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Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net

Nytt fra G-sport:
Sykkelhansker – Drikkeflasker – Div. capser
Klisterfjerner og Fiberlene

Våren er kommet 
til Rennebu!

Baseleder Martin Bøe, 
daglig leder i Falck Emergency Jens Larsen, 

ordfører Bjørn Rogstad og avdelingssjef Erlend Sundland 
ved Prehospital avdeling ved St.Olavs Hospital 

er stolte over å kunne vise frem landets fineste ambulansebase.



komme nærmere 150 delegater fra hele
Sør-Trøndelag. Hele arrangementet vil
foregå i Mjuklia, utenom gudstjeneste i
Berkåk kirke lørdag kveld. Da vil det bli
oppmarsj fra Mjuklia til kirka der
mange er kledd i bunader. Det er noe å
komme å se på, sier Turid.

Gir bort sanitetshuset
Det siste utspillet til sanitetsforen-

inga er at de har tilbudt kommunen å
ta over sanitetshuset på Berkåk veder-
lagsfritt. I følge ryktene har rådmannen
gjort en innstilling i saken som sier «ja
takk!».

— Vi ser ikke råd for å ta drifta av
huset lenger, og vi har heller ikke så
mye bruk for det. Dessuten går gjenn-
omsnittsalderen i foreninga opp, sier
Turid - som utfordrer yngre krefter til å
melde seg inn og delta i dette viktige
arbeidet. 

Av Dagfinn Vold

2 Rennebu Nytt

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  Bjørn  Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget

bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Byggesakskontoret
åpent hver dag kl 12.00 - 15.30.

Rennebu Nytt
Utgiver  Rennebu kommune og 

Mediaprofil as

Redaktør Dagfinn Vold
Red.utvalg rådm. Arve E. Withbro (ansv.red.) 

ordfører Bjørn Rogstad 
Halldis Nyrønning 
Olav Dombu

Adresse Rennebu Nytt, 
c/o Mediaprofil as, 
Rebustorget Berkåk, 
7391 Rennebu 

Telefon 72 42 76 66
E-post  Redaksjonelt:

dagfinn@mediaprofil.no
Annonser:
mari@mediaprofil.no

Web  www.rennebunytt.no
www.rennebu.kommune.no

Abonnement Gratis alle husstander i 
Rennebu, Jerpstad, Kvikne, 
Soknedal og Budal 

Opplag 2.700 stk.

Kommunale møter
åpne for publikum

29.04. MTL 09.00
30.04. HOO 09.00
06.05. Kommunestyre 19.00
12.05. Formannskap 09.00
19.05. HOO 09.00
20.05. MTL 09.00

Saklistene finner du på 
www.rennebu.kommune.no under

linken Politikk. Her kan du også lese
referat fra alle kommunale møter.

Viktig arbeid i 100 år
15. mars 1909 ble Rennebu
Sanitetsforening dannet på
Refhusloftet på Stamnan med
prestfrua som første leder.

I jubileumsåret er det Turid
Ramstad som er leder, og hun kan for-
telle at selve jubileumsarrangementet
vil finne sted i september. Programmet
er ikke planlagt i detalj ennå, men det
vil gå ut invitasjon med anledning til
påmelding litt senere.

Jubileumsbok
I anledning 100-års jubileet gir for-

eninga ut ei jubileumsbok, der Birgit
Foss har vært forfatter. Boka omhandl-
er sanitetsforeninga fra oppstart frem
til i dag, og Birgit har studert gamle
møtebøker og andre bøker for å finne
frem informasjon. 

— Boka beskriver godt den viktige
funksjonen sanitetsforeninga har hatt i
bygda, og bidraget den har gitt til
utviklingen av et samfunn, sier Turid.
For sanitetsforeninga har vært en viktig
aktør på det meste innen helse, og er
fortsatt en viktig bidragsyter i mange
sammenhenger. 

Jubileumsboka er å få kjøpt på
Rennebua, Frivilligsentralen og på
Turistkontoret. 

Det er også et lotteri i gang i for-
bindelse med jubileet. Trekningen på
lotteriet vil skje den 14. juni. 

Fylkesårsmøte
Rennebu Sanitetsforening skal

helga 13. og 14. juni arrangere fylkes-
årsmøtet. — Dette møtet er lagt hit til
Rennebu i anledning jubileet, og det vil

12 vil bli rådmann i Rennebu
Det har meldt seg 12 søkere til rådmannstillingen i Rennebu -
10 menn og to kvinner.

