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Ola Håker Stavne på trening sammen
med Rennebus fotballag gutter 12.
Foto: Mona Schjølset
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Ta i mot flyktningene!
Rennebu skal ta motta flyktninger. Etter en ny anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
til hele kommune-Norge, har et samlet kommunestyre
bestemt seg for å delta i den nasjonale dugnaden som
dette på mange måter er. Saken har vært gjennomdrøftet
både administrativt og politisk i de ulike partigruppene og
saken var moden for en beslutning. Det har blitt veid både
for og mot, det har slett ikke manglet motforestillinger.
Mange spørsmål har blitt stilt; har vi kapasitet til dette i
tjenesteapparatet, vil integreringsmidlene fra staten være
tilstrekkelig, vil folk i Rennebu stille opp, osv.? Selv om vi
ikke kjenner svarene til bunns på alle disse spørsmålene,
kom vi til at nå er Rennebus tur også kommet.
De fleste kommunene rundt oss har erfaring med integrering av flyktninger. Vi vet at det ikke alltid er like enkelt
å få til varig bosetting og at svært mange av flyktningene
som ble utplassert i norske kommuner har forlatt kommunene etter kortere eller lengre tid, fordi de ikke fant seg til
rette. Vi må være realistiske og forberedt på at det også kan
skje i Rennebu. Flyktninger er forskjellig som oss andre,
har forskjellig kulturbakgrunn og ulik ”bagasje”, som gjør
at det ikke alltid stemmer. Men dette skal ikke hindre oss
i å gjøre det vi kan for å lykkes. Det finnes heldigvis også
mange eksempler på vellykket integrering, som vi kan
hente lærdom fra.
IMDi har bedt oss om å ta 10 flyktninger i år og neste
år i første omgang, det er det kommunestyret har sagt ja
til, men de har forberedt oss på at vi vil bli anmodet om å
ta flere senere. Vi får ta ett skritt i gangen. Vi starter på en
måte med blanke ark, og det er viktig nå at vi ikke omgir
oss med fordommer som lett kan skape frykt. Det er langt
bedre å tenke at det er spennende å bli kjent med nye
mennesker. De vil bringe med seg erfaring, kunnskap og
verdier som like gjerne kan oppleves som en berikelse for
Rennebusamfunnet. Det er jo den gjengse erfaring som
mange har høstet ved å arbeide med innvandrere. Et viktig
stikkord er åpenhet og gjestfrihet.
En grøft vi må prøve å unngå å falle i er å stakkarsliggjøre flyktninger som kommer, se på dem som hjelpeobjekter som vi skal ta oss av. Til tross for at det dreier seg

Ola T. Lånke - ordfører
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om mennesker som en må gå ut fra har gjennnomgått mye
vondt, er det viktig å behandle dem på sammen måte som
andre mennesker vi møter, med respekt og verdighet. Det
er viktig at vi prøver å bli kjent med dem, gjerne stille opp
for dem uten å bli for oppslukt. Enhver må sette grenser for
seg selv, men det er ingen grunn til ikke å være imøtekommende.
Hvem er så de som kommer? Det får vi ikke vite særlig mye om. Det har vært framsatt et ønske fra vår side om
at vi gjerne vil ha familier med barn. I en situasjon med
befolkningsnedgang ville det passe oss bra, men vi får ikke
anledning til å ”plukke” dem ut selv. Det vi med sikkerhet
vet er at det er noen som har kommet til landet fordi situasjonen i hjemlandet av en eller annen grunn ble så vanskelig at de trenger beskyttelse utenfor sitt lands grenser. Det er
mennesker som ikke har sett annen råd enn å forlate hjem,
bosted, venner og kanskje nær familie, for å begi seg mot
det ukjente.
Norge har helt siden Fridtjof Nansens dager forfektet
høye idealer når det gjelder å yte hjelp til mennesker på
flukt. Selv om landet historisk sett ikke alltid har levd opp til
disse idealene, er det en kjensgjerning at Norge de siste tiårene har tatt i mot et stort antall flyktninger og asylsøkere.
Det er inngått overenskomster i det internasjonale samfunnet hvor retten til beskyttelse er knesatt, den mest sentrale
er FNs flyktningkonvensjon av 1951 som setter strenge krav
til de kan få flyktningstatus; de må enten være direkte forfulgt eller med rette ha frykt for å bli forfulgt i sitt hjemland.
Norske myndigheter har de senere årene tatt konsekvensene av at landet har både råd
og plass nok til å vise raushet.
Derfor har vi åpnet for å ta imot
et betydelig antall forfulgte. Vi
har simpelthen sett at det er vår
plikt. Nå har også Rennebu sagt
at vi vil være med å ta vår del av
dette ansvaret.
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Mot endelig vedtak
av ny E6-trasé
Nylig ble det klart at Statens Vegvesen langt på vei gir sin fulle
tilslutning til det hovedalternativet arbeidsgruppa har lagt til
grunn for ny E6-trasé gjennom Berkåk sentrum.

