnskaper.  

Vi �lbyr gode arbeidsforhold med et inkluderende arbeidsmiljø, 
spennende arbeidsoppgaver, konkurransedyk�g lønn og gode 

personalfordeler.  
 

Vis din interesse ved å ta kontakt med Daglig Leder Anne Karin        
(tlf 4155 8838) for en u�yllende prat, eller ved å sende en søknad 
med CV �l Berkåk Veikro AS, 7391 Rennebu. Merkes: Medarbeider 

Kandidater vurderes fortløpende. Søk idag! 

No e sola komma ...
Våren er en herlig tid, men vårsola kan være sterk og 
utsetter huden for store påkjenninger.
Med en ansiktsbehandling fra Frua Spa 
tilføres huden nødvendig fuktighet, næring og vitaminer.

Berkåk - tlf  922 83 592

VÅRTILBUD

ansiktsbehandling 

60 min - kr 400 

(veil 625,-)

Tilbudet gjelder t.o.m. 1.5.

RADIOBINGO
FREDAG 4. FEBRUAR KL. 12-15 TREFFER DU OSS PÅ 
ICA I REBUSTORGET

Møt Bingovert 
Sivert Berg

som deler ut overraskelser!

Uhøytidelig konkurranse, 
alle vinner!

Kaffe med nogo attåt!

FM 100,5 - 105,3

Fredag 18. mars kl 13 – 15
treffer du oss hos Rennebu Nedre.

Møt Bingovert Sivert Berg
som deler ut overraskelser
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Merkedag 
for Mjuken
Fredag 4. mars presenterte 
Mjuken Grunneiersamarbeid 
sine planer for Mjuken 
Hyttegrend og Mjuken 
Opplevelser. 

Grunneierne har jobbet målbevisst 
med prosjektet i mange år, og med byg-
getillatelse for veien inn i hyttegrenda, 
er de nå klare for neste fase i arbeidet.

Byggetillatelse 
Det foreligger allerede godkjen-

te reguleringsplaner for Mjuken-
prosjektet, og de involverte har i tillegg 
jobbet aktivt for å få på plass fi nansier-
ing og detaljplaner.  – Denne uka fi kk 
vi den endelige byggetillatelsen til vei 
inn i hyttegrenda, så dette er en mer-
kedag for oss, fortalte Per Joar Gunnes, 
som presenterte planene på vegne av 
Mjuken Grunneiersamarbeid. Mjuken 
hyttefelt legger i første omgang 150 
tomter ut for salg, alle solvendte, snø-
sikre og med fl ott utsikt. Mjuken har 
en unik   beliggenhet på den måten at 
det er sentrumsnært, samtidig som det 
er veldig skjermet fra støy og trafi kk. - 
Dette tror vi vil være en fristende kom-
binasjon for dem som går med en hyt-
tedrøm, sa Gunnes i sin presentasjon.

Utspill fra fylkesmannen i 2003
I 2003 kom fylkesmann Kåre 

Gjønnes med et utspill der han opp-
fordret til mer utstrakt samarbeid 
mellom grunneiere for å få i gang 
ulike typer prosjekt i utmarksområ-
der. På dette tidspunktet var Mjuken 
Grunneiersamarbeid allerede etablert, 
og siden dette var helt i tråd med fyl-
kesmannens intensjoner, har de fått 

mye hjelp og støtte herfra. Den opp-
rinnelige ideen til utvikling i området 
rundt Mjuken, kom imidlertid fl ere år 
tidligere. Det var Jan Arve Nyberg som 
i sin tid hadde gått med tanker om det 
fl otte området, og at dette kunne være 
svært egnet til en skibakke eller lignen-
de. Ifølge Nyberg selv drøyde han litt 
før han dristet seg til å ta kontakt med 
Per Haldor Kosberg for å lufte ideen. – 
Jeg tenkte vel i utgangspunktet på Per 
Halldor som en svært seriøs gårdbruker 
som jeg hadde stor respekt for, og had-
de vel ikke så store forhåpninger om at 
han ville stille seg positiv til noe som 
ikke hadde med gårdsdrifta og gjøre, 
forteller Jan. Per Halldor var imidlertid 
meget positiv, og dermed var grunn-
laget for Mjuken Grunneiersamarbeid 
lagt. – Når jeg fi kk Per Halldor med på 
laget, kom de andre grunneierne etter 
hvert, og etter fylkesmannens satsing i 
2003, fi kk vi satt samarbeidet i system 
og har arbeidet målrettet siden, forteller 
Jan Arve Nyberg. 

