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I februar er det 100 år siden 
det første samiske landsmøtet, og 
i dagene 4. - 12. februar blir det 
100-årsmarkering i Trondheim 
– eller Tråante på sørsamisk.

Bildet viser reinflytting ved Gorset.
Mer på side 5.

Foto: Dagfinn Vold
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o.a. Mye ligger i statlige føringer, lokale retningslinjer og 
etablert praksis, men det er også en del forskjelligheter 
som må avpasses. Fram til skolestart vil planleggings-
dager bli avsatt til å starte dette arbeidet med et felles 
fundament for en ny “Rennebu barne- og ungdomsskole”, 
og det vil også være aktuelt å bruke ekstern kompetanse i 
dette arbeidet.      

Å bygge en ny “Rennebu barne- og ungdomsskole” 
er imidlertid ikke gjort på et halvt år, og mye av dette 
arbeidet med felles kultur og arbeidsmåter, samarbeid og 
samspill må også gjøres med utgangspunkt i den arbeids-
hverdagen som skolen etterhvert får.  I fortsettelsen vil det 
også være viktig å fokusere på de muligheter som ligger i 
den nye skole- og barnehagestrukturen.

Jeg skjønner at det fra barn, foreldre, ansatte og innbygg-
ere vil være særlig mange spørsmål knyttet til planlegg-
ingen og innholdet i skole- og barnehagetilbudene til 
høsten. Vi vil prøve å imøtekomme dette ved ekstra vekt-
legging av involvering og informasjon. Dette både i form 
av skriv, møter, media, hjemmesiden, facebook. Etterhvert 
vil det bli besøksrunder på den nye skolen for elevene, og 
vi vil også i samarbeid med foreldre- og samarbeidsutvalg 
prøve å imøtekomme foreldrenes behov og ønsker om 
ekstra informasjon og involvering. 

At det allerede høsten 2017 blir én skole i Rennebu 
springer i stor grad ut fra en presset økonomisk situasjon, 
og jeg har stor forståelse for at løsningen blant mange 
foreldre, ansatte og innbyggere har skapt stor skuffelse. 
Så store økonomiske kutt lar seg sjelden gjennomføre uten 
noen negative konsekvenser, og utgangspunktet, prosessen 
og noen av rammebetingelsene for den nye skolen kunne 
selvsagt vært bedre. Men selv om debatten fortsetter i 
noen nye retninger, at det er uenighet om hva som er den 
beste løsningen for skole- og barnehagetilbudene, har jeg 
stor tiltro til at vi alle nå samler oss om å gjøre oppstarten 
av den nye skolen så god som mulig. 

Birger Hellan
- rådmann

Kommunestyret vedtok 10. januar at vi i Rennebu fra 
høsten 2017 skal ha en felles barne- og ungdomsskole og 
Innset barnehage blir også nedlagt fra samme tid. Det har 
vært et stort engasjement både før og etter avgjørelsen, 
og deler av debatten vil nok fortsette gjennom de initiativ 
som er tatt om friskole, grensejustering, lovlighetskontroll 
m.v. Samtidig er det nå viktig at fokuset rettes mot gjen-
nomføringen av vedtaket. Alle elever i dagens skoler og 
alle barn i dagens barnehager skal ha en god avslutning 
av det skole- og barnehageåret vi er inne i, og samtidig 
skal vi planlegge og gjennomføre gode skole- og barne-
hagetilbud fra høsten 2017. 

Gjennomføringen av dette vedtaket er det viktigste vi i 
Rennebu kommune står foran det kommende året. Mange 
av oppgavene er de samme som skoler gjør hvert år med 
å ta imot nye elever, elever fra ulike skoler “spleises” i 
felles klasse, lærere og ansatte inngår i team, timeplaner 
utarbeides, skoleskyss og SFO skal planlegges, lokaler 
og utstyr fordeles og klargjøres, informasjon til foreldre 
m.m., men omfanget og kompleksiteten er større denne 
gang. Fortsatt er det slik at ledelse og ansatte i skoler 
og barnehager med sin kompetanse og erfaring er 
nøkkelpersonene i denne prosessen, men også for mange 
av oss øvrige skal tid og andre ressurser brukes til å bistå 
og støtte slik at denne prosessen kan gjennomføres så 
godt som mulig. 

Arbeidet er i gang, og det er vektlagt å involvere rek-
torer, styrere, teamledere, tillitsvalgte og andre ansatte 
fra alle skoler og barnehager. Det tas sikte på at et for-
slag til romfordeling, organisering av team med ansatte, 
arbeidsplasser og organisering av spesialundervisning 
skal være klart i uke 8.

Mye praktisk organisering og tilrettelegging må være på 
plass, men samtidig vil mye av kvaliteten i skolen også 
avhenge av et felles faglig og pedagogisk fundament, av 
målsettinger og arbeidsmåter, samarbeidet og samspillet 
mellom ansatte, ledelse, elever, foreldre og lokalsamfunn 

Godt tilbudle
d
er
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REMA etablerer seg på Berkåk

Etter at Spar avsluttet sin drift på 
Torget på Berkåk i slutten av novem-
ber har lokalet stått tomt. Det har ryk-
tes at Rema 1000 skulle flytte inn, men 
bekreftelsen har latt vente på seg. Nå er 
det klart, og regiondirektør i Rema 1000 
Midt-Norge Vidar Andersen bekrefter at 
etableringen er klar. 

- Vi så det som en god mulighet etter 
at Spar trakk seg ut. Vår erfaring er at når 
vi etablerer oss på slike plasser, så øker 
omsetningen. Det var en samlet omsetning 
på Berkåk på rundt 80 millioner i 2016, 
og vi har et mål om å øke den omsetnin-
gen til 100 millioner i løpet 2018. Vi vil 
derfor etablerer oss på Berkåk for få til et 
handelssted og bygge omsetning sammen 
med andre aktører, sier Vidar Andersen.

Ombyggingen er allerede i gang, og 
butikken vil være på 1200 kvadratmeter, 
hvorav 1000 er salgsareal. Utenfor butik-
ken vil det være 80 parkeringsplasser.

Godt samarbeid med kommunen
- Det er vanskelig å si når vi åpner, 

men jeg tror vi skal være klare i løpet av 
syv måneder, sier Andersen. Han under-
streker at de har hatt et tett og positivt 

samarbeid med Rennebu kommune rundt 
etableringen.

