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Einar Uvsløkk er én av flere ungdommer i Rennebu som har
hatt sommerarbeid i kommunens regi. Einar har vært på
Vonheim barnehage. Mer på side 3
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Den 1. juli åpnet Bygdasenteret offisielt dørene
for publikum, og i følge
daglig leder Torgunn
Fladby har det vært en
spennende start, med
godt besøk både fra
bygdafolk og turister.

Spennende start for
Bygdasenteret

Naturlig nok har det vært mye
etterspørsel etter fiskekort og
fiskeutstyr den første måneden.
– Det er vel det vi har hatt mest
spørsmål om så langt ja, og i
det siste har det også begynt
å bli en del spørsmål om jakt,
forteller Fladby. Ellers er det
også veldig mange som tar
turen innom for å se hvordan
vi har fått det, og hva vi kan
tilby. – Det er flott at folk stikker innom og slår av en prat,
da får vi mange nyttige innspill
på hvordan vi kan gjøre ting,
hvilke tjenester folk er interessert i osv, sier Fladby.
Populær Bygdapub
Bygdapuben har også vært et populært tiltak kan Fladby
fortelle. – Vi har hatt åpent både onsdag, fredag og lørdag,
og spesielt fredagene når vi har trubadur har vært populære,
sier Fladby. I forbindelse med Rennebumartnan utvider
Bygdapuben tilbudet noe. – Da kommer vi til å ha åpent hver
dag fra onsdag til lørdag, og det blir levende musikk både
torsdag, fredag og lørdag. Dette tror vi kan være et trivelig
tilbud både til utstillere og dugnadsfolk som trenger en liten
pause, avslutter Fladby.
Tjenestedatabase
Det nyetablerte Bygdasenteret har etter hvert ambisjoner om
å få til en database med oversikt over ulike varer og tjenester
de kan tilby både hyttefolk og fastboende. Databasen kan

inneholde alt fra noen som har ved å selge til noen som kan
ta på seg snømåking, vasking, snekkeroppdrag og forskjellig annet. - Arbeidet med denne databasen vil bli prioritert
så snart turistsesongen er litt på hell, så de som har varer og
tjenester de tror passer inn, må bare ta en telefon eller stikke
innom, avslutter Fladby.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Sindre Vold Huus
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Rådmann Birger Hellan og ordfører Bjørn Rogstad
gratulerer daglig leder Torgun Fladby med åpningen av det nye
Bygdasenteret.

tlf 73 43 74 10
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Rennebu kommune og Mediaprofil as
Dagfinn Vold
rådm. Birger Hellan (ansv.red.)
ordfører Bjørn Rogstad, Halldis Nyrønning
og Jan Bredeveien
Adresse
Rennebu Nytt, c/o Mediaprofil as,
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www.rennebunytt.no og
www.rennebu.kommune.no
Abonnement Gratis alle husstander i Rennebu, Jerpstad,
Kvikne og Soknedal
Opplag
2.400 stk

Populær
sommervikar i
barnehagen
16 år gamle Einar Uvsløkk
har hatt sommerjobb ved
Vonheim barnehage, og det er
helt tydelig at Einar har en høy
stjerne både blant ungene og
de ansatte. Når Rennebunytt
er på besøk nyter noen av de
fast ansatte et velfortjent lite
5-minutt, mens Einar er i full
lek oppe i skogen, med en hale
av ivrige unger etter seg…
I fjor sommer jobbet Einar på
Rennebu Helsesenter, og han søkte
opprinnelig jobb der denne sommeren
også. Her var det imidlertid mange om
beinet, så Einar fikk tilbud om å prøve
seg i barnehagen i stedet. Det har han
ikke angret på. – Jeg trives veldig godt
her. Det er trivelige arbeidskolleger, og

Einar Uvsløkk trives godt i barnehagen - og han blir tydelig satt pris på.

det er artig å være sammen med ungene, smiler Einar. De øvrige ansatte på
barnehagen synes også det er kjekt å
få inn litt ungdommelig pågangsmot.
– Det har vært helt supert å ha Einar
her i sommer. Han er kjempeflink med
ungene, så vi håper virkelig han kommer tilbake hit senere også, skryter Åse
Karin Wormdal Loe, som er ansatt ved
Vonheim barnehage. Einar begynner på
elektrolinjen ved Oppdal videregående
skole til høsten, men er slett ikke fremmed for å ta noen vikaroppdrag ved
barnehagen.
Prioritert område for Rennebu
kommune
Å legge til rette for at ungdommer
skal få seg sommerjobb, er en prioritert oppgave for kommunen, forteller
fungerende rådmann Odd Kjøllesdal.