Statens Vegvesen går inn for at E6 blir lagt i tunnel gjennom Berkåk sentrum.
Slik forslaget nå foreligger, vil det bli
tunnel gjennom sentrum, med innslag
ved Postmyran og Skaumdalen.
– Vi er veldig glade for at Statens
Vegvesen tok våre innspill til etterretning, og nå går inn for vårt hovedalternativ, sier ordfører Ola T. Lånke.
Han henviser da til at Statens
Vegvesen varslet innsigelse mot forslaget, og ba om utredning av alternativ
veitrasé øst for jernbanen.
– Vi fikk da et møte med vegvesenet der vi fikk fremmet våre synspunkt,
og da valgte de altså å gi tilslutning til
vårt hovedalternativ, sier Lånke. Ifølge
ordføreren vil det nå være stor sjanse
for at dette alternativet også får full tilslutning i kommunestyret, og at kommunedelplan for strekningen Løklia
– Storpynten kan bli endelig vedtatt i
kommunestyremøte den 23. mai.

Ny høring for Storpynten – Ulsberg
Når det gjelder strekningen
Storpynten – Ulsberg, vil denne nå bli
lagt ut til ny høring. Ifølge ordføreren er
det veldig positivt, for her er det utarbeidet en alternativ E6-trasé med rom
for en parallellveg som lokaltrafikken
mellom Innset og Berkåk kan benytte
seg av. I forbindelse med planleggingen av ny E6, har det også vært diskutert hvordan Rv700 skal knyttes til nytt
veinett. Her er det foreløpig ikke noe
endelig forslag som er vedtatt.
– Mest sannsynlig vil det kanskje
være at denne veien følger dagens
E6-trasé, men det har også vært lansert
forslag om å få denne som en miljøgate,
med muligheter både for handel, bosetting og næringsvirksomhet, sier ordfører Lånke.

Jonas Fjeld
til Nerskogskonserten
Lørdag 31. august blir det ny
Nerskogskonsert, og årets
artist er Jonas Fjeld med
band og gjesteartist Henning
Kvitnes.

— Med fjorårets
suksess friskt i minne,
går vi inn for en ny
stor musikkopplevelse i fjellheimen. Vi
tror dette er artister som appellerer til
et bredt publikum. Erfaringene tilsier
at akkurat dette tidspunktet har vært
gunstig også rent værmessig, selv om
man aldri kan være sikker på noe så
langt til fjells. Men det er et spenningsmoment vi må leve med, sier arrangementskomitéen som består av Vigdis
Krovoll, Terje Storli, Arve Withbro, Kari
Simonsen og Astri Snildal.
Nerskogskonserten, i regi av
Nerskogen grendelag, er resultat av et
felles løft mellom Oppdal og Rennebu
for å gi en spektakulær opplevelse i den
fantastiske rammen som fjellheimen
gir. Innbyggerne på Nerskogen, godt
hjulpet av hyttebefolkningen, støtter
opp og tar et tak for å gjennomføre et
etter forholdene stort arrangement.
— I fjor hadde vi nær innpå 2000
publikummere, noe som satte store krav til blant annet logistikken.
Tilbakemeldingene vi har fått viste at
logistikken var noe vi lyktes med. Med
et års nyttig erfaring mener vi det skal
gå minst like smertefritt i år, sier arrangørene - som i likhet med i fjor håper
at de også denne gang får med seg
næringslivet som samarbeidspartnere.

Av Mona Schjølset
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Butikken på Arbeidssenteret
På Arbeidssenteret er det full
fart med produksjon av flotte
salgsvarer.
Nylig har de pusset opp lokalene,
og innredet en lys og trivelig salgskrok
med mange gode tilbud. Her finner du
såper, parfyme, drops, dekorasjoner,
skilt, strikkevarer og mye annet. Alt er
hjemmelaget, og selges til en absolutt
overkommelig pris.

Arbeidssenteret har mye spennende å by,
og Asle Dolpen og Kjellrun Solli er både
produsenter og selgere.