Positive signal fra kommunen
Næringsrådgiver Jan Bredeveien er 

svært positiv til det arbeidet som er gjort 

i forbindelse med Mjuken-prosjektet. – 
Mjuken Grunneiersamarbeid har gjort 
veldig mye riktig her, og Rennebu kom-
mune ser svært positivt på den offen-
sive holdningen grunneierne har vist i 
sitt arbeid så langt, sa Bredeveien. Han 
poengterte spesielt to forhold som var 
viktige for prosjektet; - Her har man 
etablert et klart samarbeid, og grunn-
eierne har gitt fra seg myndighet inn i 
et felleskap. I tillegg er prosjektet noe 
som kan bli en viktig attåtnæring for 
næringsdrivende innen landbruk, og 
det er viktig for Rennebu, framholdt 
Bredeveien.  

Mjuken 2016
Som en avslutning på pressekon-

feransen, presenterte Per Joar Gunnes 
målsettingen for Mjuken-prosjektet. 
– Målet er at vi om 5 år skal ha solgt 
og fått utbygd ei hyttegrend med 150 
hytter. I tillegg satser vi på at Mjuken 
Rennarbakke er ferdig utbygd, og at det 
fi nnes et stort tilbud av aktiviteter både 
fra Mjuken Opplevelser og nærmiljøet 
rundt Mjuken, avsluttet en optimistisk 
Gunnes på vegne av grunneierne. 

Av Mona Schjølset

Dametur med Frivilligsentralen til Oppdal 
Vi på Frivilligsentralen tilbyr skyss til Oppdal mandag 21. mars.

Lyst på noe nytt til våren? Kanskje har du et par ærend? Kaffe skal vi kjøpe oss – og selvfølgelig en matbit. Strengt talt så 
behøver du ikke ha noe spesielt ærend i det hele tatt, bare lyst til  å være litt ”lauparkjerring”. 

Vi har med oss sjåfører og gode hjelpere, så om du er litt dårlig til bens, så går det bra og bli med likevel. Det vi ønsker er 
at dette skal bli er en trivelig dag i trivelig lag. Vi må ha en egenadel på kr. 100 totalt (tur/retur), til å dekke opp bensin og bil-
utgifter. Håper mange har lyst til å bli med en tur. Avreise fra Berkåk kl.10.00. Vi henter selvfølgelig dem som melder seg på og 
kjører til døra. Returnerer fra Oppdal ca. klokka 14.30. Er  det noen som har behov for å være litt  lengre, eller har behov for å 
hjem litt tidligere, så blir det alltids ei råd for det også. For å ha en viss oversikt over hvor mange biler og sjåfører vi trenger, er 
det nødvendig med påmelding. Håper at mange har lyst til å bli med. Hilsen Frivilligsentralen

Oppstart: Kjell Eithun og Frode Andre Larsen (Sande Hus og Hytter), Jan Arve 
Nyberg (Mjuken), Per Joar Gunnes (Mjuken), Trond Gravem (Heddahytter), Steinar 
Skjerdingstad (Rindalshytter),  Jostein Landrø (Mjuken) og Jostein Drugudal (Drugudal 
& Sanden).  Klar bak spakene i gravemaskina sitter Ivar Sanden (Drugudal & Sanden). 
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Aking: Det var yrende liv i NM-bakken da 
Innset og Vonheim barnehager arrangerte VM i 
NM-bakken.

Skiskyting: Johannes Rønning kaster snøballer på 
boks-blinkene, mens Jesper Vaagen venter på tur.

Nederst til venstre har Jesper Vaagen truffet blink, 
mens Ola Hatvik Løkslett følger spent med.

Skilek: Anniken Grevstad står elegant på ski 
gjennom portene i NM-bakken.
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VM i NM-bakkenVM i NM-bakken
Innset og Vonheim barnehager arrangerte VM i 

NM-bakken på Berkåk. Barnehagene bruker hver vinter å ha 
en ski- og akedag, og denne gangen var de ekstra inspirert 
av VM som foregikk i Oslo. Dermed kunne en treffe på både 
Marit Bjørgen og Petter Northug i NM-bakken denne dagen 
- både i akebakken, skibakken og på skiskytinga. 

Aktivitetene var mange, og ungene hadde et fi nt område å 
boltre seg på. Foruten aking var det skilek med både slalom-
porter og bøyler som måtte passeres, og det var naturligvis 
skiskyting på skiskytterarenaen. Men skiskytinga foregikk 
med snøballer, og bokser og fl asker som blinker. Innsatsen 
var minst like stor som i VM-løypene i Holmenkollen.

Et så stort arrangement krevde naturligvis en VM-kiosk, 
og der var det både pølser, brød og lomper å få. 