– Både Helsesenteret, Teknisk Drift og
barnehagene har ungdommer i sommerjobb, og vi har inntrykk av at både
ungdommene selv og de øvrige ansatte
synes dette er en ordning som fungerer bra, sier Kjøllesdal. Også i forhold
til satsingen på Rennebu 3000, synes
Kjøllesdal det er viktig at bygdas ungdommer får positiv arbeidserfaring fra
kommunale etater. – Dette håper vi
bidrar til å gi dem litt sterkere relasjon
til hjembygda, samtidig som de selvfølgelig får verdifull arbeidserfaring, sier
Kjøllesdal.
Tekst: Mona Schjølset og
Sindre Vold Huus
Foto: Sindre Vold Huus

Amerikabesøk på neste års martna?
Erling Hansen bor i USA og er reiseleder for Overseas Tours - eller Amerika-bussen med tilhold på Byneset. Hittil har det
vært turer for nordmenn til Amerika, men nå vil de prøve seg med turer den andre veien. Erling planlegger en tur til Norge og
Skandinavia, og planen er å være i Rennebu i flere dager rundt neste års Rennebumartna den 17. - 19. august.
— Jeg ønsker derfor å komme i kontakt med amerikanere som har røtter i Rennebu og nabokommunene for å tilby denne turen. Det spesielle med denne turen vil bli at de kan besøke sine slektninger, og eventuelt bo der noen dager. Samtidig vil det bli en vanlig rundtur i Norge, sier Erling.
Erling ønsker derfor å komme i kontakt med rennbygger og andre som kan formidle kontakt med
slekt i USA som kan tenke seg en slik tur. — Jeg vil gjerne ha navn, telefonnummer og e-postadresse
på aktuelle, eller at de som bor i Rennebu kan formidle tilbudet til sine i USA. Jeg kan nås på norsk
telefonnummer 72 42 66 65, og ring helst etter kl 14.00, sier Erling.
Han kan også nåes på e-post noramtours@elknet.net - eller informasjon på siden www.noramtours.com
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Samarbeidsprosjektet
Sing with a Stranger
Konsert med Elg Band
og Dugnadskoret
under ledelse av
Ann Kristin Haugerud.
Rennebuhallen Berkåk
søndag 14. august
kl. 19.30

Rita Eriksen trio
Rita Eriksen,
Stian Tønnesen og
Frank Eriksen i
Innset kirke
onsdag 17. august
kl 21.00
Billetter kr 300,-

Billettpriser:
Voksne 250,Under 16 år: 150,-

Akustisk aften med

Hjertelig velkommen til
Kulturkafé i samfunnssalen etter konserten!

Frode Alnæs
Rune Arnesen trommer
Per Mathisen bass
Samfunnssalen Berkåk
fredag 19. august
Dørene åpnes kl. 21.00

Elektronisk gavekort

Frode Alnæs trio

Billetter kr 300,(18-års aldersgrense)

Ypperlig gave - lades
med ønsket beløp,
og kan brukes i
alle terminaler på
martnasområdet.

Billettsalget er i gang hos:

Handlenett og T-skjorter til salgs
30
krkr 30
kr 150
kr
150

Rennebu Bygdearrangement as i Birkabygget Berkåk
tlf 902 00 805.
Billettsalg også ved inngang. Med forbehold om utsolgt.
Åpent mandag – fredag kl 8 - 15.30

Martnans åpningstider
Åpningstider

Fredag 19. august kl. 11–20
Lørdag 20. august kl. 10–18
Søndag 21. august kl. 10–18

Priser

Dagsbillett voksne kr 150,3-dagerspass kr 350,Alle under 16 år gratis
Gratis parkering

Kulturopplevelser for hele familien
Berkåk, Sør-Trøndelag, 19. – 21. august 2011

Du finner oppdatert informasjon om blant annet utstillere, temaaktiviteter og kulturprogram på

www.rennebumartnan.no
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Tema
detNyTTa
glade vanvidd
Tema2009:
2011:
på NyTT

Kirkekonsert med

Kulturkveld

Broderer duk med
Rennebuborden
Julia Aa er opprinnelig fra Russland, men kom til Berkåk for
seks år siden. Hun er nå etablert her med ektemannen Anders,
og sønnen Martin på ett år. I tillegg til jobben som regnskapsmedarbeider, har Julia meldt seg inn i Rennebu Husflidslag, og
fattet interesse for lokal håndverkstradisjon.

Broderte duk til konfirmasjonsgave
– Det var min kollega Eli Bjørset
som satte meg på ideen om at jeg kanskje kunne bruke borden i brodering,
forteller Julia. Hun har en datasymaskin som kan programmeres og brukes
til brodering. – Først scannet jeg bilde
av Rennebuborden inn på datamaskina, og deretter fikk jeg digitalisert filen
til et format som kunne overføres til

Innset Husflidslag har
som vanlig med egen bod
på martnan, og de kreative
damene har også tradisjon for
å bruke martnastemaet aktivt.

Årets tema Nytta på Nytt var en
spennende utfordring. - Det var mange
artige idéer som dukket opp på planleggingsmøtet, og etter hvert ble vi
enige om å bruke gamle strikkagensere
til å lage et nytt lappeteppe, forteller
Liv Strand i Husflidslaget. Teppet har
fått navnet ”Det var en gang…”, og
skal være en av fire gevinster som husflidslaget trekker blant sine kunder på
martnan. - Vi har også meldt teppet på
i temakonkurransen, og gleder oss til å
vise det fram under martnan, avslutter
Strand.

Julia Aa broderer på
datasymaskin som kan
programmeres.

Da sønnen Martin ble født fikk hun
en hjemmestrikket Rennebugenser i
barselgave. Dette syntes Julia var artig,
og hun begynte å undersøke litt om det
spesielle mønsteret. Etter hvert kom
hun i kontakt med Tora Husan, som
kunne gi mer informasjon om bakgrunn
og historikken til Rennebuborden.