I tillegg til dette driver også gjengen
på arbeidssenteret en utstrakt kjøkkenvirksomhet, og her produseres det
kaker og bakevarer av mange slag. Det
aller siste på kjøkkenfronten er produksjon av cupcakes, noe som har slått
godt an hos kundene.
– Dette har jo vært populært en
stund, og vi syns det var artig å prøve
noe nytt på kjøkkenet her, forteller
Ingvild Brevik, som er leder på arbeidssenteret.
Leverer frukt og salat
Arbeidssenteret har også en del faste oppdrag, blant annet leverer de frukt
og salat til bedrifter som ønsker dette.
Fruktlevering foregår på mandager,
mens salat leveres ut på fredager.
– Dette er noe bedrifter kan legge
inn fast bestilling på, eller de kan ringe
oss hvis de ønsker det bare en gang i
blant. Når det gjelder salaten, har vi
både små og store porsjoner, og her følger det hjemmelagde rundstykker med,
forteller Brevik.
Provisjonssalg
Det er som sagt en produktiv gjeng

som holder til på arbeidssenteret, og
Kjellrun Solli er en av de flittige brukerne som står for produksjonen.
– Jeg er glad i å strikke, og dessuten hjelper jeg til på kjøkkenet når det
trengs, forteller Kjellrun. I tillegg til det
de produserer selv, er det også mulig for
andre å levere inn varer som kan selges
på provisjonsbasis.

– Vi er interessert i å få et godt
utvalg av hjemmeproduserte varer, så
det er bare å ta kontakt hvis du har noe
som kan egne seg for salg, oppfordrer
Ingvild Brevik.
Av Mona Schjølset

Besøk fra Ørland Kulturskole
Nylig var over 100 elever fra Ørland Kulturskole på besøk i Rennebu, hvor de
fremførte musikalen ”Bugsy Malone” for elevene ved Berkåk skole. Dette er årets
storsatsing ved Ørland Kulturskole, og ifølge lærer og initiativtaker Hallvard Mjøen
var det en vellykket og inspirerende tur for elevene. – Når man jobber med et slikt
prosjekt over lengre tid, er det naturligvis både artig og lærerikt å får fremføre den
ferdige forestillingen flere ganger, og ikke minst på en ny scene, for et ukjent publikum, sier Mjøen.
– Vi har et opplegg som heter ”Spill og Grill” her i juni, og der har vi invitert
band fra Rennebu kulturskole. Jeg har også luftet muligheten for neste års tiendeklassinger kommer til Ørlandet med sin musikal til høsten. Hva som blir praktisk
gjennomførbart får vi se etter hvert, det er i alle fall helt sikkert at slike opplegg som
dette virker inspirerende både for elever og lærere, avslutter Hallvard Mjøen.
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Evaluering Rennebu 3000
Prosjektperioden for Rennebu 3000 ble avsluttet ved årsskiftet,
og ifølge prosjektleder Evy Ann Ulfsnes har det vært en begivenhetsrik og travel periode.

Informasjonsmøte
for pårørendeforeninga
Torsdag 30. mai inviterer pårørendeforeninga i Rennebu
til åpent møte, og her vil det
bli både informasjon, spørsmål, innspill og uformell prat
rundt kaffebordet.
– De fleste er jo pårørende for noen,
og ønsker det beste for dem, så temaet
burde engasjere mange, sier Kirsten
Toset, som er nyvalgt leder for pårørendeforeninga i Rennebu.

Selv om prosjektet Rennebu 3000 nå er formelt avsluttet, håper Evy-Ann Ulfsnes at
det gode arbeidet vil fortsette både rundt om i grendene og på kommunalt nivå.
– Jeg føler at vi gjennom Rennebu
3000 har fått satt fokus på mange viktige tema, og jeg tror mange har fått et
mer bevisst og positivt forhold til bygda
si gjennom ulike tiltak vi har gjennomført i prosjektperioden, sier Ulfsnes.
Rennebu 3000 ble startet opp høsten 2010, og selv om det nå avsluttes,
er det flere prosjekt som videreføres og
står på egne bein.
– Det har vært jobbet godt ute i
grendene, og jeg er virkelig imponert
over hvor mange engasjerte og positive
mennesker det fins rundt om i bygda,
sier Ulfsnes.
Utfordring med befolkningssammensetningen
Når det gjelder å nå målet med 3000
innbyggere, er nok dette noe som ligger høyt opp og langt fram, og ifølge
Ulfsnes er noe av den største utfordringen befolkningssammensetningen.
– Det er dessverre slik at vi har alt
for få innbyggere i aldersgruppen 25 –
35 år, og i denne gruppen er det også
underskudd på damer. Da sier det seg
selv at det er vanskelig å få opp fødselstallene i særlig stor grad, sier Ulfsnes,
som påpeker at dette vil være et meget
sentralt punkt å jobbe videre med.
– Skal vi ha noen sjanse til å øke

folketallet i kommunen, vil vi være
helt avhengige av tilflytting. Med tanke
på dette blir det i tiden framover veldig viktig å legge tilrette for attraktive
boplasser, arbeidsplasser, kulturliv og
fritdstilbud, slik at unge familier skal
bli fristet til å flytte til Rennebu, sier
Ulfsnes.
Ingen fasitsvar
Selv om prosjektet Rennebu 3000
nå er formelt avsluttet, håper Ulfsnes
at det gode arbeidet vil fortsette både
rundt om i grendene og på kommunalt
nivå.
– Dette var jo en prosjektperiode
vi fikk midler til å gjennomføre, og alt
i alt vil jeg si at det har vært et vellykket prosjekt. Det fins jo ingen fasitsvar
på hvordan man skal få til befolkningsøkning i distriktskommuner, men jeg
syns vi har fått satt fokus på noen veldig
viktige arbeidsområder. Mange positive
ildsjeler har stått fram og tatt ansvar
rundt om i bygda, og det håper og tror
jeg de vil fortsette med, avslutter Evy
Ann Ulfsnes.
Av Mona Schjølset

