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Nå tennes 
tusen julelys...

Kulturskolen i Rennebu gjør en fantastisk jobb 
for barn og unge - og for kulturlivet. I forrige uke ble 
det arrangert julekonsert og utstilling i Innset kirke.
Se mer på midtsidene. 

Julegaver - til liten og stor!
Stort utvalg i juleblomster

Du ringer - vi bringer! Bestill i god tid.

Berkåk - tlf 72 42 74 45
Åpningstider siste uka før jul
man-tors 10-18 – julaften 10-12  –  mellomjula 10-14
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rådmannens 
hjørne

I norsk offentlighet er seinhøsten 
ofte preget av budsjettdebatter, og hvor 
”kutt” i ulike velferdstjenester kan få 
stort fokus. ”Kutt” er i denne sammen-
heng et relativt begrep da all statistikk 
viser at både offentlige velferdstjenester 
og privatøkonomien til de fleste av oss 
er i kontinuerlig vekst. Samtidig vet vi 
at behov, rettigheter, forventninger og 
krav stadig vokser, og at det alltid vil 
være et gap mellom ønskene våre og 
det som er mulig å innfri.

Norge har år etter år blitt kåret til 
”verdens beste land å bo i”, og i øko-
nomisk sammenheng er vi i en unik 
situasjon i forhold til alle andre nasjo-
ner. Selv om vi også i Norge har mange 
forhold vi ønsker å bedre så burde vi 
kanskje være mer kritisk til hvordan 
vi omtaler og debatterer egne utfor-
dringer. Ord som ”krise”, ”katastrofe”, 
”sjokkerende” sitter løst, og sammen-
lignet med hva mange andre nasjoner 
strever med synes jeg både innholdet 
og språkbruken i noen av våre debatter 
blir litt meningsløs. 

Her i Rennebu er det ikke tradisjon 
for å snakke i overskrifter og store bok-
staver. Godt samarbeid, systematisk og 
grundig arbeid har gitt framgang og 
utvikling, og som en følge av kombi-
nasjonen historisk nøkternhet og gode 
kraftinntekter har vi også ganske gode 
økonomiske rammer.  De kommunale 
velferdstjenestene holder god kvalitet 
og utvikler seg stadig i både innhold og 
omfang, bl.a. har vi siden 2006 økt med 
ca. 24 årsverk hvorav 22 av dem i bar-
nehager, helse og omsorg.

Hovedutfordringa for oss i Rennebu 

er nedgang i folketall og også ei skjev 
alders- og kjønnsfordeling. Gjennom 
bl.a. ”Rennebu 3000” er det satt større 
fokus på dette, og det er da interessant å 
se hva deltagerne på de nylig gjennom-
førte folkemøtene svarte på spørsmålet 
om hva de mente var fordeler med å bo 
i grenda. Verdier som nettverk, natur 
og bomiljø stod høyest.  Arbeid, infra-
struktur, gode og trygge velferdstjenes-
ter er en basis som må være der, men 
i seg selv skaper ikke dette gode lokal-
samfunn. I all hovedsak har de fleste 
norske kommuner gode velferdstjenes-
ter, og i tillegg til de arbeidsplasser vi 
klarer å etablere i Rennebu gir også vår 
beliggenhet tilgang til et ganske stort 
arbeidsmarked. Skal da ”kampen om 
ungdommen og framtidas innbygge-
re” vinnes må våre lokalsamfunn også 
inneholde og gi de andre verdiene som 
kreves. Stikkord kan være tilhørighet, 
optimisme, kultur, samhold, miljø, nett-
verk, natur, fellesskap, raushet, samar-
beid, identitet m.v. De gode lokalsam-
funn må skapes lokalt.  Kommunen må 
være en aktiv støttespiller, tilrettelegger 
og samarbeidspartner overfor grender, 
lag og organisasjoner, men den egent-
lige jobben kan ikke kommunen gjøre. 
Gjennom ”Rennebu 3000” settes nå 
ekstra fokus på dette og det er også 
grendelag som tar nye tak. Å opprett-
holde og skape gode lokalsamfunn er 
ikke noe tidsavgrenset prosjektarbeid, 
men et kontinuerlig arbeid i et evig-
hetsperspektiv. Skal vi lykkes kreves 
engasjement og deltagelse fra oss alle. 

Jeg ønsker alle ei trivelig julehelg og 
et godt nytt år!