Det var en
gang…

symaskina, forklarer Julia. Det ble mange timer grafisk arbeid og flere timer
med brodering! I første omgang lagde
hun en prøveduk på 1x1 meter, og når
denne ble godkjent av Tora Husan satte
hun i gang produksjon av en større duk.
– I og med at jeg fikk Rennebugenser i
barselgave fra Eli Bjørset, syntes jeg det
passet godt å gi henne duken i gave da
datteren skulle konfirmeres i vår, smiler Julia. Til Rennebumartnan skal Julia
produsere enda en duk med det spesielle mønsteret. – Denne stiller jeg ut i
boden til Rennebu Husflidslag, og jeg
håper mange stikker innom for å kikke
på den, sier Julia.
Tekst: Mona Schjølset

Leker nytta på nytt!
Innset barnehage har
nytta gamle leker på nytt og malt dem.
Resultatet har blitt originale blomstervaser
som blir å se på martnan.

Rennebunytt
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Vi ønsker å bidra
til en verdig gravferd

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå

Leiekjøring innen
landbruk og lett anlegg!
Vårt mål er god tilgjengelighet og god service!
Konkurransedyktige priser!

Spør om bredplast!
Vi kan fra i år tilby bredplast,
i stedet for vanlig nett.

Soknedal - tlf 72 43 34 14/414 52 610

Vi ønsker å bidra
til en verdig gravferd

Støren og Omegn
Inter Revisjon er sammenslått med BDO.
Begravelsesbyrå
Tlf 72 43 34 14/414 52 610

Orkdalsveien 89, 7300 Orkanger
tlf 72 48 15 00
orkanger@interrevisjon.no

•
•
•
•
•

Grashøsting (slått, raking, pressing)
Transport (grus, rundball ol.)
Kalkspredning (for Visnes Kalk)
Husdyrgjødsel (12 m3 vacumvogn)
Gravearbeid (8 tonns maskin)

Jan Eirik Holden 918 15 047
Einar Holden 975 08 544
www.sundsetgard.no

15. august kl 17.00
åpner vi dørene
til vår nye butikk

Program:
Offisiell åpning
Kulturinnslag
Framsnakking
Enkel servering
Åpent til kl 22.00

Hjertelig velkommen!
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Føle sæ ”I slekt med måsan”
Årets martna starter med en
helt spesiell konsertopplevelse - et håndplukket
Dugnadskor som skal opptre
sammen med Elg Band.
Det er mange fugler som er kjent
for sin vakre sangstemme, men måsene
er vel i grunnen kjent for nesten det
motsatte. Dugnadskoret som er plukket ut til å synge sammen med Øyvind
Elgenes under årets kulturkveld virket
imidlertid å bli svært godt inspirert av
denne sangteksten under øvelsen forrige onsdag, riktig så bra låt det!
Dugnadskoret er plukket ut fra
komitelistene til Rennebumartnan, og
det er Ann Kristin Haugerud som har
hatt ansvar for å sette sammen koret
og øve inn stoffet som skal brukes. –
Jeg har fått med meg ca 25 sangglade
komitemedlemmer, og det er medlemmer både fra Rennebu mannskor,
Rennebu songkor, Hauka mannskor,
Hauka dekorum, Rute 4, og ellers en del
habile sangere fra de øvrige komitelistene, forteller Haugerud.
Koret har gjennomført en fellesøving
tidligere i sommer, og så har det vært
lagt opp til egenøving gjennom sommeren ved hjelp av noter og cd. Ifølge
kormedlem Grete Gunnes Dalshaug er
det et kjempespennende prosjekt. – Det
er jo ikke så enkelt å øve på egen hånd,
uten solist og andre stemmer, så det er
kjempeartig når vi samles og ting faller litt mer på plass, sier hun. Dirigent
Ann Kristin Haugerud er på sin sedvanlige energiske måte hjertelig tilstede

Dugnadskoret som skal synge sammen med
Øyvind Elgenes på martnaskonserten søndag 14.
august er godt i gang med øvingene.
Her er Torgun Fladby, Stig Stensheim, Stig
Løfshus, Kenneth Løkslett, Esten Flatås og Jon
Jarle Gorset. Koret ledes av dirigent Ann Kristin
Haugerud.
og leder kormedlemmene gjennom en
rekke orginale oppvarmingsøvelser, før
hun med stødig hånd tar fatt på tekst
og rytme fra Øyvind Elgenes. Den kvelden Rennebunytt er på besøk er det
litt tynt i rekkene. Bortimot halvparten
av sangerne er på ferie eller opptatt på
annet vis, men det er slett ingen dårlig
stemning av den grunn. Neste uke skal
alle være på plass, og da starter oppkjøring mot konserten for fullt. Den siste
helga blir det finpussing av programmet sammen med Elg sjøl, noe alle ser
fram til. – Jeg syns vi ligger godt an, det
er en lettlært og positiv gjeng, så dette
tror jeg blir kjempebra, sier Ann Kristin
Haugerud engasjert. Ut fra det vi kunne høre med bare halve koret tilstede,
er det ikke vanskelig å være enig i den

uttalelsen. Her var det virkelig både
trøkk og sangglede, så det lover godt for
årets kulturkveld i Rennebuhallen.
Dugnadskoret skal delta på hele
syv sanger. Og bl.a. så blir det for
mange et “gjenhør” med to vakre
sanger som ble godt kjent under
Hurtigruteprogrammet - “Storm” og
“Hurtigruta”. Og vi ser heller ikke bort
fra at Dugnadskoret skal kore på noen
av de vakreste låtene fra Elgs tid i Dance
with a Stranger. Dette blir vel verdt å få
med seg for folk i alle aldre!
Tekst: Mona Schjølset

Martnas
forberedelser står på
dagsorden for
Småjutulan
i Voll barnehage. De eldste
barna har det
travelt med å
lage ferdig et
kunstverk til
eventyret de
har diktet om
godteritreet.