Selv om pårørendeforeninga her i
kommunen er relativt nyetablert, har de
allerede fått flere henvendelser fra både
enkeltpersoner og grupper, med innspill til hvordan de kan bidra i forskjellige saker.
– Det er slik vi ønsker det skal være.
Vi vil framstå som en positiv samarbeidspartner og ressurs, og ha en god
dialog inn mot ulike instanser som jobber med spørsmål knyttet til helsesektoren, sier Toset.
Mange viktige tema
Et viktig punkt på agendaen den 30.
mai, blir å informere om omorganisering innen helsesektoren og legevaktordningen i Rennebu.
– Det har jo skjedd mye nytt her den
siste tiden, og det er viktig at de pårørende er oppdatert på dette, sier Toset.
I tillegg til dette vil det bli informasjon om ernæring, ergoterapi og hjelpemidler, samt informasjon om ulike
brukerrettigheter. Både Toset og resten
av styret i pårørendeforeninga håper
mange kommer på informasjonsmøtet,
ikke minst for å få innspill til hvordan
brukere og pårørende ønsker at en slik
forening på best mulig måte skal ivareta
deres interesser.
– Informasjonsmøtet er helt uforpliktende, og desto flere som møter opp
og engasjerer seg, desto bedre kan vi
jobbe med viktige saker i pårørendeforeninga, avslutter Kirsten Toset.
Av Mona Schjølset
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Gratis kulturskoletilbud til tredjeklassinger
Fra høsten vil alle tredjeklassinger i Rennebu få tilbud om
en gratis kulturskoletime hver
uke. Her vil elevene få mulighet til å prøve ut ulike instrument, i tillegg til en liten smakebit av tilbudet innen film og
media.
Tilbudet kom i gang som følge av
at Kunnskapsdepartementet har gitt et
rammetilskudd til alle kommuner, der
midlene skal brukes til et gratis kulturskoletilbud for elever på 1. – 4. trinn. I
Rennebu har man altså for neste skoleår valgt å bruke ressursene for elever på
3. trinn. – Jeg tror vi har funnet en god
måte å organisere det på, med undervisning annenhver onsdag på Berkåk
og Voll. Undervisningstiden vil bli lagt
i tilknytning til skoleskyss en av veiene, og det medfører også mindre kjøring for foreldrene der det er nødvendig, forteller assisterende rektor Ingrid
Storlimo ved kulturskolen.

Arkivbilde fra Kulturskolens julekonsert i 2011.
Lavterskeltilbud
Når Kunnskapsdepartementet velger å gi overføringer til kommunene på
denne måten, er det først og fremst for
å gi alle kommuner mulighet til å innføre et slikt lavterskeltilbud i kulturskolen. – Mange unger i denne aldersgruppen er nysgjerrige på de ulike tilbudene
i kulturskolen, og derfor vil dette være
en god mulighet til å finne ut hva som

passer best for dem. Dessuten er jo tilbudet gratis, så da koster det ikke noe
for foreldrene om ungene ombestemmer seg både to og tre ganger før de
finner ut hva de eventuelt vil melde seg
på senere, smiler Storlimo.
Nærmere informasjon og påmelding www.rennebu.kommune.no

17. mai i Rennebu
17. mai på Innset
kl 10.00
kl 10.30

17. mai på Voll

Gudstjeneste i Innset kirke
Toget starter fra kirken
Tale for dagen
Salg av kaffe, pølser og is.
Natursti, leker, loddsalg og allsang.

kl 10.00
kl 11.00

Velkommen!

17. mai på Berkåk
kl 11.15
kl 12.15
kl 12.45

Familiegudstjeneste i Berkåk kirke
17. maitoget går fra Berkåk kirke
Program helsesenteret
Tale for dagen: Elever fra 7. klasse
kl 13.30 Program i Rennebuhallen
Kaffeservering
Underholdning og loddsalg/tombola
Leker
Inngang: Voksne kr 75,- – Barn kr 25,Arr: 7. kl ved Berkåk skole