Etter arrangementet vanket det både diplomer og pre-
mier, og Kjillarstuggu på Vonheim hadde sin premieutdeling 
samtidig med innspurten på herrenes stafett på VM. Da ble 
det dobbel jubel.

— Vi har mye fokus på det vi kaller fysisk fostring, og vi 
på Kjillarstuggu er ute på skitur hver fredag. Det er viktig å 
få inn gode vaner, og samtidig ha det artig, sier pedagogisk 
leder Ragni Rogogjerd på Kjillarstuggu på Vonheim.

Av Dagfi nn Vold

Full fart: NM-bakken er glimrende til vinteraktiviteter. Her er 
Thor Skamfer på full fart over hoppet med akebrett.

VM-kiosk: Naturligvis hører det med en kiosk når det arrangeres 
VM - dekorert med norske fl agg.

Uten mat og drikke... : Etter en økt i bakken smakte det godt med brødskive, kakao - og rosiner til dessert. Magne Eithun, Gunvor 
Belsvik, Michelle Hårstad og Marte Haugan koste seg i NM-bakken.
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Det har i de siste 10-15 årene skjedd 
store endringer i innhold og organise-
ring av  kommunenes legevaktsord-
ninger. I tidligere tider var det vanlig at 
legen kom hjem til oss, men det skjer 
bare unntaksvis i dag. Den medisinsk-
teknologiske utviklingen gjør at det på 
legevakta er ønskelig med tilgang til 
medisinsk utstyr, laboratorium, data, 
hjelpepersonell m.v., og da må lege-
vakta i hovedsak være stasjonær. Den 
betydelige oppgraderingen av ambu-
lansetjenesten mht utstyr og personell 
har også bidratt til denne utviklingen, 
da det i dag er ambulansetjenesten 
som ivaretar det meste av akuttoppdrag 
utenom sykehus. 

Nasjonale krav og føringer
I forslaget til nasjonal handlings-

plan for legevakt; ”…er hjelpen nær-
mest”, sies det at landet bør organiseres 
i mellom 60 og 80 legevaktdistrikt, med 
mellom 30 000 og 100 000 innbyggere. 
Dette for å sikre god nok ressurstilgang 
og bemanning. I tillegg til kravene til 
utstyr og hjelpepersonell må legevakta 
også være av en viss størrelse for at hel-
sepersonellet skal få god nok trening 
og samt få nok opplæring, stort nok 
fagmiljø, bedre faglige oppdateringer 
og sikkerhet for de som arbeider der. Et 
samarbeid kun med Oppdal kan ikke 
nå opp til de kravene som stilles. For 
distriktskommuner er også vaktbelast-
ningen en betydelig negativ faktor for å 
sikre rekruttering og stabilitet i legestil-
lingene. 

Legevakten i Orkdalsregionen (LIO)
ble opprettet i 2007 med kommu-

nene Agdenes, Hemne, Meldal, Orkdal, 
Rindal, Skaun og Snillfjord. Siden 
har også kommunene Hitra, Frøya og 
Surnadal blitt med i LIO. Basen lig-

ger i lokalitetene til Orkdal sykehus og 
ordningen omfatter nå ca. 45 000 inn-
byggere og det er ca 40 leger som deler 
på vaktene. Fra kommunesentrene på 
Hitra og Frøya er det ca 10 og 13 mil til 
Orkanger. Ordningen er evaluert gjen-
nom en brukerundersøkelse og ekstern 
evaluering, og erfaringene både fra bru-
kere og helsepersonell er at LIO funge-
rer godt. Fram til 1. januar 2011 var det 
en lege og ett hjelpepersonell på vakt, 
men fra nyttår er bemanningen økt i 
helger og høytider.

Avstanden 
til legevakta vil øke for store deler av 

Rennebu. Nå er ikke dette noe entydig 
bilde da det i dag er slik at de aller fl este 
legevaktleger arbeider fra Oppdal, og 
det vanlige er dermed at legevaktvur-
deringen gjøres på Oppdal. Kun 2 av 
dagens legevaktleger arbeider normalt 
utfra Berkåk. Evt. ulemper i forhold til 
reisevei vil selvsagt variere utfra hvor en 
bor i kommunen og utfra hva som skjer 
etter konsultasjonen. Dersom pasien-
ten vurderes å ha behov for sykehus-
behandling, er reiseveien for pasien-
ten vesentlig forlenget i.f.t. legevakt på 
Orkanger.

For  Rennebu sin befolkning kan det 
gi større trygghet å komme direkte til en 
større legevakt med et sykehus i ryggen, 
framfor i dag å først reise til Oppdal for 
en legevurdering, for deretter å snu og 
reise til sykehus. 