Fremtidsrettet
Andersen sier at Rema 1000 jobber 

fremtidsrettet med Berkåk og håper at 
deres tilstedeværelse vil styrke handels-
stedet i og rundt Berkåk.

- Vi håper at også flere aktører melder 
seg på for å styrke handelsstedet. Vi vet 
også at det kommer en ny E6-trasé forbi 
Berkåk i løpet av en tiårsperiode, og vi 
har ambisjoner om å styrke oss langs den 
veien, sier Andersen.

Endret handelsmønster
Andersen synes det er spennende med 

Rennebu sin satsing som hyttekommune. 
— Det fører til at flere kommer seg 

ut i distriktet om helgene. Dess tettere 
vi bosetter oss i Trondheim dess større 
behov har vi for å komme oss ut helgene. 
Klimaet har også endret seg i det siste, og 
vil en ha vinter med snø er det sikrest å dra 
til Rennebu eller Oppdal, sier Andersen. 
Dette fører til nytt handlemønster, og hyt-
tefolket vil ha et så godt handlealternativ 
så nære hytta som mulig.

Interesserte kjøpmenn
Arbeidet med å få på plass en kjøp-

mann til butikken er allerede i gang. En 
eventuell åpning av butikken avhenger 
av når en kjøpmann er på plass, men 
Andersen forteller at de allerede har fått 
respons på kjøpmenn som ønsker å drive 
butikken.

Positivt for Rennebu
— Det er positivt at det blir lys i loka-

lene igjen, det var trist uten aktivitet. Det 
har alltid vært dagligvarer i de lokalene. 
Rema er godt kjent, og Odd Reitan har til-
knytting til dalføret, sier ordfører Ola Øie.

Ola Øie synes derfor det er gledelig at 
Rema kommer, og han mener det er plass 
til to dagligvarebutikker på Berkåk. Han 
forteller at det har vært en dialog med 
Rema i lengre tid, og de er glad for at de 
har lyktes. 

— Jeg er en fornøyd ordfører i dag, og 
det er snakk om 10-12 arbeidsplasser. Det 
virker som at Rema har ambisjoner om å 
bidra til å gjøre Berkåk om fra et veikryss 
til et handelssted, avslutter en blid ord-
fører.

Av Dagfinn Vold

Forrige torsdag kom endelig 
bekreftelsen mange har ventet på. 
Rema 1000 etablerer seg på Berkåk, 
og ombyggingen av lokalene er 
allerede i full gang.

Plakater er satt opp i vinduene for å fortelle at her kommer det en Rema-butikk.
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Digitaltrykk 
med rask og sikker levering

Trenger du elektriker?

Bjørn 
909 10 913

Ta kontakt med oss!

Tlf 72 43 11 02
www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

Oddvar
905 78 439

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

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd

for hele huset

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

Be om å få vår nye
kjøkkenkatalog

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

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

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.

Årsmøte i Rennebu menighet 

I forbindelse med gudstjenesten i
Rennebu Kirke den 12. februar kl. 11.00 
blir det årsmøte for Rennebu Menighet

umiddelbart etter gudstjenesten.
 

Saker til behandling er: 
Årsmelding, regnskap, budsjett og årsplan.

Det blir kirkekaffe.
 

Vel møtt! 
Rennebu Menighetsråd
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Tråante 2017 – samisk 100-årsjubileum
I februar er det 100 år siden 
det første samiske lands-
møtet, og i dagene 4. - 12. 
februar blir det 100-års-
markering i Trondheim 
– eller Tråante på sørsamisk.

Den 6. februar feires som Samefolkets 
Dag i de tre nordiske land og på Kola i 
Russland. Grunnlaget for denne feirin-
gen er samenes første landsmøte som ble 
avholdt i Metodistkirken i Trondheim 
6.-9. februar 1917. Dette var første gang 
at representanter for store deler av Sápmi 
møttes for å fremme felles sak som et 
folk.

Møtet i 1917 ble holdt midt i den mør-
keste perioden i samisk historie. Siden 
andre halvdel av forrige århundre hadde 
fornorskingspolitikken i Norge festet sitt 
lammende grep på alle samfunnsområder 
så som skole, næringer, kirke, forsvar og 
etterretning – gjerne i tett (og intimt) sam-
arbeid. Og selv om de samiske aktivite-
tene nærmest ble kvalt i etterkrigstiden, er 
det frøene og røttene fra 1917-møtet som 
i tiden etter den 2. verdenskrig førte til en 
oppblomstring av samisk kultur og aktivi-
tet som deltakerne på Trondheims-møtet 
nok hadde drømt om, men neppe kunnet 
forestille seg. De landsomfattende orga-
nisasjoner over hele Norden og Nordisk 
Sameråd (nå Samerådet) formulerte de 
nye visjoner, søkte nye allianser både i 
de nordiske land og blant andre urfolk. 
Og derfor kan nå i 1997 representanter 
for tre samiske folkevalgte ting og mange 
organisasjoner samles på valplassen fra 
1917. De fleste av de prinsipper vi i dag 
viser til i lover og regler, også i oppret-
telsen av Sametingene og deres arbeid, 
har sitt utgangspunkt i grunntanken bak 
1917-møtet.

Tidligere sametingspresident Ole 
Henrik Magga

Sørsamisk initiativ
Når samene nå minnes dette første 

landsmøtet, er det en kvinne som står 
igjen som den sentrale skikkelsen. Det var 
sørsamen Elsa Laula Renberg som arran-
gerte møtet, og på nesten forunderlig vis 
klarte å samle både myndigheter, samer 
og andre nordmenn. Tema på møtet var 
samenes rettigheter, eller snarere mangel 

på rettigheter. Elsa Laula Renberg holdt 
selv åpningstalen. Det er sagt, at det var 
en kvinnelig sørsame som tok initiativ 
til det første møtet var ingen tilfeldighet. 
Sørsamene var da som nå en minoritet i 
minoriteten, og kvinnene kjempet samti-
dig for sine rettigheter.