Birger Hellan - rådmann

Rennebu legekontor 
Åpningstider julen 2010 

Jule- og Nyttårsaften  kl 0800 - 1200
Mellomjula   kl 0900 - 1300

Legevakt 
- i åpningstida er tlf  72 42 77 00 /113
- utenom åpningstida er tlf  72 48 01 00 /113
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Gnistring i grendene
Som mange har fått med seg har 
Rennebu 3000 nylig gjennomført en 
møteserie under navnet Gnistring i 
grendene. 

Oppmøtet har ikke vært like stort 
i alle deler av bygda, men Evy Ann 
Ulfsnes og Knut Ingolf Dragset fra sty-
ringsgruppa er likevel veldig godt for-
nøyd med samlingene. 

Nettverk, natur og oppvekstvilkår
Ikke overraskende er det disse tre 

faktorene som blir oftest nevnt når folk 
i Rennebu skal nevne fortrinn ved å bo 
her, og det går igjen enten det er snakk 
om å bo på Innset eller Grindal eller 
Nerskogen, forteller Evy Ann. – Det 
har vært artig å høre om alt som fore-
går rundt om i grendene, her ligger det 
utrolig mye ressurser, både hva angår 
utstyr, gjennomføringsevne, og ikke 
minst det nettverket hver enkelt har, 
sier Knut Ingolf.

Tilflyttermappe
I forbindelse med samlingene som 

nå er gjennomført, ble en person i hver 
grend utfordret til å ta på seg arbeidet 
med å kontakte nye innbyggere og dele 
ut en tilflyttermappe til disse. I denne 
mappa finnes oversikt over lag og orga-
nisasjoner, velkomstbrev og mye nyttig 
informasjon om Rennebu. I tillegg lig-
ger boka ”40 turer i Rennebu” i mappa. 
– Dette er en gave til nye innbyggere 
fra Rennebu 3000, forteller Evy Ann 
Ulfsnes.

Berkåk kan ha andre utfordringer 
De to representantene fra styrings-

gruppa ser at Berkåk kan ha noen andre 
utfordringer enn grendene rundt om. 
– Innbyggerne her har ikke følt så tett 
på kroppen trussel om nedleggelser 
av verken skole eller nærbutikk, og de 
fleste aktiviteter man deltar på foregår 
her i sentrum. – Vi må derfor prøve en 
litt annen innfallsvinkel her, og sette 
fokus på den gjensidige betydningen 
Berkåk som sentrum og grendene rundt 
har for hverandre. – Det er veldig man-
ge engasjerte folk på Berkåk, men de 
fleste engasjerer seg i enkeltsaker (ski, 
fotball, håndball, korps og mye annet), 
og kanskje ikke i Berkåk som en helhet, 
sier Dragset. 

Inspirerende eksempler
Det har den siste tiden vært skrevet 

en god del om Innset Grendalag, og det 
gode arbeidet som har blitt gjort her. 
Representanter fra Innset Grendalag 
var med på alle møtene og fortalte 
sin suksesshistorie, og det samme var 
Maj Britt Svorkdal Hess, som i denne 
sammenhengen representerte både 
Frivilligsentralen og Å Grendalag. - 
Historier fra disse grendelagene har vir-
ket inspirerende for de andre, som ikke 
har kommet riktig så langt enda, sier 
Knut Ingolf Dragset.

Veien videre
Selv om det har vært både arbeids-

krevende og inspirerende og jobbe 
med Gnistring i grendene, tenker ikke 
styringsgruppa å hvile på sine laurbær. 
– Nå må vi se framover og ta med oss 
innspill som har kommet fram gjen-
nom grendemøtene, sier representan-
tene fra styringsgruppa.  Det er pla-

ner om å få til et møte med Rennebu 
Næringsforening, for å se på hva vi 
kan samarbeide om når det gjelder 
næringsutvikling. Vi tenker også å få 
til et fellesmøte med representanter fra 
alle grendalag, for å se på muligheter 
for samarbeid og fellesprosjekt.

Facebook
Rennebu 3000 har naturligvis kom-

met på banen med egen facebook grup-
pe, og denne håper de å få stor nytte av 
i det videre arbeidet. – Dette er jo en 
lettvint og effektiv måte å kommuni-
sere på, og midt i blinken for den mål-
gruppen vi ønsker å nå, sier Evy Ann. 
– Det er to representanter i styrings-
gruppa som har fått ansvaret for dette 
arbeidet, og det skal bli spennende å se 
hvordan dette kan brukes konstruktivt 
for Rennebu 3000, avslutter Evy Ann 
Ulfsnes og Knut Ingolf Dragset.