Rennebunytt
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Fem om martnan!
RN tok en tur ut for å lodde stemninga rundt den forestående martnan. Vi stilte følgende spørsmål: 1. Hva gleder du deg mest til i martnashelga?
2. Har du noen komitéoppdrag i år?
3. Noen spesielle kulturopplevelser du skal få med deg?
Gry Mari
Røe,
32 år,
Nordskogen

1. At det
kommer mye
folk til bygda,
blir litt liv og
røre her.
2. Regner med at det kommer
komitéliste for korpset og idrettslaget
som vanlig.
3. Ikke planlagt noe spesielt enda,
tar det som det kommer.

Inga
Wennberg,
60 år,
Berkåk

1. Gleder
meg mest til
kulturopplevelser, konsert
med Frode
Alnes spesielt.
2. Skal sitte på Rebustorget og selge
”Katta i sekken” for kvinnegruppa.
3. Har kjøpt billetter til Frode Alnes
og Rita Eriksen. Har også lyst på å få
med meg Elg på kulturkvelden, og mye
av det som skal foregå på utescenen.

Eva
Asphaug,
63 år,
Berkåk

1. Treffe
folk, gå rundt
og se på bodene og snakke
med folk jeg
ikke ser så ofte.
2. Nei, ikke nå lenger. Hadde noen
oppdrag tidligere når ungene var med
på forskjellige aktiviteter, og når jeg
selv var med i korpset.
3. Det har vært å gå på kirkekonserten, syns det er veldig koselig. Ikke noe
helt fast bestemt i år, tar det som det
kommer.

Hege
Solberg,
34 år,
Berkåk

1. Treffe
kjentfolk
2. Står
ansvarlig for
idrettsskolen
sine oppdrag,
så regner med det blir nok oppgaver i
løpet av helga.

3. Ikke noe som er planlagt enda.
Liker å få med meg så mye som mulig,
men tar det som det kommer i år.

Lars
Rokkones,
62 år,
Berkåk
Tim
Hansson,
24 år,
Berkåk

1. Tim gleder seg mest til Frode Alnes, god mat
(spesielt smultringer), mens Lars gleder
seg til åpningsseremonien som bruker
å være bra.
2. Lars skal i komité for skigruppa,
står vakt i porten. Fin jobb, der jeg treffer mye trivelig folk.
3. Tim skal på Frode Alnes, og antageligvis Kulturkvelden med Øyvind
Elgenes m/ kor. Lars satser på å få
med seg det meste av det som skjer på
utescenen.

Bør E6 gå gjennom Berkåk sentrum?
I forrige utgave av Rennebunytt stilte vi våre listetopper til kommunevalget tre spørsmål ang
E6. På grunn av en feil ble to av svarene til Knut Ingolf Dragset ikke med. Det beklager vi, men
vi gjengir dem her.

Knut Ingolf Dragset, Senterpartiet
1: Bør E6 gå gjennom Berkåk sentrum? Ja

3: Hva bør prioriteres først - opprusting av E6 gjennom Berkåk sentrum eller opprusting av E6 nord og sør for Berkåk?
E-6 nord og sør for Berkåk bør prioriteres først. Disse strekningene er blant de mest ulykkesutsatte i landet, og har også
mest å si for reisetid. Reisetiden er viktig i Rennebu 3000 sammenheng, da bedre veier vil åpne for et større arbeidsmarked
innen akseptabel pendleravstand.
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Scrap-booking og veverisnurr Ny dugnadsgjeng
på martnan
på martnan
Det er ikke bare salgsutstillingen som står i fokus under
Rennebumartnan. Det har også vært lagt til rette for det som
kalles levende håndverk, det vil si at utstillerne selv demonstrerer sitt håndverk, eller at det legges til rette for at publikum selv
kan få prøve seg.
Under årets martna blir det anledning til å prøve seg både på Scrapbooking og Veverisnurr. Det første er vel
ganske kjent for de fleste, og det legges
opp til at publikum kan få produsere
sine egne kort under kyndig veiledning
fra Oddrun Aashaug og Hege Dverseth.
Veverisnurr er kanskje litt mer
ukjent for mange, men ifølge temaansvarlig Anne Kristine Stavne i
Rennebumartnan kan den ha mange
bruksområder. – Den kan brukes både
til gulvteppe, bordpynt, veggdekorasjon
eller sitteunderlag, forteller hun. Også
her blir det veiledning og materiell og
få kjøpt for de som har lyst til å prøve.

I tillegg til scrap-booking og veverisnurr blir det også mulighet til å designe sitt eget teppe, der vinneren får sitt
teppe produsert av Ledaal Teppeveveri.
For alle aktivitetene legges det også
vekt på temaet Nytta på Nytt. Til kortproduksjonen skal det brukes både dorullkjerner, tomme sjokoladeesker og
lignende, mens veverisnurren lages av
restegarn fra Ledaal Teppeveveri.

Det er mange dugnadstimer
som legges ned i forbindelse
med Rennebumartnan, og de
fleste lag og foreninger i bygda er engasjert.