Det er i evaluering av LIO fra 2009 
ikke registrert noen negative hendelser 
som følge av lang reisevei til legevakt. 
Det er fl ere kommuner i LIO med len-
gre reiseavstand enn Rennebu. 

Ambulansetjenesten 
er en viktig faktor i forhold til pasi-

entenes trygghet. Denne tjenesten er i 

de siste år betydelig medisinsk oppgra-
dert. De er andrelinjetjenesten sin for-
lengende arm ut i lokalsamfunnene, og 
utstyrsmessig rullende ”mini-sykehus”. 
De er ofte bedre trent enn legene på 
akuttmedisinske situasjoner og pr i dag 
så kommer de ofte fram lenge før lege-
vaktslegen. For tryggheten i Rennebu 
betyr det mye at vi har ambulansebase 
på Berkåk og også rimelig nærhet til 
nabokommuners ambulansebaser. I til-
legg har vi i dag Norsk Luftambulanse 
som brukes ved medisinske nødsitua-
sjoner. De er stasjonert på Dombås og 
på Tiller i Trondheim. Når de rykker ut, 
så har de anestesilege med som perso-
nell. 

Rekruttering av leger
har ofte vært en utfordring for 

mange kommuner, herunder også i 
Rennebu. Dagens leger ønsker en mer 
normalisert arbeidstid og arbeidssitua-
sjon.  De siste årene har vi hatt rela-
tivt stabil legedekning i Rennebu. De 
legene som i dag arbeider i Rennebu 
vurderer dagens legevaktordning som 
den største og viktigste negative fak-
tor i arbeidet som fastlege i Rennebu. 
Foruten hyppighet på vakter medfø-
rer også dagens vaktordning at legene 
arbeider alene med de sikkerhetsmes-
sige og medisinske utfordringer det 
innebærer. God og stabil legedekning 
gjør også at tilgangen på legetjenester 
på ordinær dagtid blir bedre. 

Videre prosess
Hovedutvalg for helse, omsorg og 

oppvekst (HOO) hadde denne saken 
som orienterings- og drøftingssak på 
sitt møte 3. mars. Faglig og administra-
tiv ledelse i Rennebu mener at det utfra 

Legevaktsordningen
i Rennebu
Legevaktsordningen er nå under vurdering. 
Rennebu har siden 1981 hatt felles legevakt 
med Oppdal, men vi vurderer nå å bli med i 
det interkommunale legevaktsamarbeidet i 
Orkdalsregionen (LIO). 

Martha Withbro enhetsleder for lege, fysioterapi og helsesøster og 
kommunelege Gro Helene Røsten ser positivt på felles legevakt for 
Orkdalsregionen.

forts. neste side



11Rennebunytt

medisinsk-faglige hensyn til innbyg-
gerne, og utfra faglige, arbeidsmiljø-
messige og rekrutteringsmessige hen-
syn til legene er rett at Rennebu kom-
mune blir med i legevaktsordningen 
i Orkdalsregionen. Når saken likevel 
først ble lagt fram som en orienterings- 
og drøftingssak for HOO så er det 
fordi legevaktsordningen omhandler 
helt grunnleggende trygghetsbehov for 
innbyggerne, og hvor det er nødvendig 
med god informasjon om og forankring 

av de vurderinger som ligger bak. 
Til møtet 3. mars var også invitert 

representanter for brukerorganisasjo-
ner i Rennebu, samt at sentrale sam-
arbeidspartnere som ambulanse, politi 
og brann var invitert. På møtet orien-
terte seksjonsleder Jørgen Indergård, 
Orkdal kommune og virksomhetsleder 
Beathe Sandvik Meland, Frøya kom-
mune om erfaringene de hadde med 
LIO.  Fastlege Gro Helene Røsten ori-
enterte om erfaringene med dagens 

legevakt. HOO fattet ikke noe vedtak, 
men ville ha saken opp på sitt neste 
møte 7. april d.å.  Parallelt med drøf-
tingene i Rennebu så vurderer også 
Oppdal kommune å knytte seg til LIO.  
En evt. tilslutning til LIO vil kunne skje 
fra 1. januar 2012, og hvis dette blir ved-
tatt, vil det før den tid bli gjennomført 
omfattende informasjonstiltak slik at en 
overgang kan skje på en sikker og for-
utsigbar måte for innbyggerne.

- rådmann Birger Hellan

I sammenheng med årsmøtet i 
skigruppa ønsker styret å invi-
tere til en åpen diskusjon med 
tema arrangement og anlegg. 