Tidligere sametingspresident Aili 
Keskitalo Elsa har poentert at Laula 
Renberg har hatt stor samepolitisk betyd-
ning nettopp fordi hun var med på å arran-
gere det første samiske landsmøtet. Men 
hun var også aktiv før dette. Hun drev 
frem den første samiske organiseringen på 
begynnelsen av 1900-tallet, både på norsk 
og svensk side. Og det i en tid da kvinn-
folks rolle i politikken ikke var anerkjent.

Tråante 2017 - jubileumsuka 
i Trondheim

Bakgrunnen for 100-årsjubileet er 
det første landsmøtet som ble avholdt  i 
Trondheim. Jubileumsuka har fått navnet 

Tråante 2017, og Tråante betyr Trondheim 
på sørsamisk. Trondheim/Tråante ligger 
også midt i det sørsamiske området. 

Jubileumsuka i Trondheim 4. - 12. 
februar blir fullspekket av kulturelt og 
politisk program, både for samer og ikke-
samer. Den markerer at samer i Sápmi er 
ett folk, på tvers av landegrenser i Norge, 
Sverige, Finland og Russland.

Mer informasjon om jubileet på www.
tråante2017.no

Lokal utstilling
Som et ledd i jubileet vil Maja Britt 

Renander i perioden 3. - 26. februar ha en 
utstilling i Oppdal Kulturhus under tema-
et ”Sørsamisk historie og hverdagsliv”. 
Utstillingen inneholder bilder som viser 
årssyklusen til reindrifta i Trollheimen. I 
tillegg kan du få se nye og gamle bruks-
gjenstander, håndverk og den sørsamiske 
drakta.

Av Dagfinn Vold

Den sørsamiske kulturen i Trollheimen er basert på reindrift. Her arbeider 
Aanna Krihke og Sagka Renander med skilling av rein på Nerskogen.
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Bygdeutvikling gjennom bygningsvern
Michelle Lilleby Johansen 
er masterstudent i arkitektur, 
og i masteroppgaven er 
hun i Rennebu for å se på 
bygningsvern som strategi 
for bygdeutvikling.

Da vi kjørte ned til den eldre gården i 
Rennebu til avtalt tid for å møte master-
student Michelle Lilleby Johansen kom 
hun smilende ut fra fjøsbygningen. For 
det er fjøsbygningen som er den viktigste 
delen i hennes masteroppgave som arki-
tekt ved NTNU. Temaet for hennes opp-
gave er bygningsvern og strategi for byg-
deutvikling. Hva kan en gjøre med byg-
ningsmassen for at det skal bli attraktivt å 
bo på slike steder?

Spennende bygningsmasse 
i Rennebu

Michelle interesserer seg for tradi-
sjonelle byggemåter, og hun synes det er 
viktig å få fokus på bygda og ikke bare 
byene. Hun har observert at det er mange 
spennende firkant-tun her i Rennebu, og 
hun liker godt denne byggeskikken. Det 
er en del fokus på moderne bygg også på 
bygda, men Michelle synes at alternativ 
bruk av eldre bygninger som allerede står 
der er et bedre alternativ. 

Dessuten var Rennebu kommune vel-
dig imøtekommende da hun tok kontakt, 
og hun har fått god oppfølging videre.

Gamle bygg – moderne hjem
De mange gamle låvene og bygnin-

gene her i Rennebu kan få et nytt liv. 
Michelle forteller at det blir mer og mer 
interesse for å bygge om gamle bygg til 
nye funksjoner, som blant annet boliger. 
Det fine med gamle bygninger er at de er 
tilpasset både klima og natur. 

— Det er mange hus som bare står og 
forfaller på grunn av at eierne har sterke 
følelsesmessige bånd og ikke vil selge, 
sier Michelle. Det er mange slitne byg-
ninger som fortsatt er i god stand. Gamle 
driftsbygninger er ikke lenger moderne 
nok til å brukes i aktiv drift. Michelle vil 
derfor se på hva en kan bruke slike byg-
ninger til videre for å øke bosettingen og 
skape ny drift og levebrød i tilknytning til 
gården.

Gamle bygninger med sjel
På gården der vi besøkte Michelle var 

våningshuset i forholdsvis god forfatning. 
Derfor er det fjøsbygningen som er sen-
tral i hennes arbeid. Denne dagen var det 
nøyaktig oppmåling og fotografering som 
stod på programmet. 

— Det er en spennende utfordring 
med at ingen mål er like og det er ingen 
hjørner som er rette. Samtidig er det dette 
som er sjelen med slike bygninger, sier 
Michelle. 

Masteroppgave
Michelles masteroppgave vil dreie seg 

om blant annet hvordan en slik bygning 
kan kombineres som bolig og næring. 

Rennebu er sentral med tanke på pile-
grimsleden, og videre bruk kan derfor 
være overnatting til pilegrimer. Ellers 
kan det være en utleiedel som verksted til 
håndverkere. Hun vil se på flere mulig-
heter, men velge seg én som tegnes ut og 
bearbeides i oppgaven. 

Frist for innlevering av oppgaven er 
12. mai, og masterutstillingen vil være i 
Trondheim i slutten av mai. Etter det får 
vi komme tilbake til Michelles idéer om 
nytt liv i fjøsbygningen.

Av Dagfinn Vold

Arkitektstudent Michelle Lilleby Johansen ser på hvordan bygningsvern 
kan brukes i bygdeutvikling i Rennebu.
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En Spire skole Rennebu
Onsdag 18. januar inviterte 
initiativtakerne for privat-
skolesatsingen på Voll til 
informasjonsmøte, og borti-
mot hundre personer var 
møtt fram for å høre om 
planene.

- Vi trodde vi var optimistiske da vi 
satte utover stoler, men dette var faktisk 
i overkant av det vi forventet, sa Ragnhild 
Kulbranstad Stene til de fremmøtte. 

Sammen med Heidi Reitås Sæther, 
Stig Kristiansen og Anita Sjulsen Hage 
har hun gått inn som eier i prosjektet, og 
etter hvert håper de å få med seg både lag, 
foreninger og enkeltpersoner som med-
lemmer og støttespillere. 

Vil videreføre entreprenørskap i 
skolen

For de fleste var det nok en svært gle-
delig overraskelse at rektor ved Voll sko-
le, Heidi Reitås Sæther, er med på laget 
når det skal jobbes med privatskolesatsin-
gen. Hun forklarte at motivasjonen ligger 
i det arbeidet som har vært gjort ved Voll 
skole gjennom mange år. 