Av Mona Schjølset

Tenning på Toppen
Første søndag i advent, en sprengkald 

ettermiddag med et fantastisk blåtimelys, 
ble det tent juletre rundt om i bygda. For 
første gang ble det tent juletre i det nye 
byggefeltet i Trondskogen på Berkåk. Med 
mange småbarnsfamilier og besteforeldre 
til stede, ble det en fin opplevelse - og jam-
men kom nissen også på et før-julsbesøk.

I juletreet henger det hjerter ned fra 
grenene. Disse hjertene er adventskalender 
for ungene i boligområdet, og det går på 
tur å åpne ”lukene”.

Knut Ingolf Dragset 
fra styringsgruppa i Rennebu 3000.
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En epoke er over
Vonheim er revet, og dermed er en 
epoke som startet i 1928 over.

Helseheimen Vonheim ble bygd 
som behandlingssted for tuberkulose-
pasienter. Da var det ikke noe medisin 
å få for tuberkulose, så  behandlingen 
de fikk var sunn og god mat, anledning 
til å være ute i frisk luft, ei god seng å 
sove i og hjelp til trivsel på alle måter.

Utover i 1950-åra så det ut til at 
opplysningsarbeidet og tiltaka for å 
forebygge smitte og sykdom, ga resul-
tat. Antall tuberkulosepasienter gikk 
ned for hvert år, og den 1. april 1958 
ble Rennebu Helseheim nedlagt som 
tuberkuloseinstitusjon.

I august 1958 ble det gjort avta-
le mellom  Rennebu kommune  og 
Rennebu sanitetsforening om å byg-
ge om den nedlagte helseheimen til 
aldersheim - noe den ble drevet som 
fram til 1978. 

Etter den tid har bygget vært brukt 
til forskjellige aktiviteter, og det har 
etter hvert blitt i så dårlig forfatning at 
nå har blitt revet.

Varm sang i kald sno

Stor aktivitet i skigruppa
Skigruppa i idrettslaget har lagt 
planer for skisesongen 2010/2011 og 
satser i år mye på å skape aktivitet i 
løypene.

I løpet av vinteren skal det arrange-
res til sammen 9 poengrenn i langrenn 
og skiskyting. Poengrennene foregår 
på Rennebu skistadion på Berkåk, og 
sesongen skal avsluttes med en hyg-
gekveld hvor alle som har deltatt på ett 
eller flere poengrenn hedres. Skigruppa 
vil også i tida fremover sende ut infor-
masjon om Barnas skiklubb. Dette er 
blant annet det ”gode gamle” distan-
sekortet som sikkert mange voksne 
husker fra sin egen barndom. Barnas 
skiklubb er et opplegg i regi av skifor-
bundet og har egne hjemmesider på 
internett (www.barnas-skiklubb.no).

Nytt av sesongen er at det skal 
arrangeres skiskole  fordelt på to 
kvelder i januar (11. og 18. januar). 
Målgruppen for skiskolen er barn i 
alderen åtte år og oppover, og voksne 
som vil lære grunnleggende skiteknikk 
og grunnleggende ”triks” for å få godt 
feste og god glid. Hver av de to kvel-
dene starter med et enkelt smørekurs 
kl 18. Ingen påmeldingsfrist – her er det 
bare å møte opp!

Burennet, Larsrennet og Mjuken 
Grand Prix er de litt større arrange-
mentene som skal gjennomføres i 2011. 
Skigruppa har ikke fått tildelt andre 
renn av skikretsen i år, men Rennebu er 
reservearena for Norgescup for seniorer 
i Surnadal 15. – 16. januar, så kanskje 
vi på kort varsel må brette opp ermene 
og trø til!

Organisert trening for skiløpere 
og skiskyttere foregår som i fjor, med 

skitrening på tirsdager og skiskytter-
trening på mandag og torsdag. I år vil 
det før hver skitrening i klassisk stil 
(oddetallsuker) være smørehjelp å få i 
skistuggu en halvtime før treninga star-
ter kl 18. 

For å tilby et godt mijø og et bra tre-
ningsopplegg er det viktig med kompe-
tanse. I høst har fire av skigruppas tre-
nere deltatt på trenerkurs, to på trener 
I kurs (fokus på barn opptil 12 år) og to 
på trener II kurs (mer fokus på trening 
av yngre ungdom 13- 16 år).