Lista med søkere på stillingen er nå offentliggjort: Vidar Birk, 34 år, lektor,
Haugesund - Bjarne Brattbakk, 34 år, næringsmegler, Trondheim - Lill
Hemmingsen Bøe, 47 år, kommunalsjef, Rennebu - Knut Dukane, 51 år, kontor-
og personalsjef, Støren - Geir Evjen, 59 år, ass rådmann, Trondheim - Bent Arild
Grytten, 53 år, daglig leder, Ålesund - Knut Edvard Helland, 46 år, prosjektleder,
Rælingen - Arvid Lund, 53 år, rådgiver, Trondheim - Tor Øystein Moen, 34 år, off-
iser, Rena - Anne Overland, 48 år, seksjonsleder, Rennebu - Lars Rise, 40 år, dag-
lig leder, Soknedal - Erlend Vandvik, 39 år, offiser, Trondheim

Hvem som får stillingen som rådmann etter Arve E. Withbro blir avgjort i eks-
traordinært kommunestyremøte den 26. mai.
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Glede over ny ambulansebase
I forrige uke åpnet den nye
ambulansebasen på Berkåk -
en base som har fått mye
skryt fra fagfolk.

Ambulansebasen på Berkåk eies av
Rennebu kommune, med ambulanse-
driver Falck Emergency som leietaker.
Helse-Midt står igjen bak Falck som
garantist for leieforholdet.

Alle parter hadde bare rosende ord
om både prosessen i bygginga og om
det ferdige bygget. Ordfører Bjørn
Rogstad uttrykte at dette måtte være
den fineste basen i landet - noe repre-
sentanter fra Falck og Helse-Midt sa
seg enig i.

Det perfekte samarbeid
Daglig leder i Falck Emergency Jens

Larsen, sa at de er utrolig stolte over
samarbeidet og stasjonen her i
Rennebu. — Det har vært en fin over-
tagelse fra vi tok over ved fra nyttår i
fjor, og vi har fått med erfarne og gode
folk med lang erfaring herfra. Jeg vil
karakterisere dette som det perfekte
samarbeid, sa Larsen.

Fra nomader til fastboende
Ambulansen i Rennebu startet i

1978, med bl.a. Jon Solli og Ivar
Langklopp som ildsjeler. Da ble den
drevet under Rennebu Røde Kors
Hjelpekorps, men har siden 1989 og
frem til i fjor vært skilt ut fra hjelpe-
korpset. Ambulansen har i alle år hatt
høy status her i Rennebu, og Rennebu
Sanitetsforening har vært en viktig
bidragsyter til innkjøp av nytt utstyr,

kursing og andre investeringer.
Sanitetsforeninga var naturligvis til-
stede med blomsteroverrekkelse og
gode ord under åpninga av den nye
basen.

I de årene Rennebu-ambulansen
har eksistert har den hatt mange til-
holdssteder. Nå er endelig nomadetil-
værelsen over, og ambulansetjenesten
har fått et bygg som er tilpasset den
viktige funksjonen den har. 

Står om sekunder
Leder i byggekomiteen, Jon Olav

Viggen, sa at det har vært forskjellige
meninger om arkitekturen til basen,

som det alltid vil bli når noe nytt
kommer. Men, basen er godt tilpasset
funksjonen - der det ofte står om
sekunder.

Martin Bøe er leder for ambulanse-
basen i Rennebu, og han er glad for
den nye basen og at de har fått fast til-
holdssted. — Nå kan vi endelig
fokusere på ei best mulig tjeneste. Vi i
Rennebu er strategisk plassert med
både E6, Rv 3 og Rv 700 rundt hjørn-
ene. På grunn av det er det også viktig
at vi har en best mulig fungerende
ambulansetjeneste, sa Martin som
takket alle som har gjort dette mulig.

Av Dagfinn Vold

Orientering om kommunalt råd for funksjonshemmede
Stortinget bestemte for en del år siden at alle kommuner skal ha et eget råd for funksjonshemmede. I Rennebu kom rådet

i gang 1. januar 2007. Rådet har fem medlemmer oppnevnt av kommunestyret – to politikere, en representant for de ansatte
og to for de funksjonshemmedes organisasjoner. For tida er Jostein Berntsen fra LHL og Karin J. Bakk fra NHF valgt for
organisasjonene.