- Vi ønsker å videreføre dagens praksis 
ved Voll skole, og entreprenørielle ferdig-
heter skal forankres i alle fag. Vi vil også 
gjøre vårt for å få til et godt samarbeid 
med den kommunale Rennebu barne- og 
ungdomsskole, sa Reitås Sæther. 

Hun påpekte samtidig at hennes enga-
sjement er helt avklart med nåværende 
arbeidsgiver, Rennebu kommune, og at 
hun selvfølgelig vil jobbe for en best 
mulig overgang til Rennebu barne- og 
ungdomsskole for de elevene som ønsker 
det. 

Reitås Sæther orienterte videre om 
det faglige fundamentet i En Spire sko-
len, og prosessen fram mot godkjenning i 
Utdanningsdirektoratet.

- Vi søker om godkjenning som pro-
filskole rettet mot entreprenørskap. Dette 
ligger veldig tett opptil slik vi jobber ved 
Voll skole, og er på den måten ikke bare 
upløyd mark, påpekte Reitås Sæther.

Ikke skolepenger
Mange privatskoler tar skolepen-

ger for å finansiere noe av driften. 
Initiativtakerne til En Spire skolen på Voll 
ønsker ikke at dette skal være tilfellet her, 
og jobber derfor med andre finansierings-
planer. 

- Staten bidrar med et fast tilskudd 
per elev, og dette blir hovedinntektskil-
den. I tillegg kommer tilskudd gjennom 
grasrotandelen, momskompensasjon og 
lignende. Vi har sendt inn søknad om å 
overta bygningsmassen ved Voll skole, og 
målet er at mange typer arrangement og 
aktiviteter skal inn her. Dugnadsarbeid og 
frivillig innsats må selvfølgelig påregnes, 
men vi har stor tro på at folk i kretsen vil 
bidra positivt, sa Stig Kristiansen. 

Ifølge Kristiansen er det foreløpig en 
del ukjente faktorer når det gjelder øko-
nomi og finansiering, men de har sett på 
flere sammenlignbare skoler som har dre-
vet i mange år.

- Vi vil se nøye både på spare- og 
finansieringstiltak, og her tror vi den krea-
tiviteten og det engasjementet som fins 
i grenda vil komme skolen tilgode, sa 
Kristiansen. 

Elevenes beste
Ifølge initiativtakerne vil etableringen 

av privatskole på Voll være viktig for å 

skape framtidstro og bolyst i kretsen. 
- Dette vil gi ro og stabilitet i forhold 

til skolediskusjonen. Det tror vi er viktig 
både for oss som bor her nå, og for dem 
som vurderer å flytte hit, sa Ragnhild 
Kuldbranstad Stene. 

Ettersom behandlingstiden for god-
kjenning i Utdanningsdeirektoratet kan 
påregnes å ta opp mot et år, vil privatsko-
len sannsynligvis ikke komme i drift før 
tidligst februar 2018. For å gjøre overgan-
gen så grei som mulig for elever og for-
eldre, vil det bli anmodet om å få fortsette 
driften ved Voll skole fram til privatsko-
len overtar. 

- Dette vil gjelde for elever som 
ønsker å gå over til privatskolen når den 
tid kommer. De elevene som ønsker over-
gang til Rennebu barne- og ungdomsskole 
på Berkåk fra høsten 2017, følger natur-
ligvis bare de overgangsrutinene som 
allerede eksisterer i kommunen. Vi vil 
være helt tydelige på at dette er et tilbud 
til alle, men at ingen skal føle seg pres-
set til å velge vårt alternativ, avsluttet 
Kulbranstad Stene. 

Av Mona Schjølset

Styreleder i En Spire skole Rennebu Anita Sjulsen Hage orienterer om skoleplanene.
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Spares det mer tid på E6 Sør?
Selskapet Nye Veier har 
lagt frem en ny rapport om 
Beregning av produktivitets-
effekter for veiutbyggingene 
de har ansvar for. Den viser 
at det er mer tid å spare inn 
på E6 Sør enn E6 Nord.

I denne rapporten som er utarbeidet 
av Menon Economics gjennomføres det 
en alternativ analyse til de tradisjonelle 
nytte-kostnadsanalysene på veg. Målet er 
å bedre Nye Veiers beslutningsgrunnlag 
angående prioriteringslisten over de fem 
potensielle veiutbyggingene de har ansvar 
for. Dette gjelder blant annet E6 Nord og 
E6 Sør her i Trøndelag.

Trond Jære i Byggvei.no sier at inn-
spart kjøretid vektlegges tungt av Nye 
Veier. Den nye rapporten som er utarbei-
det viser kort oppsummert at bilistene 
sparer mer i reisetid ved utbygging av E6 
Sør fremfor E6 Nord. 

E6 Nord er egentlig to utbygginger, 
men omtales av Nye Veier som én sam-
let utbygging. Hvis en ser på den som en 
samlet utbygging Ranheim - Åsen, vil 
det spares 11,6 minutt i kjøretid. Mellom 
Ranheim og Værnes spares det bare to 
minutt, mens det på strekningen Ulsberg 
- Melhus vil spares hele 17,2 minutt. Da 
er det tatt utgangspunkt i at alle kjører den 
tillatte fartsgrensen som gjelder for strek-
ningene. I en kommentar sier Trond Jære 
at det langs E6 Sør neppe kjøres opp til 
fartsgrensene på grunn av den dårlige og 
svingete veien og flaskehalsen Stavåbrua. 

Kasuset Stavåbrua
Stavåbrua er blitt en het potet i vurde-

ringen om E6 Sør bør prioriteres høyere. 
— Brua er et kritisk punkt, og hvis 

den må stenges er det ingen sikker omkjø-
ringsvei. Å kjøre om Skogen er ikke noe 
alternativ, så da er eneste alternativ om 
Røros, sier Jære.

Kanskje er det Stavåbrua som til sist 
vil gjøre utslaget, for Trond føler at de 
kommer stadig nærmere for å bli hørt av 
Nye Veier. Nye Veier har bedt Statens 
Vegvesen om å lage en statusrapport for 
flaskehalsen Stavåbrua. 