I tillegg tilføres skigruppa mye kom-
petanse gjennom Norges skiskytter-
forbund sitt Young Star prosjekt. Her 
deltar nemlig to av klubbens utøvere 
(Jonas Hårstad og Ole Andreas Flotten)
og de har med seg hver sin trener fra 
skigruppa på Young Star samlingene.  
Dette bidrar til at kompetanse på topp 
nasjonalt nivå tas med tilbake til klub-
ben!

Avslutningsvis ønsker skigruppa 
alle ei god jul med godt skiføre!

Av Kjetil Værnes

Mange barnehager og skoler 
er innom Torget på Berkåk med 
underholdning. Innset barnehage 
og skole var på besøk først i der-
sember, og det ble fremført jule-
sanger og andre sanger. Selv om 
det var en kald dag, var det møtt 
opp godt med publikum, og med 
lav desembersol og frostrøyk fra 
munnen varmet sangen fra jule-
kledde unger godt.

Åpningsfest på Rennebu Helseheim 
olsokdagen i 1928.

Stian Andre Moen og Arne Ramstad 
under rivinga av Vonheim.
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Noen fryser 
mer...

Gjorde stas på de frivillige
Rennebu Frivilligsentral inviterte i forrige uke sine frivillige 

medarbeidere på frokost, og det møtte opp 70 personer. 
— Det er en liten påskjønnelse til de frivillige, og vi prøver å 

ha det et par ganger i året, sier Maj Britt Svorkdal Hess - som kan 
fortelle at de har over 100 frivillige som trår til.  — Rennbyggen 
er fantastisk hjelpsom og trivelig, og det er artig å arbeide med så 
mange når de er så velvillige. 

Gudveig Drugudal og Hildur Stølen var blant de som koste seg 
på Frivilligsentralens frokost for de frivillige.

Hovedutvalg for helse, 
omsorg og oppvekst ved-
tok i møte 18. november en 
overordna plan for samar-
beid og sammenheng rundt 
overgangen fra barnehage 
til skole i Rennebu kom-
mune.

Planen er utarbeidet av assiste-
rende styrer ved Nerskogen barne-
hage, enhetsleder for Berkåk skole, 
skolerådgiver og barnehageråd-
giver. Plangruppa har fått nyttige 
innspill av ei arbeidsgruppe bestå-
ende av førskolelærere og lærere 
med representasjon fra alle kretsene. 

Forslag til plan har vært på høring, 
og ble endelig vedtatt av HOO i møte i 
november.

Overgangen fra å være eldst i bar-
nehagen til å være yngst i skolen kan 
være stor. Derfor er det viktig med et 
godt samarbeid mellom barnehage, 
skole, hjem og evt hjelpeinstanser. God 
sammenheng mellom det som barnet 
forlater i barnehagen og det som bar-
net møter i skolen, skal ivareta barnets 
behov for trygghet i overgangsproses-
sen, og bidra til at opplæringen tilpas-
ses enkeltbarnet allerede fra første sko-
ledag.

I arbeidet med å legge til rette for 
samarbeid og sammenheng, er det 
viktig at både barnehagens og skolens 
særpreg og ulike mandater oppretthol-
des. Likheter og ulikheter skal tas vare 
på, samtidig som begge institusjonene 
har ansvar for å utvikle samarbeidet 

for å ivareta sammenheng i det enkelte 
barns opplæringsløp.

Planen legger en forpliktende 
ramme for samarbeid knyttet til over-
gangen fra barnehage til skole, samti-
dig som den gir rom for egenart i den 
enkelte krets. Planen er utarbeidet med 
utgangspunkt i en nasjonal veileder, og 
følger veilederens anbefalinger om inn-
hold. Det innebærer at den angir mål 
for arbeidet, beskriver rutiner for orga-
nisering og innhold, foreldresamarbeid 
og barn som trenger særskilt tilretteleg-
ging og oppfølging.

Det er et mål at planen skal føre til 
mer samarbeid, større sammenheng og 
mer lik praksis rundt overgangen fra 
barnehage til skole i alle kretsene, for 
dermed å legge til rette for en trygg og 
god skolestart.