Formålet med rådet er å gi råd til kommunen i saker som berører  funksjonshemmede. 

Rådet har rett til å uttale seg og komme med utspill, men kan ikke fatte vedtak som binder kommunen. Rådet holder seg
løpende orientert om aktuelle saker, tar selv opp saker og uttaler seg, men kommunen skal også sende over saker til uttalelse.
Organisasjoner som ikke er med i rådet har mulighet til å fremme sitt syn og sine saker ved skriftlig henvendelse til rådet.
Kommunens koordinator for funksjonshemmede er sekretær for rådet.

Med i rådet er Endre Lien – leder, Karin J. Bakk - nestleder, Odd Bjarne Havdal,  Jostein Berntsen og Veronica Pedersen
Havdal.

Baseleder Martin Bøe, tidligere ambulansesjåfør Jon Solli, avdelingssjef Erlend Sundland
ved Prehospital avdeling ved St.Olavs Hospital og ambulansesjåfør Jostein Landrø 

gleder seg alle over den nye og fine ambulansebasen på Berkåk.



4 Rennebu Nytt

t l f  72 49 80 00 – www.meldal-

Snakk med oss
-  på

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka

GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680 – e-post: kjeka@start.no

BBiillpplleeiiee

Batttteri

Aktiv Voksen
- fordelspakken for deg over 26!

Aktiv Voksen gir deg følgende fordeler:
• Gratis årsgebyr og fri bruk av VISA kort 

i Norge og Utlandet
• Fri bruksrett NettBank
• Gratis regningsbetaling ved bruk 

av NettBank, TeleBank, AvtaleGiro og eFaktura

Ta kontakt for mer informasjon!

Randi Fagerli Vold er 
ved Rennebu Næringshage
hver onsdag 
– ring 910 09 992 
for avtale eller 
stikk innom for en prat 

Billige dekk
kjøper du hos

Åpningstid: Ring for avtale

DDeekk  

oog  feelg

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

EEddvviinn  EEiiddee:: 995500  3344  005566
Seierdalen 7398 Rennebu, edvin.eide@oppdal.com 

Etablert 1989



Nye drivere i Mjuklia Ungdomssenter
Yngve og Lena Bakkeid fra Melhus har tatt over som nytt vertskap i

Mjuklia Ungdomssenter. De har begge en fortid som misjonærer med
utreise til Etiopia i flere perioder. 

Det nye vertskapet sier at  alle medspillerne og Mjuklivennene gjør at
de har mot til å ta på denne jobben. Disse er viktige for driften av senteret,
og viser initiativ til å ta tak i arbeidsoppgaver.

— Det er mange oppgaver med å drive et slikt sted som Mjuklia, og jeg
er glad for at vi har et oppgående styre som legger langsiktige planer som
skal følges, sier Yngve. 

Både Yngve og Lena trives allerede godt i Rennebu, og de føler at de har
blitt godt tatt imot.

Den faste staben: Yngve Bakkeid, 
Kari Hyttebakk Øye, Lena Bakkeid og Rigmor Aas.

Bankbygget blir Birka-bygg

Birka as og Rennebu Bygde-
arrangement har lenge leid lokaler i
bankbygget på Berkåk. Nå stifter de et
eget selskap, Birka Eiendom as, og skal
kjøpe bygget som i dag også huser
Lensmannen i Rennebu, Rennebua,
Rogers Salong og SpareBank 1 SMN.

Videre sameksistens
Birka og Rennebu Bygdearrange-

ment skal fortsette å sameksistere i
bygget etter kjøpet, samtidig som
Sparebank1 kommer til å leie lokalene
som de disponerer i dag.  

- Det blir også naturlig å se på
Turistkontorets beliggenhet. En sam-
lokalisering vil gagne alle parter, mener
styreleder i RB as, Trond Jære, som
også understreker at dialogen med
Sparebank1 Midt Norge har vært veld-
ig positiv. 

- Vi skal også i fremtiden være en
nær og dyktig bank i Rennebu, og for-
blir en betydelig leietaker i
Sparebankbygget. Samtidig er vi til-
freds med å ha funnet kjøpere med
sterkt lokalt engasjement for å videre-
utvikle bygget, sier områdeleder Kjetil
Halle i Privatmarked i SpareBank 1
SMN.