Lysvarsling ved Stavåbrua
Det har vært en del fokus på at 

Stavåbrua ikke tåler dagens tungtran-
sport. I fjor sommer ble det satt opp både 
nord og sør for brua der tungtransporten 
blir bedt om holde 50 meters avstand. 
Dette ble gjort for å begrense belastnin-
gen på den 75 år gamle brua og gjennom 
dette grepet kunne brua åpnes for de nye 
modulvogntogene på inntil 60 tonn. Disse 
skiltene respekteres ikke, så denne uka ble 
det i tillegg satt opp blinkende lys over de 
skiltene i håp om de de skal respekteres.

 –  Vi håper at den forsterkede varslin-
gen har mer effekt enn de første skiltene 
vi satte opp. Ellers må vi vurdere sterkere 
lut, sier leder av plan- og trafikkseksjonen 
ved Statens Vegvesen i Sør-Trøndelag, 
Erik Jørgen Jølsgard, til avisa OPP.

Stor godsmengde
Roar Melum i Norges Laste-

bileierforbund sier til Trønderbladet at 
50% av godsmengden i Midt-Norge frak-
tes langs E6 Sør. Han mener at Nye Veier 
så langt ikke har tatt hensyn til den posi-
tive effekten for godsnæringen en ny E6 
Sør vil gi. 

— E6 Sør har flaskehalser det er til 
å få hjerteinfarkt av. Blir det stengt i 
Soknedal og på Stavåbrua, blir det veldig 
lange omkjøringsveier. Fylkesvei 30 om 
Røros er veldig sårbar på grunn av raspro-
blematikken. Vi snakker om kun 12 mil 
ny vei, sier Melum til Trønderbladet.

Av Dagfinn Vold

Den nye E6 vil være 4,4 kilometer kortere og er estimert til å ha 17 minutter raskere 
kjøretid enn den gamle. Investeringskostnadene er estimert til 14243 millioner kroner. 
Utbyggingen er estimert til å ta fire år. I tabellen over presenteres reisetidsbesparelsen 
for hver delstrekning. Det er ulik prosentvis tidsbesparelse for de ulike delstrekningene, 

men totalt er det 29 prosent reduksjon i reisetid etter utbygging på hele strekningen. 

Morten Sæther og Tor Nygård fra Statens Vegvesen 
gjør klart for montering av lyssignal ved den nye skilttavla før Stavåbrua.
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Arbeidet med skole 
prioriteres
Etter kommunestyrevedtaket 10. januar, der ny skole- og 
barnehagestruktur ble vedtatt, er arbeidet med iverksetting 
og oppfølging nå i full gang. Administrasjon, rektorer, styrere, 
teamledere og tillitsvalgte har sammen utarbeidet en plan 
for videre prosesser. 

Det er satt ned flere forskjellige 
arbeidsgrupper som skal se på romfor-
deling, timeplan, arbeidsplasser, ansatte, 
ledelse, lærere, assistenter, informasjon, 
SFO, spesialundervisning, skoleskyss osv. 

- Flere av gruppene er allerede i gang 
med arbeidet, og vi er innstilt på å finne 
gode løsninger på alle punkt, sier råd-
mann Birger Hellan, som er leder i sty-
ringsgruppa. 

Kompetanse og lokalkunnskap
Styringsgruppa består foruten råd-

mannen av representanter fra skolele-
delse, barnehage, administrasjon, Delta, 
Fagforbundet og Utdanningsforbundet. 
Denne gruppa skal ha det overordnede 
ansvaret for å koordinere arbeidet videre 
framover. 

En svært viktig arbeidsgruppe blir den 
som skal se på romfordeling, timeplan og 
arbeidsplasser. Denne gruppa er allerede 
godt i gang, og har som mål å være ferdig 
med mye av planleggingen i løpet av før-
ste kvartal. 

- Vi skjønner at både elever og foreld-
re har behov for trygghet omkring skole-
start til høsten, og da tror vi informasjon 
om hvilke klasserom som skal brukes, 
hvem som blir kontaktlærer osv blir vik-
tig, sier skolerådgiver Nina Rise Oddan. 

Etter hvert som dette blir klart vil det 
også bli invitert til besøksrunder både på 
skolen og på Vonheim barnehage.

God avslutning på skoleåret
Informasjon blir naturlig nok et vik-

tig stikkord i tiden framover, og det er 
derfor en egen arbeidsgruppe som skal 
jobbe med dette. Gjennom hele prosessen 
vil innbyggere kunne holde seg oppda-
tert både på kommunens hjemmeside og 
på facebook. I tillegg vil det bli gitt mer 
detaljert informasjon til foreldre og elever 
gjennom egne organ som FaU, samar-
beidsutvalg o.l.

Både rådmann og skolerådgiver presi-
serer at arbeidet med skole og barnehage 
vil ha høy prioritet framover, og de håper 
på en konstruktiv dialog med alle berørte 
parter framover. 

- I tillegg til det planleggingsarbeidet 
som er i gang, er vi også opptatt av at 
elevene skal få en god avslutning på det-
te skoleåret. Dette har vært nevnt i flere 
forum, og her er vi innstilt på å bidra posi-
tivt sammen med de ulike arbeidsgruppe-
ne, avslutter Birger Hellan og Nina Rise 
Oddan.

Av Mona Schjølset

Temamøte 
om seksuelle 
overgrep
Onsdag 8. februar inviterer 
FaU Berkåk til åpent tema-
møte om seksuelle overgrep. 
Kvelden etter arrangeres en 
samling for frivillige med-
arbeidere og stab i kirka, 
der samme tema står på 
dagsorden. 

- Dette er et veldig viktig tema, som 
vi alle kan komme i berøring med. Vi 
ønsker derfor å benytte anledningen til å 
ta det opp i flere forum når vi først hadde 
ressurspersoner tilgjengelig til å snakke 
om det, sier Herborg Skjolden, som både 
er leder i FaU Berkåk og kirkeverge i 
Rennebu. 

Gode råd
Det er et vanskelig tema som skal 

tas opp, og FaU har hentet fagperso-
ner fra Ressurssenter for vold, trauma-
tisk stress og selvmordsforebygging til 
å komme med råd og tips til hvordan vi 
kan gripe fatt i problemet. Oddfrid Skorpe 
Tennfjord har arbeidet hos RVTS siden 
hun tok sin doktorgrad i psykologi i 2008. 
Hennes fagfelt er vold i nære relasjo-
ner, og dermed også seksuelle overgrep. 
Tennfjord leder også samlingen for med-
arbeidere og stab i kirka. På temamøtet i 
Kultursalen den 8. februar deltar i tillegg 
helsesøster og rådgiver Siri Leraand, som 
har spesialfelt innen barn, vold og seksu-
elle overgrep. 