For å få det til å gå rundt er martnan
også avhengig av hjelp fra nabobygdene, og i år fikk komiteansvarlig Hilde
Staveli Solli en gledelig overraskelse da
Heimdal Mannskor ringte og meldte
seg til dugnadsinnsats.
Har vurdert tidligere
Olav Aarhaug i Heimdal mannskor
forteller at det har vært vurdert også
tidligere år. – Det er jo mange kor
som stiller i dugnadsgjengen, blant
annet Hauka mannskor og Rennebu
mannskor, så det har vært snakk om at
det er behov for flere dugnadsfolk. I år
fant vi derfor ut at vi skulle melde oss til
tjeneste, og det gikk veldig greit å fylle
opp listene, forteller Aarhaug.

Oddmund Haugen i Heimdal mannskor.

Tragediene i Oslo og på Utøya
Helsedirektoratet har samlet viktige, kvalitetssikrede råd til publikum.
På www.helsenorge.no kan du finne informasjon om:
• hvordan snakke med barn om katastrofen
• hvordan snakke med barn om medieinntrykk
• sorg og sorgreaksjoner hos barn og unge
• råd til familie og venner av de som har opplevd katastrofen
• råd til deg som har opplevd katastrofen
På http://helsenorge.no/Sider/Krise.aspx finner du mer informasjon
Dersom du ønsker å snakke med noen lokalt, spesielt i forhold til reaksjoner
hos barn, kan helsesøster Bjørg Kjøllesdal kontaktes for veiledning.

Håper på godt grillvær…
Heimdal mannskor skal i år ha
ansvaret for Gardsgrillen, og Aarhaug
regner med dette skal gå veldig greit. –
Vi er jo stødige karer med god peiling
på grilling alle sammen, så dette skal
nok gå bra ja, smiler han. Nå håper han
sommeren og grillværet slår til for alvor,
slik at karene får finpusset grillformen
til Rennebumartnan. – Det er flere av
oss som har besøkt martnan mange år,
og vet det er mye folk og god stemning
der, forteller Aarhaug, som gleder seg til
travle og trivelige dager i Gardsgrillen,
sammen med resten av gjengen i
Heimdal Mannskor.

Rennebunytt
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Partering
Maling
Pakking
av rein, hjort og elg
Ta kontakt med
Odd Stein Aas, Soknedal
tlf 480 09 342

DIN LOKALE
RØRLEGGER

Butikk: 72 42 64 64
Vakttelefon: 464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu

Beo Byggvare A/S er medlem av BYGGMAKKER,
Norges største byggevarekjede.

Til vår butikk på Berkåk søker vi:

ekstrahjelp/ferievikar
Brønnboring – Biovarmeanlegg
Vann og energibrønner
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

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

Oddvar Lien: 901 64 232

Edvin Eide: 950 34 056
Seierdalen, 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com
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Vi søker en person som er utadvendt og liker å
omgås folk i et spennende og utfordrende miljø.
Arbeidet vil i hovedsak være
lager- og butikkarbeid.
Søknadsfrist: 30. august 2011
Spørsmål rettes til Gunn på tlf 72 42 82 89
Skriftlig søknad sendes:
Beo Byggvare A/S
Berkåk, 7391 Rennebu

BERKÅK
Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Slår et slag for
optimistbonden
Tross mange medieoppslag om bønder som
ikke ser for seg noen framtid som matprodusenter, finnes det optimister blant bøndene
også. Optimisme og pågangsmot er tema for
Agrisjå 2011, og her skal utvalgte optimistbønder fram i lyset.
Påmeldingen av utstillere til årets Agrisjå er formidabel,
og mye tyder på stor optimisme blant leverandørene innen
landbruket. Det er heller ingen signaler om minkende kjøpelyst siden forrige messe, der det ble solgt utstyr, varer og
tjenester for godt over 150 millioner kroner.
- Derfor må det finnes mange optimistbønder rundt
om. Og vi vet det finnes mange som trives med yrket sitt
og som satser på ei framtid innen næringa.
Det sier Ragnhild Borchsenius, som er leder for Agrisjåprosjektet som nettopp skal slå et slag for disse optimistbøndene – rett og slett få dem fram i lyset.
- Vi ønsker å vite mer om hvem de er, hva de produserer, hvordan de investerer og driver – kort og godt hvordan
de gjør det.
Borchsenius forteller at disse utvalgte bøndene blir
presentert i en egen hall under messa. Her skal bønder og
andre få møte dem, få slå av en prat og ikke minst få en
mengde tips og inspirasjon.
- Her vil de fortelle sin historie gjennom tekst og bilder
og ved å være tilstede selv på stand, framholder Borchsenius,
som nå er midt i arbeidet med å rekruttere produsenter.
- Og det har vært fantastisk artig å møte alle optimistene
rundt om. Vi har funnet mange gode kandidater, men vi må
foreta et valg ut fra både produksjon, geografi og andre kriterier. Til slutt skal vi sitte igjen med seks produsenter som skal
bli behørig presentert, sier en begeistret prosjektleder som
mener det er viktig å få fram at det slett ikke bare er dystert
innen landbruket.
- Det finnes ganske mange der ute som er kjempefornøyde med å være matprodusenter, som gjør det bra, som klarer
seg godt økonomisk og som bare ser lyst på framtida.