Ester Huus - barnehagerådgiver

Fra eldst til yngst 
- samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Rennebu

Kristbjørg Fossum , Per Stavne og 
Inger Skamfer foran klærne 

i Refshus skole.
Det er ikke bare vi her i Norge som 

har det kaldt - men vi som bor her har 
fordelen av å ha det varmt inne og gode 
klær når vi skal ut. 

Øst-Europa komiteen samler inn 
klær, sko og sengeklær til de som 
trenger det i Estland. Spesielt i Kopli-
området er det mottakere som bor i 
gamle hus uten vann og strøm og under 
meget vanskelig forhold som vi knapt 
kan tenke oss.

— Det er mest behov for klær, sko 
og sengeklær, og det er viktig at de er 
hele og rene, sier Kristbjørg Fossum. 
Gardiner kommer også godt med, for de 
blir brukt til å dele opp rommene med 
for å få litt privatliv. Pyntegjenstander 
og møbler vil de helst ikke ha. 

Mottaket er på Refshus skole, og 
de som tar imot ser helst at klærne er 
pakket i poser. Mottak skjer første tors-
dagen i hver måned, utenom i januar. 
Det koster kr 20 pr pose eller eske, som 
er et bidrag til transporten til Estland. 
Selve transporten foregår sammen med 
komiteen i Orkdal.



6           Rennebu Nytt

Åpningstider:
Julaften 7.30–15.00
1. juledag stengt
2. juledag 9.00–21.00
3., 4., 5. og 6. juledag 7.30–22.00
Nyttårsaften 7.30–17.00
1. nyttårsdag 11.00–24.00

Husk å kjøpe 
Statoil-koppen for 2011

Vi ønsker 
alle kunder en riktig
god jul og et godt nyttår!

Ren bil til jul? – vask bilen hos oss!

Før du pakker kofferten...
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Har du husket å 
- tegne reiseforsikring?
- tegne bilforsikring?
- tegne bolig- og innboforsikring?
- bestille et kredittkort i tillegg til 
ditt vanlige Visakort?

24 timers service 
for deg og dine
Forsikring:
Alarmtelefon ved skade i Norge: 62 55 07 77
Alarmtelefon ved skade i utlandet: +47 70 10 50 50
Kort Stop24t - sperring av kort: (+47 915) 03850
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Åpningstider i romjula
Man–tor 10-14
Nyttårsaften 09-12

Berkåk, tlf 72 42 71 17
Åpningstider  8-20 (8-18)

Åpningstider i jula
Søndag 19. des  14-18
Man 20. – tors 23. des 8-22
Julaften 9-14
Romjula alle dager  9-18
Nyttårsaften 9-16

– selges i romjula

Vi ønsker alle våre kunder 
ei riktig god jul og

et godt nytt år!

Husk BSU før nyttår!
BSU-konto er en spareordning for ungdom som
gir adgang til sparing med skattefradrag.

God jul og
Godt nytt år!

Berkåk
tlf 72 42 71 50
www.statoilberkaak.no
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Foran viktige valg
9. og 10. klasse ved Rennebu ungdomsskole hadde forleden en 

yrkesmesse for å orientere seg i hvilke studietilbud som finnes etter 
ungdomsskolen, og for å gjøre seg bedre rustet til å ta riktige studie-
valg. Elevene hadde fra skolen fått med seg en del spørsmålsstillinger 
som de måtte finne ut av på messa. Flere videregående skoler var 
representert. 

På bildet er lærer Svein Ofstad ved Gauldal videregående skole i 
samtale med Cathrine Brekke og Saga Ingolfsdatter Dragset. De vur-
derer begge å gå ved Gauldal videregående skole- Brekke ved design 
og håndverk og senere gullsmedutdanning, og Dragset ved studie-
spesialisering og senere enten medisin eller veterinær. De synes beg-
ge det blir spennende å begynne på den nybygde skolen på Støren.

Camilla valgte utradisjonelt - bilmekaniker
Camilla Engen Aas er lærling som bilmekaniker ved 
Berkåk Bil, og angrer ikke på valget.

Det er ikke gitt at alle kvinner velger omsorgsyrker. Det er 
også de som velger yrker innenfor den mannsdominerte bas-
tionen og trives veldig godt med det. Camilla Engen Aas er 
blant de siste. Hun er lærling som bilmekaniker ved Berkåk Bil, 
og trives veldig godt. 