Kultur og næring
- Vi skal bruke god tid på prosessen

med videreutvikling av bygget, hvor
både de som er leietakere i dag, even-
tuelle nye leietakere, Birka og Rennebu
Bygdearrangement ser på mulighet-

ene. Trinn en blir å ta over
bygget, ta det i bruk, og pusse
opp. Trinn to blir å engasjere
en arkitekt og se på utviklings-
muligheter, sier Teigen, og
presiserer at planene om et
eget Birka-bygg ikke er skrin-
lagt, og at et eget bygg fortsatt
er like aktuelt.

For Birka vil kjøpet og over-
takelsen av bygget bety mulig-
heter til å vise fram norske
kunst- og håndverksprodukter
på en bedre og mer profesjon-
ell måte. For Rennebu
Bygdearrangement vil det bety
bedre ressursutnyttelse, med flytting av
Turistkontoret, og muligheter for bedre
kontorlokaler og utstillingsplass.   

Teigen oppfordrer videre de som
kan være interessert i å leie til å ta kon-
takt. Fokus for virksomheten i bygget
skal være kultur og næring.

Glede fra bidragsyteren fylket
Solveig Kvidal, fra Sør-Trøndelag

Fylkeskommune, uttrykker glede over
at Birka og Rennnebu Bygdearrange-
ment går sammen i et selskap for å
kjøpe bankbygget. 

— Vi i fylkeskommunen har stor tro
på at Birka skal lykkes, og som bidrag-
syter til Birka synes vi dette er ei øko-
nomisk fin løsning. Tiden er moden for
at Birka får sitt bygg. Denne løsningen
gjør at Birka ikke kommer til å bruke så
mye på leieutgifter, og dermed kan
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bruke mere til viktige arbeidsoppgaver,
sier Solveig Kvidal. 

3,8 millioner
Sparebankbygget selges for 3,8

millioner kroner pluss omkostninger.
Bruttoareal er på 1699 kvadratmeter
fordelt på tre etasjer og kjeller, og i til-
legg en tomt på 950 kvadratmeter.
Bygget ble reist i 1984. Eiendommen
ligger på Torget i Berkåk sentrum.

Av Marit Ødegaard Hagen/Dagfinn Vold

Birka as og Rennebu Bygdearrangement as går sammen
og kjøper Sparebankbygget på Berkåk.

Kjøper Bankbygget: 
Fredrik Kosbergløkk - daglig leder i 

Birka Eiendom as, Trond Jære - styreleder
i RB as, Bjarne Jensen - styreleder i Birka

as og Kenneth Teigen - daglig leder i
Birka og RB as.
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Sørsame for en dag
Sjette-klassingene ved Voll og Innset var med Maja-Britt
Renander på Nerskogen og fikk et innblikk i den sørsamiske
kulturen.

Den Kulturelle Skolesekken
Den kulturelle skolesekken (DKS)

ble introdusert som et nasjonalt tiltak i
2001 og er et samarbeid mellom
Kultur- og kirkedepartementet (KKS)
og Kunnskapsdepartementet. Den
kulturelle skolesekken er en nasjonal
satsing som skal bidra til at elever i
skolen får møte profesjonell kunst og
kultur av alle slag. Satsingen forutsetter
et samarbeid mellom kultur- og skole-
sektoren.

I kommunen er det nedsatt et eget
Skolesekkforum bestående av en
kulturkontakt fra hver av skolene, samt
kulturskolerektor og enhetsleder kultur
og fritid. Sistnevnte er lokal koor-
dinator for ordningen.

Det er utarbeidet en lokal plan for
ordningen. Kulturforum i Rennebu har
utarbeidet flere opplegg som nå gjenn-
omføres på ulike klassetrinn.

Som et ledd i Den Kulturelle
skolesekken har alle sjetteklassinger i
Rennebu et undervisningsopplegg
rundt den sørsamiske kulturen med
utgangspunkt i Trollheimen. Skolene
har besøk av Maja-Britt Renander, og i
tillegg har elevene en tur til Nerskogen
for å få et ennå bedre innblikk i kultur-
en.

Innblikk i reindrifta
Vi i RN var så heldige at vi fikk være

med da sjetteklassingene ved Innset og
Voll var på besøk til Maja-Britt. 