Ifølge Herborg Skjolden kan mange 
voksne føle seg usikre i forhold til hvor-
dan de kan prate med barn og unge om 
dette temaet, og hva man kan gjøre hvis 
man mistenker at overgrep foregår. 

- Nettopp dette er utgangspunktet for 
informasjonsmøtene, og vi håper at fore-
dragsholderne kan gi oss gode råd for 
hvordan vi kan håndtere slike saker, sier 
Skjolden.

Av Mona Schjølset

Etter vedtaket i kommunestyret blir det én offentlig skole i Rennebu. 
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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

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com

FM	nettet	i	Trøndelag	slukkes	8.	februar.
Ta	kontakt	så	hjelper	vi	deg	med	DAB+	i	bilen.

  BERKÅK BIL, tlf 72 42 75 90

A-R Helgemo AS har 
butikk sentralt på Berkåk 

og utfører blant annet:
Varmepumpemontering • Sanitæranlegg
Avløpsanlegg • Flis- og vedfyringsanlegg

Våre erfarne rørleggere hjelper deg med alt av 
rørleggertjenester, service og vedlikehold.

Å benytte Bademiljø gjør det tryggere for deg.

INDUSTRIVEIEN 4, 7391 RENNEBU. TELEFON: 72 42 64 64

A-R Helgemo AS

Vakttelefon 46 44 92 72

Circle K E6 Berkåk, tlf. 72 42 71 50

følg oss på facebook
for vasketilbud

Ny bilvaske-

maskin

i nyoppusset hall

åpner 3. februar

Da åpner vi vaskehallen igjen!
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Trønderradio´n på Rennebubesøk
Fra 8. februar skal ikke NRK 
sende radio fra FM-nettet 
lenger. Da er det DAB+ som 
gjelder. Trønderradio´n driver 
derfor folkeopplysning med 
å legge sendinger i distriktet 
med konkurransen ”Mitt skip 
er lastet med DAB+”. 

I forrige uke var Trønderradio´n og 
vår egen Ellen Flå på besøk i Rennebu. 
Det var stor interesse for sendingen, og 
redaktør i Trønderradio´n Merete Verstad 
roste rennbyggene for deres kreativite-
tet med medbragte gjenstander. Samtidig 
uttrykte Verstad begeistring for å ha Ellen 
med sin dialekt i radiostaben. Det vakte 
naturligvis applaus blant de fremmøtte,

— Det er mye nordtrønder- og 
Trondheimsdialekt i Trønderradio´n, men 
det har vært veldig lite sørtrønderdialekt å 
høre, sa Verstad.

DAB+ for FM
Den 8. februar er det slutt med 

FM-sendinger i Trøndelag. Selv om det er 
stor motstand mot dette, vil det bli gjen-
nomført. NRK er derfor veldig på for å 
opplyse folk om dette skiftet, og konkur-
ransen ”Mitt skip er lastet med DAB+” 
er en vellykket vri fra folkeopplysnings-
kanalens side.

Stor interesse i Rennebu
Bakerikaféen og Frivilligsentralen var 

åstedet for sendingen, og godt forberedte 
lyttere fra hele kommunen møtte opp med 
sine bidrag til konkurransen. En skole-
klasse møtte også opp, og reporterne roste 
rennbyggen for både kreativitet og inn-
sats. 

Konkurransen gikk ut på å ha med-
gjenstander på bokstavene d, a og b. Her 
var det druevin, dynamo, ambolt, ”atom-
drevet” lekebil, bile (øks), burhøns og 
mange andre artige påfunn.

Vinneren av konkurransen ble 
Magnhild Kvam. Hun var glad for å få 
en DAB-radio, for de hadde nemlig ingen 
dab-radio i huset fra før.

Av Dagfinn Vold

Ellen Flå og Karoline Systad fra NRK Trøndelag 
overrekker førstepremien til Magnhild Havdal Kvam.

Ingrid Lånke viser frem en ”atomdrevet” lekebil 
og B-såpe fra 2. verdenskrig til reporter Ellen Flå.

Elever fra 7. klasse ved Berkåk skole kom også innom sendingen.
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DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN

Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

72 42 80 00
installasjon@krk.no | krk.no

Vi tilbyr produkter fra 
kjente leverandører:

•  Fåvang Maskin - vinsj,tømmervogner,
 dumperhengere med mer
•  Globus - snøfresere, sandstrøere,
 steingrep med mer
• Lilleseth Kjetting - kjettinger, 
 traktorskjær, lasterredskap med mer

God service – Gode produkter
God tilgjengelighet 

Ta kontakt for info og priser!

Jan Eirik Holden 
Tlf: 918 15 047 

Mail: jan.eirik.holden@getmail.no 

Salmekveld
i Rennebu kirke tirsdag 7. februar kl. 20.00

”Salmer i 500 år;
fra reformasjonen til i dag”

Fellessang fra salmeboka;
ledet av forsangerkor

Enkel servering

Velkommen!

Tomteutgraving
Massetransport
Maskinflytting

Spør oss om hjelp til grunnarbeid, vann og avløp,

sprenging, veibygging, minikraftverk,

opparbeidelse av gårdsplasser

tlf. 913 93 480/ 455 13 870
ramstadmaskin@hotmail.com

Arr.: Rennebu menighetsråd
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Nytt og 
gammelt fra 

Frivilligsentralen
 

Vi er i gang med et helt nytt 
og blankt år. Sånn er det 
med oss på frivilligsentralen 
også. 

Daglig leder er tilbake i jobb og deler 
stillingen med Karin Aasbakk.

Kanskje mange lurer på hva vi egent-
lig holder på med? Vi kan vel enkelt si litt 
av hvert, men til informasjon kan vi jo si 
litt om hva vi sysler med.

Mandagene er nokså rolige, men vi 
låner ut utstyr som skøyter og ski, og lag 
har møter på kveldstid.

Tirsdager er det annenhver uke 
formiddagstreff i Omsorgsboligen på 
Berkåk, frivillige kjøre mat og på kvelden 
er det Språkkafé.