Gudstjeneste
Flaggheising på skolen ved 6.klasse
17. maitoget med elever fra alle
klasser 50 år tilbake går umiddelbart etterpå
kl 12.00 Salg av jubileumskake, is, brus og kaffe.
Middagssalg av rømmegrøt,
pølse og potetmos/pølsebrød
Leker for barna, hestekjøring og natursti.
Skolemuseet er åpent.
Jubileumsutstilling av bilder fra skolens
50-årige historie
kl 14.00 Program:
Tale for dagen ved Tor Erik Jenstad
Skolekoret synger
SevenUp spiller
Prolog av Sivert Illøkken fra 1963, lest av
Ingeborg Gisnås
Sang ved Jorun Lovise Husan
Kl 15.15 Grendakampen (Stafett)
Kl 16.00 Premiering og resultat fra natursti

Velkommen!
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50-årsjubileum og 17. mai på Voll
17. mai markeres det at det
er 50 år siden Voll skole ble
åpnet.
23. juni 1963 ble den nye sentralskolen på Voll offisielt åpnet. Noen av
de som var elever for 50 år siden opptrådte med sang og Sivert Illøkken
hadde skrevet prolog til åpninga. Vi har
bestemt oss for å markere 50-årsjubileet på nasjonaldagen. Alt det tradisjonelle som kjennetegner feiringa hvert
år er på plass, men vi har utvida med
litt mer program, en bildeutstilling og et
jubileumshefte med bilder og historier
fra de siste 50 år.
Kl 10.00 starter dagen med gudstjeneste i kirka. Rennebu songkor deltar
her.
Kl 11.00 er det flaggheising på skolen, og som i alle år tidligere heiser
6.klasse flagget mens vi synger ”Ja, vi
elsker”. Vi håper og tror at et eget jubileumskorps har fått øvd nok til at de
kan være tonefølge.
Umiddelbart etterpå stiller vi opp
til 17.maitog. Her skal 50-årsjubileet
markeres ved at alle tidligere elever går
sammen med klassen sin i toget, de
yngste først og de som er født i 1948
som siste klasse. Det blir spennende å
se om vi får folk på hvert årstrinn!
Vel tilbake på skolen er det mulighet
for å kjøpe is, brus, kaffe og bursdagskake. Etterhvert blir det også middagssalg der vi i anledning jubileet har utvidet menyen med rømmegrøt og spekemat, i tillegg til den tradisjonelle retten
med pølse og potetstappe.
Mens folk snakker med gamle kjen-

17. maitoget i 1976, med daværende rektor Jon Mosand for Voll skolekorps.
te og kanskje spiser litt, blir det leker for
barna, natursti og mulighet for å besøke
skolemuseet. Vi selger jubileumshefte
og det blir god tid til å se klassebilder
som vi har samlet, samt en del andre
bilder som vil rulle og gå på storskjermer rundt om på skolen.
Kl 14.00 starter vi det offisielle programmet. Jorunn Lovise Husan med sin
vakre sopran kommer for å synge bl.a
Rennebusongen for oss. Vi har et flott
skolekor som vil synge kjente og kjære
barnesanger, og jentene i årets 7.klasse
har et flott band – SevenUp, som også
vil spille noen låter. Språkforsker, ordbokredaktør og folkemusiker Tor Erik
Jenstad kommer for å holde tale for
dagen, og Sivert Illøkken sin prolog fra
-63 vil vi få høre på nytt, lest av tidligere
lærer Ingeborg Gisnås.

Etter program fra scenen, er det klart
for tradisjonell grendestafett. Denne byr
alltid på morsomme episoder, så vi gleder oss til å se årets utgave.
Det er god tradisjon for at folk kommer ”hjem” til Rennebu for å feire 17.
mai, og vi håper at ekstra mange tar
turen i år. Da ligger det godt til rette for
mimring og gode historier om lærere,
medelever og aktiviteter både i friminutt og ellers.
Vel møtt til alle og enhver, uansett
tilhørighet til Voll skole!
Heidi Reitås Sæther
enhetsleder

Livsglede for eldre
Det blir åpen dag på Stamnan fredag 24.mai kl.11.00 –
14.00 Elever fra Oppdal videregående skole og Meldal videregående skole jobber aktivt med prosjektet Livsglede for
eldre. Sammen med Rennebu dagsenter, grendalaget og
Frivilligsentralen er det lagt til rette for en skikkelig aktivitetsdag denne fredagen. Det blir ulike ting og aktiviteter å
være med på, og det er åpent for alle. Gjester kommer fra
Oppdal og Meldal og skal se på hva Stamnesbyggen har å by
på. Grendalaget besørger salg av kaffe, hyllkake, pølse med
brød og diverse annet. I Jutulstuggu selger Margot rømmegrøt fra klokka 12.

Elever fra Voll skole kommer for å opptre, sammen
med andre lokale spellemenn.
Barnehagen kommer også på besøk. Det blir hesteskyss for
den som har lyst på det, og kanskje blir det mulighet for en
tur i en veteranbil eller en veterantraktor. Vi håper på en trivelig mai dag og håper mange tar turen nedover. Rennebu
bygdekvinnelag holder åpent på bakeriet der det blir muligheter for omvisning. Har dere behov for skyss så ta kontakt
med Frivilligsentralen eller Siv på dagsenteret.