Kjell Erik Berntsen er én av de seks bøndene som blir
presentert. Han driver gården Stenlia sammen med kona
Oddny Anita. De har 320 vinterfôra sau av rasen Norsk Kvit.
Lammetall er 2,46, men ingen sauer blir sendt på sommerbeite med mer enn to lam. Ca 100 kopplam blir hjemme, og
erfaringene er at man kan oppnå god tilvekst, gode slakteresultater og god økonomi i kopplamproduksjonen uten å gi
kraftfôr etter beiteslipp.
Det er Mediaprofil som står for utformingen av presentasjonene av de seks optimstbøndene.
Vil du høre flere gode historier fra optimistiske bønder er
det bare å ta turen til Agrisjå på Stjørdal helga 26. - 28. august.

Ann Sofi Sanden (Same)
brenner for musikken

Ann Sofi Sanden har tatt artistnavnet Same, og hun spiller bl.a. i gruppa Dirty Law som skal ha konsert 22. august på
Strandheim kunstfestival på Orkanger. Det er Same og Nana
som er frontfigurene i Dirty Law, og de to gjorde sine saker veldig bra i tv-programmet Norske talenter sist vinter. Same er en
allsidig musiker som behersker mange instrumenter. Bandet spiller rockn roll inspirert av diverse kjente 80-talls band sånn som
Mötley Crüe og Cinderella. I tillegg til Dirty Law skal også Hans
Bollandsås, Det lille korslaget, Rasmus og verdens beste band
spille på kunstfestivalen.
Same på gitar og Nana med sang i gruppa Dirty Law.
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Står du i Samemanntallet?
Forskrift om valg til sameting er endret. Endringen er at
Sametingets valgmanntall skal oppdateres hvert valgår.
Sametingets valgmanntall i år vil bestemme hvor mange
mandater hver valgkrets får og i hvilke kommuner det skal
være valgting i sametingsvalget 2013.
Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som
same, og som enten har
a) samisk som hjemmespråk, eller
b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller olde-		
forelder med samisk som hjemmespråk, eller
c) er barn av person som står eller har stått i manntallet
kan kreve seg innført i valgmanntallet.
Alle som er over 18 år, har rett til å registrere seg i manntallet.
Samemanntallet blir lagt ut til offentlig ettersyn ved
Servicetorget, Kommunehuset, fra 20. juli til
12. september 2011.
Berkåk, 15. juni 2011
Bjørn Rogstad - valgstyrets leder

KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2011
FORHÅNDSSTEMMEGIVNING
Velgere som ønsker å forhåndsstemme kan avgi
forhåndsstemme fra 10. august – 9. september 2011.
Nordmenn som bor i utlandet kan forhåndsstemme fra 1.
juli.
Velgere som oppholder seg innenriks og som ikke har
anledning til å avgi stemme i perioden for ordinær
forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende
seg til Servicetorget og avgi stemmer fra 1. juli og fram til
forhåndsstemmegivningen starter 10. august.
Servicetorget, kommunehuset Berkåk er stemmemottak for
forhåndsstemmegivningen .
Åpningstider for tidligstemmegivning
1. juli – 9. august
mandag – fredag 		 kl. 08.00 – kl.15.30.
Åpningstider for forhåndsstemmegivningen
10. august – 9. september
Mandag – fredag 		 kl. 08.00 – kl. 15.30
Lørdag 3. september		 kl. 10.00 – kl. 12.00
Torsdag 8. september		 kl. 08.00 – kl. 18.00
Bjørn Rogstad - valgstyrets leder
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Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011
Står du i manntallet?
Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg har
de som har stemmerett ved stortingsvalg etter § 2-1.
I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men
som for øvrig fyller vilkårene i § 2-1, stemmerett dersom
de
a) har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de
tre siste årene før valgdagen, eller
b) er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i
valgåret.
For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.
Stemmeberettigede som er registrert med bostedsadresse i
Norge, skal føres inn i manntallet i den kommunen der de
var folkeregisterført som bosatt den 30. juni i valgåret.
Stemmeberettigede på Svalbard og Jan Mayen skal manntallsføres i den kommunen der de sist var folkeregisterført
som bosatt.
Stemmeberettigede som er bosatt utenfor Norge, skal føres
inn i manntallet i den kommunen der de sist var folkeregisterført som bosatt. Utenlandsboende som ikke har vært
folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av
de 10 siste år før valgdagen, må likevel søke valgstyret om
å bli innført i manntallet. Søknaden må inneholde forsikring om at vedkommende fortsatt er norsk statsborger.
Utenlandsboende som er ansatt i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand, skal manntallsføres i den
kommunen der de sist var registrert som bosatt. Manntallsføringen skjer uavhengig av utenlandsoppholdets lengde.
Dersom de ikke noen gang har vært folkeregisterført som
bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.
Manntallet legges ut til offentlig ettersyn fra og med 20.
juli og fram til og med valgdagen den 12. september på
følgende sted: Servicetorget, Kommunehuset, Berkåk
Den som mener at vedkommende selv eller noen annen
uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet
skal være skriftlig og begrunnet. Eventuelle feil blir rettet
så langt det lar seg gjøre frem mot valgdagen.
Krav om retting sendes til Valgstyret i Rennebu,
7391 Rennebu, eller postmottak@rennebu.kommune.no
Berkåk, 15. juni 2011
Bjørn Rogstad - valgstyrets leder

2 leiligheter ledig v/ Boligavdelingen
Husleie pr. d. d. kr 3657,- + kr 941,- i strøm.
Det er mulighet for å søke om bostøtte.