Onsdager trimmes det for helse og 
trivsel, og vi steker vafler for dem som 
vil ha. Karen har Strikkekafe på ettermid-
dagstid, og idrettslaget har Atle på plass i 
fra klokka ni.

Torsdager er det kjøring av mat, som 
hjemmeboende eldre kan ha på sine fat. 
Bjørg er hørselshjelp den første torsda-
gen hver måned, og Kjersti har babysang 
og synger om sol og måne. På Staure der 
treffes de også til kaffe, klokka elleve på 
månedens siste torsdag skjer det.

Fredager kan vare bestilles på Extra. 
Frivillige kommer med brunost og gauda. 
Mat kjører de også fra kjøkkenet, og på 
kveldstid kan litt av hvert skje.

 
Vi har planer om kvelder med mat og 

lyrikk, bli kjent med våre nye sambyg-
dinger, deres kultur og skikk. Gode ideer 
vil vi gjerne ha  – for en aktiv møteplass 
det er bra. Et kurs, en idé, det kan være så 
mangt, for mange det fort kan bli interes-
sant. Sjå gjerne innom for å slå av en prat!

Av Maj Britt Svorkdal Hess

Folksomt på sesongens 
første poengrenn

Forrige onsdag 
arrangerte Rennebu 
IL vinterens første 
poengrenn. Over 50 
deltagere stilte til 
start, og alle gjenn-
omførte i upåklagelig 
stil.  

Flott vær og gnistrende føre 
bidro til mange friske dueller i 
løypa, og etter målgang var det 
som vanlig boller og saft til alle.  

- Det var trivelig å komme 
i gang med vinterens poeng-
renn, og neste gang håper vi 
enda flere blir med. Poengrenn 
er sosialt og trivelig både for 
deltagere og heiagjeng, og man 
kan gå akkurat så fort man vil, 
poengterer Kjetil Værnes, leder 
i RIL Skigruppa.

Bildene til høyre:
Bente Håker Stavne og Ragni 
Rogogjerd serverte boller og 
saft etterhvert som løperne 
kom i mål.  
 
Kamilla Moen Holiløkk og 
Lone Vaagen er fornøyd med 
innsatsen.

Ivrige skiløpere venter på start.
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K U N N G J Ø R I N G E R

Hjertelig takk for vennlig deltagelse ved vår kjære 
Marit Tverdal sin bortgang.
En spesiell takk til alle ansatte i Omsorgsboligen og på 
sykeavdelingen for god hjelp og omsorg.

Anne, Arvid og Ingunn

Oppmerksomhet på dagen 10. februar frabedes.
Ola Aas

JEGERPRØVE 2017
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 2017.
Påmelding innen 15. februar til:
Endre Kosberg, tlf 416 57 905
Nærmere orientering vil bli gitt etter påmelding.

ÅRSMØTE
i Fredheim Grindal 15. mars 2017
Saker til årsmøtet må være kommet inn til styret
innen 12. februar 2017.

Rennebu pensjonistforening 40 år

Jubileumsfest i Mjuklia
23. februar 2017 kl 13.00
Velkommen til medlemmer med følge.
Inngang kr 250,- pr. person.
Påmelding innen 15. februar til
Randi Olise Hoel tlf 920 29 524 eller
Olav Lien 995 36 059

Årsmøte i Delta Rennebu 
onsdag 8. mars kl 19.00 på Frivilligsentralen.
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet,
sendes Halldis Nyrønning innen 16. februar 2017.
halldis.nyronning@rennebu.kommune.no 
Hjertelig velkommen!

Neste Rennebunytt 
kommer torsdag 16. februar.
Frist for stoff er 7. februar.

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

dagfinn@mediaprofil.no

Den internasjonale morsmålsdagen
Markeringen vil foregå på biblioteket den 
15. februar fra kl. 11.00-13.30.

Det blir lesing på ulike språk (eventyr, fortellinger, 
dikt). I tillegg er det noen som vil synge, danse og 
kanskje spille. 
Her får du høre andre språk presentert på ulike måter. 
I tillegg blir det servert smaksprøver av nasjonalretter 
fra andre kulturer (bl.a. fra Eritrea, Syria, Ukraina, 
Thailand). Dette kommer til å bli spennende og vi vil 
gjerne at DU kommer med åpent syn og åpent hjerte!

Hilsen oss på EIK - Enhet for integrering og 
kvalifisering,  i samarbeid med folkebiblioteket i 
Rennebu og Berkåk skole.

Sykepleier 100%
100% vikariat i 1 år, med mulighet for 
forlengelse. Tiltredelse så snart som mulig.

Beskrivelse av arbeidssted
Rennebu sykehjem ligger i kommunesenteret Berkåk 
og har for tiden 38 plasser, inkludert 14 plasser i 
skjermet enhet for demente. Institusjonen har eget 
kjøkken. Vi arbeider med å tilrettelegge for flere 
rehabiliterigs- og korttidsplasser på sykehjemmet. 
Enheten sysselsetter 43 årsverk. Vi jobber tverrfaglig, 
og har både fysioterapeut og aktivitør fast ansatt.

Hovedarbeidsområder
•	Ditt hovedarbeidsområde vil være å planlegge, 

gjennomføre og evaluere hjelpetiltak i samarbeid 
med pasient, pårørende og øvrig pleie- og omsorgs-
tjeneste.

•	Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeids-
evner, engasjement og evne til å jobbe selvstendig.

Ønskede kvalifikasjoner
•	Norsk autorisasjon som sykepleier
•	Beherske norsk skriftlig og muntlig
•	Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, 

pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere
•	Nytenkende og kreativ

Søknadsfrist 9. februar 2017.

Info om søknadsrutiner:
Søknadsskjema og kontaktperson for stillingen finner 
du på www.rennebu.kommune.no/Stilling-ledig

Her ligger alle ledige stillinger.
Du går inn på hver enkelt stilling og trykker på 
søk stilling og logger på.
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Saklister og møtereferat finner du på 
www.rennebu.kommune.no - Politikk

Rennebu kommune
Adresse:  Berkåk, 7391 Rennebu
E-post:   post@rennebu.kommune.no 
Telefon:  72 42 81 00
Telefax:  72 42 81 01
Åpningstid:  08.00-15.30

ordfører Ola Øie
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
ola.oie@rennebu.kommune.no

NAV  – tlf  55 55 33 33
Åpent man, tirs, ons og fre  kl 10 - 15 

Byggesak/planrådgiver
man kl 8-11.30  –  tirs-fre kl 12-15.30

Markerer morsmålsdagen
Den 15. februar inviterer EIK, enhet for integrering og kvali-
fisering, til markering av den internasjonale morsmålsdagen. 
Dette skjer i samarbeid med biblioteket, og markeringen vil 
også foregå der.