Vi startet dagen med å få et innblikk
i reindrifta i distriktet. Maja-Britt
kunne fortelle at reindrifta med
utgangspunkt i Trollheimen har fem
siida-andeler - eller delt opp i fem
andeler. Med tilsammen 1.600 rein blir
det ca 320 rein på hver siida. Hvert år
fødes det rundt 1000 kalver. 

Om vinteren går reinene på vinter-
beite i Ilfjellet, og de flyttes over til
Trollheimen som regel i midten av
april. 

Truet språk
Det sørsamiske språket er et truet

språk, og det er ganske forskjellig fra
det nordsamiske språket. For eksempel
betyr ordet for mor på sørsamisk
«pupp» på nordsamisk. Det sørsamiske
blir på mange måter en minoritet i den
samiske minoriteten.

Vi fikk også et innblikk i den sør-
samiske drakttradisjonen, og Maja-Brit
fortalte at draktene har fargekombina-
sjoner etter om en f.eks. er barn, kon-
firmant eller gift. 

Lassokasting og reinskjøtt
Etter litt teori om kulturen fikk vi en

tur ut i lavvoen, der det ble stekt brød -
laejpieh. Sammen med kokt reinskjøtt
smakte dette helt fortreffelig. 

Vi fikk også prøvd oss på lassokast-
ing - både på stillestående reinshorn
og på «springende» reinshorn. Og
treffsikkerheten var imponerende bra.

Av Dagfinn Vold

Maja-Britt Renander 
steker brød i lavvoen.

Astrid Gunnes koser seg med reinskjøtt.

Lassokasting på reinshorn var en populær aktivitet 
- og treffsikkerheten var imponerende bra for sjetteklassingene fra Innset og Voll. 



Barnehagene besøkte ordføreren
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Angela Gobbens kommer opprinnelig fra Nederland, men bor nå på Berkåk.
Hun stiller for tiden ut bilder på Kommunehuset, under temaet «For en neder-
lender ser det ut som...». Angela kombinerer fotografi med tegninger og artige
billedtekster, og denne kombinasjonen er fin for å få frem budskapet om
hvordan vi nordmenn kan virke for en tilflyttet nederlender.

Gobbens skriver bl.a. at det ser ut som alle nordmenn... har et hemmelig
multebeite - snakker egen dialekt - har en trampoline slik at det finnes flere
trampoliner i Norge enn mennesker - har aldri vært i Bergen men vil gjerne dra
en gang - går i shorts og BH om sommeren - kjører for fort - drar på fjellet i
påska - har minst en hytte på fjellet - har alt og synes det er for mye. 

Utstillingen  er å finne i kommunehuset på Berkåk fram til 18. mai 2009. 
Det ser ut som alle nordmenn... 

drar på fjellet i påska.

For en nederlender ser det ut som...

"Barna i sentrum" var slagordet for
Barnehagedagen 2009, og som her i
Rennebu ble markert med at fem-
åringene fra barnehagene tok turen til
kommunehuset og overrakte ordfører
Bjørn Rogstad den nye brosjyren
«Veiviser for barnehagene i Rennebu». 

Barnehagedagen skal markere det
fine og positive hverdagslivet i barne-
hagen, og denne brosjyren viser
hvordan arbeidet i barnehagen er lagt
opp.

I tillegg til overrekkelse av brosjyre
ble det også sang fra barnehagen, og til
slutt måtte alle fremmøtte i Service-
torget delta med dans og sangen
Boogie-woogie. Dagen ble avsluttet
med at ordfører og varaordfører Tora
Husan spanderte pølser og saft i kom-
munestyresalen, og noen var også så
heldige at de fikk prøve kjedet - eller
smykket - til ordføreren.

Av Dagfinn Vold

Ordfører Bjørn Rogstad får overrakt brosjyren «Veiviser for barnehagene i Rennebu» 
av fem jenter fra Innset barnehage. Nedenfor studerer ordføreren brosjyren, 

mens besøkende fra barnehagene koser seg med pølse og saft i kommunestyresalen.

Som alltid når barnehagene i Rennebu
gjør noe så er det skikkelig grundig arbeid,

var ordførerens reaksjon 
da han bladde gjennom brosjyren.
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StøvStøv- og - og 
vvannsugerannsuger
Kærcher
A 2024 PT

kr 798,-

BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 00

8-16. Fre 8-18. Lø 9-14

Kalkspredning
i Rennebu og på Kvikne!