Søknadsskjema fåes ved henvendelse til
Rennebu sykehjem eller Hjemmebaserte Tjenester.
Tlf 72 40 25 12 eller tlf 72 40 25 30.
Søknadsfrist for begge leilighetene er 01.09.11.

Oppstart av gruppebehandling
i basseng
ved Oppdal kulturhus mandag 22. august.
Samme tidspunkt på gruppene.
Nye deltagere :
ring kommunefysioterapeuten 913 81 511

Skolestart

Rennebuskolen ønsker nye og gamle elever
velkommen til oppstart av nytt skoleår
den 23.08. 2011.
Kontakt rektor ved den enkelte skole om det skulle
være noen spørsmål.

ved Berkåk veikro

Turistinformasjon

Salg av kart, lokal mat, lokalt håndverk,
jaktkort, fiskekort, fiskeutstyr.

Åpningstider fra 1. juli - 1. sept
mandag - fredag 10.00 - 20.00
lørdag 10.00 - 16.00 – søndag 13.00 - 18.00

Bygdapøbben
18 års aldersgrense

Åpent fre og lør kl 20.00 - 01.00
Ons 17. august kl 20.00 - 01.00
Tors 18. , fre 19. og lør 20. august
trubadur på terrassen kl 20.00 - 01.00

BIBLIOTEKET!

Vi åpner igjen etter sommeren

MANDAG 15. AUGUST.
Åpningstidene er som tidligere:
Mandag og torsdag: 16-19
Onsdag:
10-13
Velkommen!

Design - Trykk - Reklame
Ta kontakt for å høre
hva vi kan gjøre for deg!

Din forhandler:

Våre åpningstider: Mandag - Fredag 07.00 - 16.00, Lørdag 10.00 - 14.00
Telefon 72 40 43 00 - Telefax 72 40 43 09 - Vakttelefon 915 15 051 (mot oppmøtegebyr)
E-mail: post@storlismia.no - www.storlismia.no

Neste Rennebunytt

tlf 72 42 76 66 - www.mediaprofil.no

kommer torsdag 25. august og
vil bli viet det kommende kommunevalget.
Frist for stoff er tirsdag 16. august.
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Ledige stillinger ved
Rennebu alders- og sykehjem
Aktivitør

50% vikariat med mulighet for fast ansettelse ledig
fra d.d., ved skjermet avd.

Helsefagarbeider

Miljøarbeider
16,91% vikariat

Ledig vikariat som miljøarbeider innen
hjemmebaserte tjenester. Det er 6 timer for uken,
med arbeid hver tredje helg.
Arbeidsoppgaver
Målrettet miljøarbeid til en person.
Tilrettelegging, oppfølging, evaluering av tiltak.
Boveiledning, samtaler. Fysisk aktivitet, trening.
Tilsyn.

20,18% x 2 fast, ved pleieavd.

Helsefagarbeider

20,18% vikariat fra 01.09.11 - 30.03.12
med arbeid 2. hver helg, ved skjermet avd.
Arbeidsoppgaver
Aktivisering, pleie og stell av beboere ved
sykehjemmet.
Vi søker fortrinnsvis personer med faglig utdanning,
men personer uten faglig utdanning kan også søke.
Vi ønsker personer som
• er kreative
• setter beboerne i sentrum
• har gode samarbeidsevner

Vi søker
Primært utdannelse og yrkeserfaring fra helse- og
sosialfaglig bakgrunn. Ufaglærte kan også søke.
Vi ønsker en person
som har evne til å være kreativ, tålmodig, strukturert,
fleksibel, løsningsorientert og som kan jobbe selvstendig. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Fysisk aktiv. Førerkort.
Vi tilbyr lønn etter avtale og god pensjonsordning.
Spørsmål om stillingen kan stilles til konsulent for
funksjonshemmede Hanne Kristin Rise
telefon 72 40 25 06, eller e-post
hanne.rise@rennebu.kommune.no.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr lønn etter avtale og god pensjonsordning.
For spørsmål om stillingene kontakt enhetsleder
Borgny Lien, tlf. 72 40 25 12, eller
e-post borgny.lien@rennebu.kommune.no.
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema som du finner på
www.rennebu.kommune.no under ”Stilling ledig” ”Rennebu kommune” - ”Selvbetjening”.
Søknadsfrist: 25.08.2011.

Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema som du finner på
www.rennebu.kommune.no under ”stilling ledig” –
”Rennebu kommune” – ”selvbetjening”.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved eventuelle
spørsmål om søknadsskjema, tlf 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no.
Søknadsskjemaet sendes via e-post til
postmottak@rennebu.kommune.no innen
26.08.2011.

- Rådmannen

Neste Rennebunytt har fremskyndet frist
- tirsdag 16. august!
Tlf 72 42 76 66 - mari@mediaprofil.no - dagfinn@mediaprofil.no
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- Rådmannen

KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Få rabatt på

DEN NORSKE KIRKE

Forhåndsstemming,
valgkort og utlegging av
manntall for Rennebu

Avtalen med RIL og Intersport Oppdal er reforhandlet og
gjelder fram til 30.04.2014. Det betyr at alle medlemmer
oppnår rabatter på en del utstyr samtidig som det det blir
3% kjøpeutbytte til idrettslaget.

Ved Kirkevalget 2011 skal det velges menighetsråd og 4 leke
medlemmer til bispedømmerådet. Valget finner sted
[11.-]12. september 2011.