Bakgrunnen for å ha en slik disku-
sjon er sammensatt, men i hovedsak 
dreier det seg om:
- alle lysarmaturene i lysløypa skal 
 skiftes ut på grunn av miljøkrav  
 (PCB)
-  det er behov for oppgradering av 
 bygningsmasse på skistadion 
-  det er behov for toalett på skistadion
-  Larsrennet og Burennet som 
 arrangementet bør utvikles videre 
-  bør Rennebu ha ambisjon om 

 å arrangere et større skirenn a la  
 Norgescup med jevne mellomrom?

Vi i styret har en god del tan-
ker omkring dette, men vi ønsker at 
fl ere skal få anledning til å være med 
å diskutere. Styret ser for seg at ved 
å for eksempel samle Larsrennet og 
Burennet på samme helg kan en utvi-
kle denne helga som skihelg i Rennebu 
i samarbeid med andre aktører, og ikke 
bare som enkeltarrangement i regi av 
skigruppa. Skigruppa har som ambisjon 
å tilby et kompetent miljø innenfor ski 
og skiskyting, og at utøvere skal føle at 
de er i rett klubb helt fra de debuterer 
på poengrenn og til de eventuelt deltar 
i Norgescup både som junior- og seni-

orløper. For at vi skal få til dette må vi 
blandt annet ha gode fasiliteter i form 
av traséer, skytebane og stadionbyg-
ninger. Men vi har også som ambisjon 
at en slik satsing ikke skal gå utover de 
som bruker skia som helsebot og rekre-
asjon uten ambisjon om annet enn fi n 
opplevelse ute i vinterlandskapet.

Vi håper at alle som har en mening 
om hva vi i skigruppa bør velge 
på veien videre vil ta turen til 
Hallandstuggu den 21. mars kl 20.

Utfordringer for Skigruppa

* etter retningslinjer gitt av 
   forsikringsnæringens
   hovedorganisasjon (FNO)

HURRA VI ER GODKJENT  *

     LØSNING - NÆRHET - MODERNE - TILLIT - TRYGGHET

Bente

Gave til Helsestasjonen
    Rennebu Husfl idslag har gitt et teppe i gave til Helsestasjonen. Her overrek-
ker produsentene teppe til helsesøster Martha Withbro. Bak står Mali Hårstad, 
Tove Stavrum og Bente Gunnesmæl. I midten er Martha Withbro, Kristine Myran, 
Ingrun Rokne og Sigrid Steigedal, og foran sitter Turid Berntsen. May-Sigrun Wold 
var ikke tilstede.
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Brønnboring  – Biovarmeanlegg        
Vann og energibrønner

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

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

Etablert 1989

Rørlegger/avd.lager ved Mærk bru
- mellom Jerpstad og Berkåk

Oddvar Lien: 901 64 232 

BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

STASJONSLEDER 
Berkåk Veikro er det største veisideanlegget på Berkåk og vi jobber stadig for 
å forbedre opplevelsen besøkende får hos oss. Vi er �lkny�et Norske Shell, 

samt Norgesgruppen gjennom MIX kjeden.  

Vi søker en stasjonsleder som kan lede bu�kkdri�en slik at den 
lever opp �l Norske Shell og MIX’ profil og dri�skonsept. Spesifikt, 
vil det være di� ansvar å følge opp ru�ner fastlagt av daglig leder, 
samt utvikle nye. Du vil være daglig leders representant I bu�kken, 
og samarbeide med daglig leder slik at bu�kken gjør et best mulig 

inntrykk på den besøkende. Du vil blant annet få ansvar for      
kassesystemer, så li� grunnleggende datakunnskaper er en fordel.  

Vi �lbyr gode arbeidsforhold med et inkluderende arbeidsmiljø, 
spennende arbeidsoppgaver, konkurransedyk�g lønn og gode 

personalfordeler.  

Vis din interesse ved å ta kontakt med Daglig Leder Anne Karin        
(tlf 41 55 88 38) for en u�yllende prat, eller ved å sende en søknad 
med CV �l Berkåk Veikro AS, 7391 Rennebu. Merkes: Stasjonsleder 

Kandidater vurderes fortløpende. Søk idag! 

Rennebu Nedre Handel AS driver med dagligvarehandel og er en 
JOKER-butikk. Vi har ONLINE-TIPPING, APOTEKUTSALG og er POST 
I BUTIKK. Butikken ligger på Voll i Rennebu og eies av kundene. 

Vi søker:

DAGLIG LEDER i 100% stilling, og
BUTIKKMEDARBEIDER i 50-70% stilling
med tiltredelse snarlig eller etter avtale. 

Vi tilbyr:
Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver med mulighet 
for stor personlig innfl ytelse. 
Et trivelig og åpent arbeidsmiljø i nyoppussede lokaler.
Trivelige og engasjerte kunder.