- Moderne kalkvogn som gir helt nøyaktig
mengde kalk pr. dekar. 

- Kalk med 14,3% Magnesium, eller kalk uten 
Magnesium. Alt etter behov.   

- Meget finknust kalk, noe som gir god 
oppløsningsevne og god økonomi.

- Fraksjonen på 99,5% av kalken er 
mellom 0,063 mm og 1,0 mm.  

- Streng kvalitetskontroll.  
- Kalk på lager for omgående levering, 

også 14,3% MG kalk på lager. 
- Meget gode priser også i år.

- For å se leverandør gå inn på: 
www.visneskalk.no

Vi tilbyr også andre tjenester innen landbruk:
- Slått, raking og pressing – Transportoppdrag med mer

Kontaktinfo:
Rennebu:       Jan Eirik Holden 918 15 047 

Einar Holden 975 08 544
Tynset/Kvikne:    

Ulsethallen Landbruksverksted - 
901 15 838 / 905 55 765

Vi søker etter en person 
i Martnaskomiteen 2009

Ansvarlig for lag og organisasjoner
Arbeidet består hovedsakelig i å koordinere dugnads-
innsatsen under Rennebumartnan, slik at de som deltar
med frivillig innsats blir i stand til å gjøre en god jobb.
En fordel med noe kjennskap til bruk av data. 

Det forventes at den som får denne jobben møter fast i
Martnaskomiteen, og dermed deltar aktivt i både gjennom-
føring og utvikling av Rennebumartnan. 

Det er utarbeidet egen stillingsinstruks for jobben. 
Vi legger vekt på personlig egnethet. Lønn etter avtale.
Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Har du lyst på en spennende og lærerik jobb i et kreativt 
miljø, og ønsker å være med å bidra til å utvikle Rennebus
fremste identitetsbærer, sender du en kort skriftlig søknad til
Rennebu Bygdearrangement as Berkåk 7391 Rennebu 
innen 08.05. i post eller e-post: kenneth@rennebumartnan.no 

Spørsmål kan rettes til 
daglig leder Kenneth Teigen i Rennebu Bygdearrangement as
på telefon 72 42 77 48/917 83 500



The South
Guppa The South hadde konsert i

Rennebu før påske, samtidig som de
slapp sin nye cd. Terje Uv fra Voll er
med i gruppa, og de spiller musikk som
kan betegnes som countryrock.
Alexander Pettersen er frontfigur og
låtskriver i gruppa, og de fremmøte på
konserten var meget godt fornøyd med
det de hørte. 

The South har allerede hatt flere
låter listet på P1 og P3, blant annet
“Nothing Scares Me Now”, “A Place to
Start” og sist nå "Sue".
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Ragnhild ny daglig leder

Ragnhild Borchsenius fra Meldal
har fått stillingen som ny daglig leder i
Birka as. Hun vil tiltre stillingen 1.
august. Kenneth Teigen, nåværende
daglig leder, skal gå tilbake til 80% som
daglig leder i Rennebu Bygdearrange-
ment as. Den siste 20% skal han
arbeide i Birka.

Ranghild har bodd 18 år her i dal-
føret, og har hele tiden arbeidet innen
landbruket. Hun føler nå det var greit å
prøve noe nytt, og da hun alltid har
vært betatt av kunst og hånverk var
hun rask med å søke på stillingen i
Birka.  — Jeg har hele tiden fulgt med
interesse hva Birka har arbeidet med,
og jeg har lagt merke til at de har hatt
en utrolig positiv utvikling, sier
Ragnhild.

Interesse for kunst og husflid
Når det gjelder yrkesvalg stod det

for Ranghild mellom landbruk og
kunst/håndverk. Landbruk ble yrket,
og kunst/håndverk har så langt vært
hobby. Nå gleder hun seg imidlertid til
å selge Birka som et godt produkt og
ser store muligheter. — Jeg har hele
tiden forholdt meg til medlemmer og
deres ønsker også i min nåværende
arbeidsplass. På den måten blir dette
sammenlignbart.

Slekt fra Rennebu
Ringen er på en måte sluttet når

hun nå får arbeid i Rennebu. Hun er
oppvokst i Bindal, men noen av hennes
forfedre kommer fra Berkåk og Voll. 