- Vi legger opp til en uformell og tri-
velig markering, og håper mange vil 
benytte anledningen til å bli litt nærmere 
kjent med noen av våre nye landsmenn, 
sier Elena Selbekk, enhetsleder på EIK. 

Opplesning, sang og smaksprøver
Markeringen er tenkt på den måten av 

det blir opplesning og fortellinger på ulike 
morsmål, og da er ikke målet nødvendig 
at alle trenger å forstå det som blir sagt.

- Det handler også om å lytte til ord, 
setninger og lyder. Vi håper jo selvfølge-
lig at det kan føre til dialog etterpå, og at 
vi får vist fram det mangfoldet som etter 

hvert finnes her i Rennebu, sier Elena 
Selbekk. 

Det vil også bli litt enkel servering 
underveis, da fortrinnsvis tradisjonsmat 
fra de forskjellige land. I tillegg håper 
arrangørene at noen vil bidra med sang, 
dans eller musikk fra hjemlandet, noe som 
også er med å uttrykke identitet og kultur. 

- Vi tror det blir en trivelig og spen-
nende stund på biblioteket, og håper man-
ge har anledning til å ta seg en tur, avslut-
ter Selbekk. 

Av Mona Schjølset

Er du klar 
for DAB+?

 
De fleste har vel fått med 
seg at det fra 8. februar vil 
bli stille i alle FM-radioer. 
Da slukker FM-nettet og det 
blir deretter bare radio-
signaler i DAB+-radioer. 

— Det høres så lettvint ut med DAB+, 
scanning, oppdatering og en uhorve-
lig mengde kanaler. Men er det flere 
enn vi som synes dette er prakk, spør 
Maj Britt Svorkdal Hess ved Rennebu 
Frivilligsentral.

 
— Vi har flinke frivillige som kan ta 

seg en tur for å hjelpe deg med å få igang 
din DAB+radio, eller det går an å stikke 
innom hos oss på Frivilligsentralen sånn 
at din radio får lyd og kan motta sendinge-
ne. Kanskje vi sammen kan lære oss hvor-
dan radioen oppdateres og finner kanaler. 
Vi er behjelpelige med å programmere din 
radio, så ta gjerne kontakt, sier Maj Britt.

Astrid, Mohamad, Elena, Valentyna, Amjad og Esam
 planlegger markering av morsmålsdagen 15. februar.



RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

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

 
Dette skjer i Rennebu!

Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

02.02 Hyggestund Helsesenteret 12.00
 med Kvinnegruppa
02.02 Babysang Frivillighuset 12.00
02.02 Mottak av klær Refshus skole 16-18
02.02 Årsmøte Gammelstødalen 19.00
 Rennebu skytterlag
02.02 Normisjonsmøte Misjonsh. Voll 20.00
04.02 Skytterlagsfest Gammelstødalen 19.00
07.02 Formiddagstreff Omsorgsb. Berkåk 11.00
07.02 Strikkekafe Kafe Hyggen 19.00
07.02 Salmekveld Rennebu kirke 20.00
08.02 Temamøte om seksuelle overgrep Kultursalen 19-21
 arr: FAU
08.02 Årsmøte, Kvinnegruppa Friv.sentralen 19.00
08.02 Poengrenn, klassisk Skistadion, Berkåk 
 Påmelding mellom kl 18-18.30
08.02 Strikkekafé Frivilligsentralen 17.00
09.02 Strikkekafe Åshuset 19.00
09.02 Bibelundervisning Hoelsmoen 20.00
11.02 Filmkveld Hoelsmoen 19.30
 ”Himmelen er på or`ntli”
12.02 Bibeldag Menighetshuset 18.00 
13.02 Blåveisen kor og hobby Innset bedehus 17.30
13.02 Søndagsskole og Yngres Misjonsh. Voll 17.30
15.02 Markering av den  Biblioteket 11.00
 internasjonale morsmålsdagen
15.02 Poengrenn, fristil Skistadion, Berkåk 
 Påmelding mellom kl 18-18.30
16.02 Hyggestund Helsesenteret 12.00
 med Kvinnegruppa
16.02 Babysang Frivillighuset 12.00
16.02 Bønnemøte Hoelsmoen 20.00
19.02 Når vi kommer sammen Hoelsmoen 20.00
21.02 Formiddagstreff Omsorgsb. Berkåk 11.00

22.02 Årsmøte  Frivilligsentralen 19.30
 Pilgrimsforeninga i Rennebu
23.02 Formiddagstreff Staure 11.00

Frisktrim hver onsdag kl 8.30-9.30 i Rennebuhallen
Bridge hver tirsdag kl 18.30 på Rennebu Arbeidssenter.
Gjeterhundtrening hver mandag kl 19.00
Oddetallsuker hos Magne Hyttebakk på Innset. 
Partallsuker hos Kjell Olav Hoel på Stamnan.
Seniordans hver tirsdag kl 14-16. Partallsuker i 
samf.huset på Berkåk og oddetallsuker på Voll
Spinning for timeplan se www.oppspinn.net
Tabata/styrke hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30
Sirkeltrening hver mandag i Rennebuhallen kl 19.30
Yoga hver tirsdag i Åshuset kl 18.45 
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21 
i Sanitetshuset, Gml.kongevei 24 (i sokkelen).
Håndball se treningstider for laga på rennebu.com
Middagsstunden, Hoelsmoen kl 11 hver
første tirsdag i måneden.
Volleyball hver tirsdag kl 20 i Rennebuhallen
Oldboys hver torsdag i Rennebuhallen kl 20.30.
Idrettsskolen hver torsdag. 4-6sport kl 17.30 og
7-10sport kl 18.30
Hørselshjelp på frivilligsentralen 
første torsdag i hver måned kl 10-12.

Følg med på hva som 
skjer i Rennebu på

rennebu.com
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