Kvalifi kasjoner:
Vi ønsker søkere som har evnen til å jobbe selvstendig. 
Erfaring med butikkarbeid kan evt. kompensere for man-
glende utdanning. Personlige egenskaper vektlegges.

Vi kan være behjelpelig med å skaffe husrom. Nærmere 
opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til 
daglig leder Margrete Bjerkås, tlf 72 42 65 50

Søknad med attester og vitnemål sendes 
RENNEBU NEDRE HANDEL AS
v/ Kjell Gunnes, 7393  Rennebu
innen 25. mars 2011

Mye fi nt fra Martinsen
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Midtre Gauldal 
Skogeierlag

Martnasdag – Skogdag
Byggmakker Støren lørdag 19. mars kl 9-15. 

  Flotte tilbud i god gammeldags martnasånd
 

Disse fi nner du på stand med gode martnastilbud:
Stihl, Espegard, Blåkläder, Armat-Arcelor Mittal, 
G-Sport, Lillerønning Snekkerifabrikk, Makita, 
BM Støren - Garasje/Tak, DnB NOR, Eik Senteret,
Lantmännen Maskin, Svinsås Auto Melhus, 
Norsk Stabbursmat, Singsås Tre, Agrol.
 
Agrol kommer og informerer om Agriavtalen kl 10 - 12.
 
Allskog og Midtre Gauldal Skogeierlag har info-stand:
Kappereglement, pris og leveringsbetingelser av tømmer.
Viser fram gammelt og nytt redskap fra hest til hogstmaskin. 
Ta turen innom for en skogprat.
- Demonstrasjon av hogstmaskin kl 14.00
 
- Søndre Trondhjems Spellmannslag med Tor Erik Jenstad 
 (fra Dialektmagasinet)  spiller fra kl 11.00
-  Hestekjøring for voksne og barn med John M. Solem.
-  Pistolskyting. Støren Pistolklubb arrangerer konkurranse i luftpistolskyting. 
 De har med en Norgesmester! Fine premier.
-  Demonstrasjon av hesteutstyr med Ivar Skjærvold
-  Martnassuppe m/brytebrød, kaffe og lapper serveres.
-  Natursti. Arr.av Allskog. Fine premier
-  Røde Kors vil være til stede hele dagen
 
Konkurranse:  Kle deg ut som i gammel-dåggån og delta i vår konkurranse.
En jury vil kåre 3 vinnere (mann, dame, barn) Flotte premier levert av BM Støren/G-Sport.
 
Se gode tilbud på vår hjemmeside: 

www.bm-storen.no
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Sommerjobb til skoleungdom 
ved Rennebu helsesenter 
9. og 10. klassinger kan søke.
10 ungdommer vil i år få tilbudet, fordelt på 3 uker i 
perioden
uke 27- 32. Opplæring vil bli gitt.
Oppgavene vil være å ha sosial omgang med de 
eldre som eks. følge ut i sansehagen, avislesing, 
aktivisering og lignende.

Vi ønsker personer som er positive og tar ansvar.

Vi tilbyr lønn etter avtale.
Spørsmål om stillingene kan rettes til enhetsleder på 
tlf 72 40 25 12.
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk 
søknadsskjema som du fi nner på www.rennebu.
kommune.no under “stilling ledig” - “Rennebu kom-
mune” - “Selvbetjening”. 
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål 
om søknadsskjemaet, tlf. 72 42 81 00 eller 
postmottak@rennebu.kommune.no
Søknadsfrist: 10. april 2011

- Rådmannen

Kommunestyrevalget 2011 
Innleveringsfrist.  
Innleveringsfristen for 
listeforslag er 31. mars 
kl 12.00 på Servicetorget i 
Kommunehuset. Denne fris-
ten er absolutt. Det beste er å levere i god tid (ca 1 
uke før eller enda tidligere). Partiene vil få kvittering 
ved innleveringen. Leverer en i god tid kan det også 
være tid til retting av listen hvis nødvendig. Fristen 
for tilbaketrekking av listeforslag er 20. april.

- Bjørn Rogstad - valgstyrets leder

Forslag til kulturpris 2011
Rennebu kommune ønsker forslag til kandidater til 
Rennebu kommunes kulturpris for 2011.
Kulturprisen har som formål å stimulere kulturar-
beidet i kommunen. Kulturprisen deles ut til enkelt-
personer eller grupper med tilknytning til Rennebu 
kommune. Lag, foreninger eller institusjoner i 
Rennebu kan også tildeles prisen.
Enkeltpersoner, lag og foreninger kan sende inn 
skriftlig og begrunnede forslag til kandidater til kul-
turprisen innen 1. mai 2011.
Opplysninger om kandidaten behandles fortrolig.
Nærmere opplysninger ved henvendelse kulturkon-
toret.