Av Dagfinn Vold

Ansatte i Birka: Marit Ødegaard Hagen (web- og informasjonsansvarlig), Kenneth
Teigen (nåværende daglig leder), Ragnhild Borchsenius (påtroppende daglig leder)

Fredrik Kosbergløkk (prosjektkoordinator) og Ane Nordvik Hasselberg
(produktutvikler/designer).

Birka er på offensiven og utvider staben med ny daglig leder i
100% stilling.

Kommunale vedtak
HOO
Søknad om kulturmidler
Berkåk søndagsskole      kr 1.000,-
Voll søndagsskole kr 1.000,-
Bibelklubben, Nerskogen kr 1.000,-
Yngreslaget Solstrålen kr 2.000,-
Rennebu kristelige skolelag kr 3.000,-
Arbeidsviljen 4H kr 4.000,-
Rennebu bygdeungdomslag kr 4.000,-
Normisjonens Ungdoms-
forening i Rennebu kr 4.000,-
NMK , Rennebu kr 4.000,-
Innset skytterlag, ungd.avd kr 4.000,-
Rennebu skytterlag, 
ungd.avd                     kr 5.000,-

Informasjon fra
Hamos!

Gratis levering ved gjenbruks-
torget i Berkåksmoen. Da er våren
her, og tid for vårryddingen. I den for-
bindelse har Hamos åpent ved gjen-
brukstorget i Berkåks-moen lørdag 16.
mai kl. 09.00 til 14.00. Det er gratis lev-
ering av alt avfall fra private og fritids-
bebyggelsen. 

Vårrydding - Lag og foreninger
som foretar vårrydding langs veger og
på fellesarealer kan få levert sitt avfall
gratis på renovasjonsruten. Ta kontakt
med Hamos på telefon 72 48 37 00 for
avtale om levering.

Hytterenovasjon påsken 2009. 
Årets påske forløp desverre ikke uten
problemer med overfylte containere for
fritidsbebyggelsen. Hamos beklager
dette på det sterkeste, og vil forbedre
ordningen til neste påske ved å øke
innkjøringstakten ytterligere slik at vi
unngår overfylling og de ubehagelig-
heter dette medfører.



Kulturskolen i Rennebu hadde før
påske åpning av kunstutstillingen «Alle
fugler». Utstillingen er plassert i lokal-
ene til Frivilligsentralen. 

Arbeidene var delt i to - malerier og
skulpturer. Arbeidet frem mot utstill-
ingen har vært grundig, med forarbeid i
skisser og tilslutt vurdering av farge-
bruk for at det skulle bli fint å se på. 

Åpningen av kunstutstillingen var
på skikkelig vis med leskende drikke i
høye glass akkompagnert av levende
musikk fra andre elever i Kulturskolen. 

Kunstutstillingen er nok et bevis på
at Kulturskolen i Rennebu er til berik-
else for oss alle!
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Trygdeleilighet ledig
Gamle kongevei 32C, Berkåk
Leiligheten er på ca 45m2 + bod.
Husleie er på kr 2.669,- pr. måned + strøm
Det kan søkes om bostøtte.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes ved
henvendelse til
Hjemmebaserte tjenester, enhetsleder 
tlf 72 40 25 30 eller infotorg tlf 72 40 25 00

Søknad sendes: Rennebu kommune, 
Hjemmebaserte tjenester, 7391 Rennebu
Søknadsfrist: 04.05.09

Forfatter, standup-komiker, programleder og kåsør

Are Kalvø 
kommer og kåserer, 6. mai kl 18.00 
i elevkantina på Berkåk skole.

Arr: Biblioteket

Beredskapsøvelse
Det blir arrangert en større beredskapsøvelse sammen
med Norsk Luftambulanse den 7. og 8. mai. I den for-
bindelse vil det bli en del trafikk med helikopter over
Berkåk og omegn.                               - rådmannen  -

Melanie, Marcus
og Ingrid med
sine kunstverk

med fugl 
som motiv.

Lærer Unni Larsen med kunstnerne som deltok på åpninga av kunstutstillingen.

Vernissasje med Kulturskolen



Friidrettsgruppa arrangerer også i år 

terrengløp
Datoene er: 07. mai - Voll skole

13. mai - Frambanen
27. mai - Trollvang
03. juni - Berkåk (skistuggu)

Alle løpene starter kl 19.00. Påmelding innen kl 18.30
Påmeldingsavgift kr 40 pr løp eller kr 100 for alle løpene.