Rennebunytt

7

Barnas Turlag er Den Norske Turistforening sitt
tilbud til barnefamilier, med barn i alderen 0-12 år.

Nå starter vi
opp en egen
avdeling av
Barnas Turlag
i Rennebu.

Regnskap og rådgivning
Lønn
Fakturering, purring, inkasso
Etablering, generasjonsskifte
Online regnskap

tlf 72 42 82 00
berkak@smnregnskap.no

Sted: Frivillighetssentralen
i Rennebu kommune

Din lokale maler for tak og vegger

Dato: Tirsdag 28. mai
Tid:

smnregnskap.no

Barnas Turlag
Rennebu

SMN Regnskap avd Berkåk

Kl. 18:00

Kontaktperson: Kari B. Tronsgård, tlf 913 81 511

Velkommen til oppstartsmøte!

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

Vår- og sommer-

blomster
på Å Gartneri

ag
d
d
i
m
i
17. ma ss!
hos o

Sommeråpent
til 22. juni

Mandag-fredag 9-18
Lørdag
9-16

8

Rennebunytt

Kinamat – Norsk mat
Ta med hjem

7335 Jerpstad

2
Telefo
n 72 49 42 1

www.aagartneri.no

Åpningstider 12 - 22

Berkåk, tlf 72 42 72 74

Fotballsesongen er i gang

Det er for tiden full fart på
kunstgressbanen, og både
aldersbestemte lag og seniorlag er i gang med sine serier.
– Vi kom tidlig i gang med utendørssesongen i år, og pr. i dag er det
organiserte treninger på kunstgressbanen alle dager utenom lørdag, forteller
Olav Stavne, som er sportslig leder i
fotballgruppa. I tillegg kommer selvsagt
kamper, både for aldersbestemte lag
og seniorlag. – Det er ingen tvil om at
kunstgressbanen har vært et stort løft
for fotballmiljøet i Rennebu, og vi får
mye skryt for anlegget her, sier Stavne.
Når Rennebunytt stikker oppom
banen en fredag ettermiddag, er det en
gjeng med ivrige 11 -12 åringer som er
i gang med sin trening, under kyndig

veiledning av Olav Stavne. Denne gjengen har han trent i mange år, og det er
helt tydelig at struktur og disiplin har
vært sentralt i forbindelse med fotballtreninger. Alle forsøker etter beste evne
å utføre de oppgaver treneren presenterer, og når det skal settes utover kjegler
eller flyttes på mål, er alle raskt på plass
for å hjelpe til.
Viktig med forbilder
Det gror godt i fotballmiljøet i
Rennebu for tiden, og når 12-års laget
er ferdig med sin treningsøkt overlates
banen til en minst like ivrig horde med
knøtte- og minispillere, som skal ha
sin første trening denne kvelden. Over
40 unger meldes det fra idrettsskolen,
så dette lover godt for framtida. Ifølge
Stavne bør det være bredde og fair play
som står i fokus på aldersbestemte lag,
og så vil enerne vokse fram som følge

av god jobbing over tid. Opp gjennom
årene har Rennebu fostret fram mange
gode fotballspillere, og det er flere av
disse som fortsatt er aktive i de øverste
divisjonene i vår hjemlige serie. – Vi har
også en spiller som Arne Gunnes, som
for tiden trener med Rosenborg sitt
guttelag, og det skal bli veldig artig å
følge ham videre framover. Det er ingen
tvil om at slikt virker inspirerende for
de yngre, for da ser man at det ikke er
umulig å hevde seg selv om man kommer fra ei lita bygd som Rennebu, sier
Stavne, før han igjen vender oppmerksomheten mot guttene som finpusser
pasningsspillet ute på banen. Og hvem
vet, om noen år er det kanskje noen
av disse som er å finne på A-laget til
Rosenborg, eller kanskje til og med har
fotballen som levebrød i Barcelona eller
United?
Av Mona Schjølset

Det er godt å kåmmå hemmatt…
Lørdag 20. april var Ivar Simastuen
på besøk på helsesenteret. Innset
menighetsråd hadde hyra Simastuen til
konsert i Innset kirke søndag kveld, og
da fridde de like godt såpass til artisten
at de fikk han til å komme dagen før og
på helsesenteret – helt frivillig.
Det var virkelig godt å sitte sammen
denne lørdagsstunda og bli tatt med til
Ivar Simastuens egen viseverden. Selv
mente han at han skyldte Rennbyggen
såpass som en konsert fordi han i sin
tid var så heldig å finne seg ei luggum
kjerring frå bygda.