Enhetsleder kultur og fritid

K U N N G J Ø R I N G E R
Årsmøte i RIL Trimgruppa 
30. mars kl 19 på Frivillighuset.
Vanlige årsmøtesaker.
Andre saker sendes Gunnar Bruheim innen 25. mars.

- styret

Rennebu Sanitetsforening 
- trekkingslista frå årslotteriet
Keramikksett m/ NKS logo:  Hildur og Angrim Stølen,
Gavekort Rennebumartnan:  Rishaug, Risjåren
Gavekort Rennebumartnan: Mari Rogogjerd, Risjåren
Gavekort Spiren:                 Solveig Voll, Stamnan
Gavekort Prix:                   Dagrun og Harald Ulvåg
Gavekort ICA:                 Gunnar Bruheim, Berkåk
Gavekort Joker:            Tomas Oskar Næve, Berkåk
Vasskokar:                          Halvard Selbæk, co. Grindal
Kjøkkenvekt:            Jan Inge Flå, Berkåk
Snøskyve:                        Oda Therese Solberg Berntsen
Vifteomn:                        Greta og Hans Hoset, Grindal
Blender:                    Tora gg Einar Husan, Voll
Åkle:                              Arnt J. Mærk, Voll

Åsrmøte i Rennebu idrettslag - Skigruppa
Hallandstuggu mandag 21. mars kl 20.00.
Vanlige årsmøtesaker.
I tillegg blir det en orienteringssak om 
utvikling av anlegg og arrangement.
Velkommen!                                  - Styret

Torsdag 24. mars 
kl 19.00
Kr 405,-
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K U N N G J Ø R I N G E RK U N N G J Ø R I N G E R
Årsmøte i Træthaugveien Veiforening
14. april kl 20.00 i 
Furuly Grendehus, Nordskogen
Vanlige årsmøtesaker - Enkel servering.
Hjertelig velkommen!                                               - Styret

HYGGEKVELD LHL-Senteret Berkåk
tirsdag 22. mars kl. 19.30
Hva skjer:
 • Musikk av Kåre m/fl ere /allsang
 • Kåre Paulsen forteller fra Kanada
 • Diktlesning
 • Trim 
 • Åresalg (gaver mottas med takk)
Inngang kr 50,00 – Servering
ALLE ER VELKOMMEN!
 

LHL Rennebu

Årsmøte for Rennebu Frivilligsentral 
avholdes på Frivilligsentralen 
torsdag 24. mars kl.19.00
Vanlige årsmøtesaker
ALLE HJERTELIG VELKOMMEN!

Dametur til Oppdal MANDAG 21. mars kl.10.00
Påmelding til Frivilligsentralen 
tlf 72 42 62 64/ 917 31 174
eller til Inga Margrete Wennberg på 
tlf 72 42 77 03.

 Arr. Rennebu Frivilligsentral

Pensjonisttur til Olsmedalen
Lions Club Rennebu har gleden av å invi-
tere pensjonister og eldre på skitur/vinter-
tur til Olsmedalen torsdag den 31. mars.

Vi har “base” på setra hvor vi fyrer i ovnene så det blir godt 
og varmt. De som går på ski kan gå så langt de ønsker in-
nover Svartbekkdalen. For de som ikke går på ski ordner vi 
med snøscootertransport. Lionsklubben spanderer mat og 
kaffe på setra.
Vi tar sikte på start i 11-tida, så er vi på setra til i 12-tida.
Vi håper de som har mulighet kan kjøre utover, det er fi n vei 
og god parkeringsplass. De som ønsker skyss må gi beskjed 
om dette ved påmelding.
Påmelding til Ivar Langklopp senest den 28. mars 
- tlf 906 53 315.
Vi gleder oss til turen og håper riktig mange har lyst til å bli 
med oss. PS: Det er bestandig fi nt vær i Olsmedalen!

Hjertelig takk for all oppmerksomhet på 90-årsdagen min, 
og for pengegaver på kr 10.700 til Det Norske Misjons-
selskap.         Johanna Resell Vold

Oppmerksomhet frabedes 1. april.
Jenny K.