Mosjonsløpet Budeia er torsdag 11. juni kl 19.00
Start ved KRK som vanlig.

Eldres kirkedag på Nerskogen
Vi vil invitere til Eldres kirkedag i Nerskogen kapell 
søndag 3. mai kl 11. 
Etter gudstjenesten blir det middag og kaffe - kr 100.
Påmelding til menighetskontoret tlf 72 40 23 50 
innen 30. april. Hilsen Diakoniutvalget i Rennebu.

Leilighet til leie 
sentralt på Berkåk, 2. etg over Comfort-butikken. 
1 soverom, stue, kjøkken, bad - 42 m2.
Kontakt Tore 957 08 333

K U N N G J Ø R I N G E RK U N N G J Ø R I N G E R
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Vårkonsert
i samfunnshuset, Berkåk 26/4 kl. 19.30

Aktører: Rennebu Songkor - Meldal Songlag 
Rennebu Barnegospel - Kulturskolen

Inngang kr 100,-                             Arr: Rennebu Songkor

Sanitetsbasar på Sandbrekka 
torsdag 30. april kl 19.30.

Rennebu Mannskor underholder.

Sykkelkarusell 2009
1. løp Start Jutulstuggu, søndag 26.04. kl 13.00
2. løp Start Voll, søndag 03.05. kl 13.00
3. løp Start KRK Berkåk, torsdag 21.05. kl 13.00
4. løp Start Gisnadalen, søndag 21.06. kl 13.00

Trekking på sykkel og 4 gavekort à kr 1.000,-
Startkontingent voksne kr 30,-

Leilighet til leie på Voll
tlf 995 49 922

Ufør i ung alder
- dobbel ulykke

Oppdal 72 40 49 90  Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Dine fremtidsutsikter
- et liv på sparebluss og
- mye som forblir uopplevd

Kjøp forsikring
for større trygghet

Oppdal 72 40 49 90
Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Trenger du rørlegger?
ta kontakt med Varme - Sanitær

Prosess - Sprinkler Smått eller stort
du får det gjort!

Bergli - 7387 Singsås Tlf 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no

A.R. HELGEMO as

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

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

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



RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Du kan også lese Rennebu Nytt på nett: www.rennebunytt.no eller www.rennebu.kommune.no

Rennebu Nytt -  neste nummer  7. mai - frist for stoff  30. april -  Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
April:
25.04 Korkonsert Berkåk kirke 17.00

Medvirkende kor: Hauka Mannskor, Hovinkoret, 
Skodje Blandakor, Beitstad Songlag, 
Tordenskjold Songlag og Jonsvatnet Sangkor

26.04 Vårkonsert Samfunnshuset 19.30
Rennebu Songkor m/ flere

26.04 Sykkelkarusell Jutullstuggu 13.00
29.04 Medlemsmøte Samfunnshuset 17.00

Rennebu Pensjonistforening
30.04 Sanitetsbasar Sandbrekka 19.30
30.04 Formiddagstreff Voll 11.00

Mai:
01.05 1. mai arrangement Samfunnshuset
01.05 Pubkveld m/ trubadur Sandbrekka 21-01
03.05 Sykkelkarusell Voll Skole 13.00

05.05 Formiddagstreff Berkåk 11.00

07.05 Hørselshjelp Friv.sentralen 10-12
07.05 Terrengløp Voll skole 18.30

LHL Rennebu – hjertetrim / muskelstimulator 
onsdager kl 15-17, LHL Helsestudio
Rennebu Musikkorps tirsd kl 19.30-22.00 i samf.salen
Rennebu Skolekorps torsd kl 18.00-20.00 i samf.salen
Rennebu Songkor onsdag kl 20.00 – 22.00 Voll skole
Rennebu Mannskor tirsd kl 19.30-22.00 på Berkåk skole
Frisktrim onsdager kl 10-11 i Rennebuhallen
Berkåk Bridgeklubb tirsdager kl 18.30 Frivillighetens Hus
Linedance søndager kl 19.00 på Stamnan
Rennebu Husflidslag åpent hus på 
Vonheim mandager 18.00-21.00
Kaffesalg i Frivillighetens Hus lørdager

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05, turistkontoret@rennebu.net