For skiutstyr i sesong, inkl hodelykter og pulsklokker, gis det
20% avslag, mens det på langrennsski -og staver gis 35%.
Tilbudet gjelder kjøp av racingutstyr.
For alle idretter gis ekstra rabatt på handlekvelder, følg med
på www.rennebu-il.no når dette blir.
Mangler du rabattkort kontakt
ragnhild.eklid@loqal.no tlf 915 39 090.

Rabattkortet - lønnsomt for deg og for laget

Tusen takk til alle som husket meg på 90-årsdagen.

Synnøve Olsbakk

Tusen takk for all oppmerksomhet i anledning
min 80-års dag.

Jon

2 stk Mahognydører selges.

1 stk 80x209cm m/karm. 1 stk skyvedør 82x209cm.
tlf 478 47 051

Berkåk sokn:
11.sept kl.16-20 på Kommunehuset, Berkåk
12.sept kl.10-20 på Kommunehuset, Berkåk
Rennebu sokn:
12.sept kl.10-20 på Voll skole
12.sept kl.15-20 på Nerskogen skole
Innset sokn:
12.sept kl.15-20 på Innset skole/samfunnshus
Stemmeberettigede ved valget er alle døpte medlemmer av Den
norske kirke som er over 15 år, eller som fyller 15 år i 2011.
Forhåndsstemming: 10. august -9. september 2011 ved
Rennebu Menighetskontors åpningstider mandag, tirsdag
og torsdag kl.10-14.
Valgkort: Alle som er oppført i Den norske kirkes
medlemsregister med stemmerett vil motta valgkort og nærmere
informasjon i løpet av uke 31-32.
Den som mottar valgkort, men ikke er medlem i Den norske
kirke, bes kontakte menighetskontoret. Det samme gjelder den
som er medlem i Den norske kirke, og ikke har mottatt valgkort.
Medlemsregisteret er grunnlag for kirkelig manntall.
Ettersyn av manntall: Kirkelig manntall for alle sokn blir lagt ut
for ettersyn på menighetskontoret i Kjerkvn. 5, og er tilgjengelig
for ettersyn i kontorets ordinære åpningstid i perioden 10. august
til 9. september. Det er kun anledning til å kontrollere
opplysningene som angår en selv, eller en annen person som en
har fått skriftlig fullmakt fra.
Den som mener at en selv eller noen annen uriktig er blitt innført
eller utelatt fra manntallet i soknet, kan kreve at valgstyret retter
opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Takk for pengegaven i forbindelse med Ragnhild Gunnes

Treff for kortlagere og scrappere

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

Jubileum

g e r:
eg

Comfort Oppdal

Rennebu - tlf 477 10 998

24t

V

Hege Dverset og Oddrun Aashaug arrangerer treff på Frivilligsentralen 1. september kl. 18.00-22.00.
Både nybegynnere og de som har holdt på litt er hjertelig
velkommen!

TRENGER DU RØRLEGGER?

• I vår butikk finner du inspirasjon til badet.
• Vi kan tegne badet for deg i 3D format.Ta med mål. trenger rørl
• Du kan få et uforbindtlig tilbud hurtig og greit.
• Vi er våtromsentreprenør.
• Vi har utdannede gassteknikere.
913 13 030
• Moderne kamera for inspeksjon
AK
av avløpsrør.
u

Ambulansetjenesten i Rennebu

www.kirkevalget.no

N år d

sin begravelse.

ON

Nytt i årets avtale er at det gis 15% rabatt på sykkel og
sykkelutstyr.
Alle medlemmer i Rennebu Idrettslag får ved individuelle
kjøp 20 % rabatt på relevant utstyr for håndball- og
fotballaktiviteter.

TTELEF

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

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt -

neste nummer 25. august - frist for stoff 16. august -

Dette skjer i Rennebu!
Gjeterhundtrening:
på Innset hver tirsdag kl 18
på Stamnan hver torsdag kl 18
Kaffesalg/matsalg:
Jultulstuggu hver lørdag i august kl 11-15
Sommerkafé på Fjellheim hver lørdag og søndag
kl 12-19

Rennebunytt

Skogdag
Lørdag 3. september kl 12 - 16
Hvor:
For:
Tema:

Rennebu IL inviterer alle til
aktivitetsdag 10. sept 2011
på Grusbanen på Berkåk.

Seierdalen
Skogeiere, veiforeninger, veieiere
Vedlikehold av grusveier; demonstrasjon av
utstyr. Leveringsbetingelser & kapperegler
tømmer
SERVERING

Det blir friidrettsaktiviteter for store og små, og
det blir Grendastafett.
Vi oppfordrer alle til å sette av dagen!
Det blir sendt ut invitasjon til grendalagene,
men følg med på www.rennebu-il.no for mer
info.

VELKOMMEN
LENSA

Retro håndset kr 299,-

Reduserer inntil 99% av strålingen.
3,5mm plugg for direkte tilkobling til din iPhone/iPad

Fryseboks

Frysebokser er lagervare hos oss. 210, 300 og 400l.
Gratis utkjøring ved kjøp av fryseboks i
uke 36 (5.-9. September).
Åpningstider:
Man-tor 07.30-16.00
Fre
07.30-17.00

Lør 10.00-14.00

– en aktiv medspiller som har nett, kraft, installasjon og Euronics Berkåk
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