Hjertelig takk til alle som kom i hau mæ på 85-års 
dagen.      Arne Jære

Lions Club Rennebu inviterer til 

Vårkonsert med allsang
i Berkåk samfunnshus, 
søndag 10. april 2011 kl 19.30.
Gratis inngang

Årsmøte Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
Oppdal og Rennebu lokallag,
onsdag 30/3,  kl.19.00 på 
Oppdalsporten.
Vanlige årsmøtesaker.
Daglig leder Åsmund Ystad 
deltar fra hovedorganisasjonen. 
- Styret

Årsmøte i Ilfjellet Grunneierlag  
Onsdag 6. april kl 20.00 i Jutulstuggu    
 
Sakliste  
1.  Godkjenning av innkalling og sakliste  
2.  Valg av møteleder og sekretær  
   Godkjenning av  evt. fullmakter  
3.  Årsmelding  
4.  Regnskap  
5.  Valg  
6.  Jakt og fi ske  
  Jakttider og priser  
 Forslag til felles premiering for jakt på predatorer i 
 Rennebu  
7.  Eventuelt    
Enkel servering
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være styret 
v/ Erling Grøtte i hende innen 24. mars.     - Styret

Årsmøte i Rennebu Idrettslag, 
hovedlaget,
på Frivillighuset torsdag 14. april kl 19.30.
Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes 
behandlet må
sendes leder Liv Lian Kosberg innen 30. mars 2011.
Velkommen!                                 - Styret

STRIKKEKURS for barn 9-12 år
4 kvelder á 3 timer. Start 29/3, 31/3, 5/4 og 7/4.
Lær å strikke lue, pulsvarmere, sitteunderlag m.m
Egenandel kr 200. Sted Elverhøy, Joveien 4.
Påmelding til mob. 414 12 117 innen 24. mars.

Arr. Rennebu Husfl idslag

Støtter våre aktiviteter i 2011
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RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofi l as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt -  neste nummer 31. mars - frist for stoff 23. mars -  Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!Dette skjer i Rennebu!
21.03 Årsmøte Fredheim, Grindal  Fredheim 20.00
21.03 Årsmøte RIL-skigruppa Hallandstuggu 20.00
22.03 Hyggekveld LHL-senteret 19.30
23.03 Mjuken Grand Prix  19.00   
23.03 Onsdagsskole 3-7 åringer  menigh.huset 17.00
23.03 Vårfest Berkåk kirke 19.30
 Hovinkoret, Arne Ree & Rolf Erik Jordet m.fl .
24.03 Årsmøte Rennebu Frivilligsentral  19.00
29.03 Formiddagstreff Berkåk,  omsorgsboliger  11.00   
29.03 Strikkekurs Elverhøy

30.03  Medlemsmøte,  samfunnshuset
 Rennebu Pensjonistforening
30.03 Kyss av ild - en konsert som varmer  20.00
 m/Rennebu Mannskor og VIVA i Samfunnshuset
30.03 Årsmøte Oppdalsporten 19.00
 Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk
30.03 Årsmøte RIL Trimgruppa Friv.huset 19.00
30.03. Konsert Rennebu Mannskor Samf.huset 20.00
 og Damekoret VIVA
31.03 Formiddagstreff  Voll 11.00

31.03. Pensjonisttur med Lions  Olsmedalen 11.00
01.04 Tarisme yrkesskolekveld Voll skole 19.00
02.04 Fest m/Trønderbataljonen   Samf.huset 21.00
Rennebu Husfl idslag har åpent hus i Elverhøy (Joveien 4) 
mandager kl 18.00-21.00
Rennebu Skolekorps: Samf.huset torsdager kl 18.00-20.00
Rennebu Mannskor: Berkåk skole tirsdager kl 19.30-22.00
Rennebu Songkor: Voll skole onsdager kl 19.30-22.00
Rennebu Musikkorps: Onsdager kl 18.30-21.00
Hørselshjelp på Frivilligsentralen 
første torsdag i måneden kl 10.00-12.00
Rennebu Skytterlag: Treningsskyting på innendørsbanen 
tirsdager kl 17.00 og torsdager kl 18-20
Spinning alle hverdager, se timeplan www.oppspinn.net
Frisktrim i Rennebuhallen onsdager kl 10.00-11.00
Step: Samfunnshuset tirsdager kl 18.30-19.30
Gjeterhundtrening på Innset tirsdager kl 19.00 og 
søndager kl 12.00

Oppføring i denne kalenderen kan inntil videre meldes til 
Mediaprofi l tlf 72 42 76 66 eller mari@mediaprofi l.no

Sparing = investering 
BSU - gunstig sparing til boligformål
for deg under 34 år.

Tror du at din fremtidige pensjon vil være nok 
til å realisere dine pensjonsdrømmer?

Månedlig sparing
kan oppfylle dine ønsker!

Kontakt oss for en sparesamtale

Før eller siden trenger du  en bank som har tro på deg