Godt over seksti tilhørere var
på plass, og folk kosa seg virkelig. Arrangementet var et samarbeid
mellom Den kulturelle spaserstokken, Helsesenteret, Dagsenteret og
Frivilligsentralen. Men det var som sagt
takket være et framsynt menighetsråd på Innset som hyra musikeren til
ei ekstra forestilling for dem som ikke
så lett kommer seg ut på arrangement.
Det er lett å få til noe når mange gode
krefter jobber sammen.
Av Maj-Britt Svorkdal Hess

Rennebunytt
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FERIEVIKARER

Pleie –og omsorgstjenesten
Sommeren 2013 – Uke 26 - 33

Til ferievikariat ved hjemmesykepleien, sykehjem
(pleie, kjøkken og renhold), boligavdeling, hjemmehjelp, boliger for fysisk/psykisk funksjonshemmede og
avlastning barn og unge søker vi:
• Sykepleiere, vernepleiere
• Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere
• Sykepleiestudenter, vernepleiestudenter, studenter,
ufaglærte eller andre med relevant praksis eller
utdanning.
• Stillingene i hjemmesykepleien/hjemmehjelp
forutsetter førerkort kl. B
• Personlig egnethet vil bli vektlagt
• I søknaden er det viktig å oppgi hvilke arbeidsområder det søkes på, og i hvilket tidsrom søker er
aktuell som vikar
Hvis dere ønsker opplysninger om arbeidsområdene
kontakt Borgny Lien tlf 72 40 25 23,
Wenche Teigen tlf 72 40 25 25, Hanne Kristin Rise
tlf 72 40 25 06
Søknadsfrist: snarest, og senest 27.05.2013

Helsefagarbeider, hjelpepleier

Stillingene er innen Tjenesten for funksjonshemmede,
turnus med arbeid hver 3. helg. Oppstart etter nærmere
avtale.
• ca 21,94 %  vikariat til 22.07.14  i Joveien
• ca 18,20 % vikariat til 30.04.14 i Joveien
• ca 17,72 % fast fra 01.07.13
Hovedarbeidsområder:
• Tilrettelegging og oppfølging av praktiske gjøremål
og aktiviteter
• Målrettet miljøarbeid
• Daglig omsorg og bistand til mennesker med nedsatte funksjonsevner
Ønskede kvalifikasjoner:
Hjelpepleier, helsefagarbeider, andre med helsefaglig
bakgrunn. Ufaglærte kan søke.
Stillingene krever politiattest.
Vi tilbyr:
• Lønn i henhold til avtaleverk
• God pensjons- og forsikringsordning
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For nærmere opplysninger, kontakt konsulent for funksjonshemmede, Hanne K Rise tlf 72 40 25 06, eller
leder ved Joveien, Gunhild R Olsen tlf 72 42 77 10.
Søknadsfrist innen 27.05. 2013.

Gjelder alle stillinger:

Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – ”Selvbetjening” innen 27.05. 2013.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om
søknadsskjema, telefon 72 42 81 00 eller postmottak@
rennebu.kommune.no
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. Offentleglova §
25.
- Rådmannen

Utlysing av leilighet
v/ Boligavdelingen
Det er ledig 1 leilighet v/ Boligavdelingen.
Husleie pr. d. d. kr 3740,- + kr 962,- i strøm.
Det er mulighet for å søke om bostøtte.
Søknadsskjema fåes ved henvendelse til
Rennebu sykehjem eller
Hjemmebaserte tjenester.
Tlf 72 40 25 23 el 72 40 25 30.
Søknadsfrist for leiligheten er 20.05.13.
Søknadsskjema finnes på
http://www.rennebu.kommune.no/Selvbetjening   

Informasjon vedr Veteranmarkering
i Nidarosdomen 29. mai

Arrangementet vil foregå i Nidarosdomen kl
15.30 onsdag 29. mai. Det legges opp til en enkel
servering i Erkebispegården etter seremonien i
Nidarosdomen.
De som ikke har mottatt invitasjon men mener
at de burde vært invitert kan ta kontakt på
mailadresse fylkestingssekretariatet@stfk.no eller
ringe telefon nr 73 86 62 59/73 86 63 74.
Det er viktig å ta kontakt på forhånd, da de må
ha et adgangskort for å delta på seremonien.
Påmeldingsfrist 20. mai.

KUNNGJØRINGER
MEDLEMSMØTE

Rennebu sanitetsforening holder
medlemsmøte for alle sine medlemmer
23. mai kl 19.00 på Sandbrekka.

Tema: Oppsummering av drøftinger i arbeidslagene.”

KUNNGJØRINGER
Gunda Ramstad fyller 90 år

Dagen feires i Mjuklia Ungdomssenter lørdag 25. mai.
Det blir åpent hus fra kl 19.00.
Alle som vil feire sammen med henne ønskes velkommen.
Familien

Aktiviteter RIL Friidrett

Leilighet ledig fra 1. juli

på Samlaget på Stamnan i 1. etg.
yttergang, fellesgang, gang, 4 soverom, WC, bad,
stue, kjøkken. Henv til 905 78 467 / 958 13 938

Steinplukking utføres
med kombinert rive og plukker.
Lars Arne Havdal, tlf 482 05 005

Hvem kan levere/hente 5 tilhengerlass
med “matjord” (privat tilhenger som kan
ta ca 600 kg pr. gang)?
Ring 920 16 700 - Herbert eller e-post herbert@loqal.no

Pårørendeforeninga i Rennebu har åpent
møte torsdag 30. mai kl 19.30-21.30
Sted: Frivillighuset Kaffespleis. Velkommen!

arr. styret i PFR

Fjellhytte med
jaktterreng selges

Terrengløp

23. mai - Trollvang
30. mai - Berkåk
6. juni - Nerskogen/Granasjøen med premieutdeling
Påmelding fra 18.00 - 18.30.
Bli med på vårens morsomste uteaktivitet! Uhøytidelig løpsfest med fart, spenning og full innsats. For alle barn som kan
gå/løpe - ingen aldersgrense. Løypa er svært populært blant
barna, men kanskje noen litt eldre også blir med og løper?

Mjuken Opp

30. mai - Berkåk
Bakkeløp fra skistuggu opp til Mjukstuggu. Det blir to
klasser, med og uten tidtaking. Gavekort til raskeste kvinne
og raskeste mann. Uttrekkspremier blant alle deltagere.
Påmelding i skistuggu fra kl. 18.00. Start kl 18.30.

Budeia

25. juni - Gunnesgrenda med
påmelding og start fra kl 19.00-20.15.
Vårens vakreste?
Mosjonsløp for alle jenter og damer i flotte omgivelser i
Gunnesgrenda. Det serveres bålkaffe og noe å bite i.

Takk for oppmerksomheten i anledning gebursdagen min.
Takk til diakoniutvalget for kassetten.

Inger Kvam

Hytte 35 m2 fra 1966 beliggende i Iglfjellet,
Rennebu kommune selges. Tomta omfatter
77 dekar utmark med jaktrettigheter.
Ikke konsesjonsplikt. Se Finnkode 41199829.

En stor takk for besøkene på Helseheimen og alle
hilsener ved vår kjære Ingjerds bortgang.
Arne Jære og familen

Konfirmasjon
Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

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

Gaver, blomster, pynt
Stort utvalg av uteblomster

Orkide
2grens

Berkåk, tlf 72 42 74 45
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RETURADRESSE:

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4 Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt -

neste nummer 30. mai - frist for stoff 22. mai -

Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!
16.05 Oppskyting/tr.skyting Gammelstødalen 17.30
17.05 17. mai fest
Hoelsmoen 19.30
17. mai Se kunngj fra grendene
Gudstjenester
Innset kirke		10.00
Rennebu		
10.00
Berkåk		11.15
18.05 Pinsebål-brenning
Gocart banen i Flåmoen 19.30
18.05 Pinstibål-brenning Svarthåmmårflætten 18.00
20.05 Sykkelkarusell
Torget på Berkåk 13.00
21.05 Seniordans
Samf.huset 14.00
21.05 Oppskyting/tr.skyting Gammelstødalen 17.30
23.05 Medlemsmøte
Sandbrekka 19.00
Rennebu Sanitetsforening
23.05 Oppskyting/tr.skyting Gammelstødalen 17.30
23.05 Terrengløp
Trollvang 18.00
28.05 Formiddagstreff
Omsorgsboligen 11.00

28.05 Oppskyting/tr.skyting Gammelstødalen 17.30
29.05 Medlemsmøte
Samf.huset 11.00
R.Pensjonistforening
30.05 Formiddagstreff
Staure 11.00
30.05 Oppskyting/tr.skyting Gammelstødalen 17.30
30.05 Terrengløp
Berkåk 18.00
Mjuken Opp
Berkåk 18.00
30.05 Åpent møte
Frivillighuset 19.30
Pårørendeforeninga
Fotballkamper/treninger, se rennebu-il.no
Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 19.00 på Innset
Småbarnstreff i Frivillighuset hver torsdag kl 11-13
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 20-01
Hørselhjelp på frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

Gratis innrykk i kalenderen
– kontakt Rennebunytt på tlf 72 42 76 66 eller send epost til mari@mediaprofil.no

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

Jan Eirik Holden 918 15 047
Einar Holden 975 08 544
www.sundsetgard.no
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• Grashøsting (slått, raking, pressing)
• Transport (grus, rundball ol.)
• Kalkspredning (for Visnes Kalk)
• Husdyrgjødsel (12 m3 vacumvogn)
• Gravearbeid (8 tonns maskin)