— Jeg startet først som mange andre jenter på helse og 
sosial for å utdanne meg innen ambulansefaget. Jeg var nesten 
ferdig med denne utdanninga da jeg fikk ei jente. Da ble det en 
pause i utdanninga, og ambulansefaget ble ikke fullført. Etter 
en tid ble det aktuelt å starte opp igjen, men etter å ha vært 
med litt i motormiljøet ble jeg fasinert av å skru bil. Dermed 
begynte jeg på teknikk og industriell produksjon ved Oppdal 
videregående skole for å bli bilmekaniker. 

— Bil er et spennende fagfelt, og det skjer stadig noe nytt 
og det er hele tiden en utvikling på gang. 

Lærling ved Berkåk Bil
Etter endt videregående begynte jakten på lærlingeplass for 

å få fagbrev som bilmekaniker. 
— Jeg må innrømme at jeg ikke var optimist for å få lær-

lingeplass. Jeg sendte mange forespørsler, og jeg fikk telefon 
fra Jon Magne Eggan med forespørsel om å være sommerhjelp 
ved Berkåk Bil. Etter kort tid så nok Jon Magne hva Camilla var 
god for, for han ville gjerne skrive under på lærlingekontrakt.

Camilla er nå i gang med sin 2-årige lærlingetid, og hun 
trives veldig godt både som bilmekaniker og ved Berkåk Bil. 

— Det er er veldig godt arbeidsmiljø her, og jeg angrer 
absolutt ikke på valget, sier Camilla - som anbefaler også andre 
jenter til å ta utradisjonelle valg når det gjelder yrke.

Får skryt
Arbeidskameratene ved Berkåk Bil har bare lovord å si om 

Camilla. Stemninga i matpausen da RN var på besøk, vitnet 
om en arbeidsplass med stor trivsel og gode kommentarer 
overfor hverandre. 

— Camilla er ei kjempejente, og det er ikke noe problem å 
overlate henne til selvstendige jobber, sier Jon Magne. 

Av Dagfinn Vold

Camilla Engen Aas 
trives godt som bilmekaniker ved Berkåk Bil.
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Ingrid Stuen og Jon Anders Nyberg bandt konserten sammen 
med sekvenser fra juleevangeliet på en ypperlig måte.

Under t.v.: Mary´s boychild ble fremført av Martin Bjerkås 
Skamfer (piano), Sigrid Ytterhus Haugset (piano), Ellen 
Marie Granali (sang), Maren Gunnes (sang), Ingrid Skjerve 
(sang) og Alexandru Grindvoll (piano).

Under: Marit Rønning sang Mitt hjerte alltid vanker  med 
Arnstein Solem, Robert Ryan og Ingrid Storlimo som komp.

Noen ganger kjenner man så inderlig at Rennebu er et godt 
sted å være. I Innset kirke den 7. desember kjente vi det. 

Som publikum sitter man og tenker på at vi må ha de beste 
ungene i hele verden som kan levere en slik forestilling. Gode 
medhjelpere må også til for at resultatet skal bli så bra. 

De to ”Håkonene” (Gullvåg og Bleken) fikk konkurranse 
denne kvelden, i vakre malerier som billedelevene hadde laget.

Innset kirke utgjør en fantastisk ramme for en slik konsert. 
Denne gangen glitret og skinte artistene om kapp med det 
vakre kirkerommet. Det hele ble perfekt da til og med et forsik-
tig dryss av julesnø åpenbarte seg utenfor vinduene.

Det at så mange kan være sammen om en så fin og stem-
ningsfull opplevelse skaper samhørighet og godfølelse langt inn i 
hjerterota. En bedre start på juletida kan knapt tenkes.

Kulturskole og trosopplæringa gratuleres med et fint prosjekt 
med en fantastisk avslutning!

Det eneste negative med kvelden var problemet med parkering 
ved Innset kirke. For en som i utgangspunktet har stor respekt for 
å bevege seg på vinterføre, blir det et ekstra stressmoment når det 
er så knapt med parkeringsmuligheter. Skulle derfor ønske det var 
noe å gjøre med det.

Tusen takk til alle som bidro denne kvelden!

- Astri Snildal   Foto: Dagfinn Vold

Sang- og spilleglede i Innset kirke

Ellinor Gunnes fremførte sangen Tenke på en venn, 
akkompagnert av Karen Bakk, Martine og Anita H. Olsen.

Martine Solberg Engesmo og Sunniva Solemsmo 
spilte en duett på fløyte 

- etter bare tre måneders trening på fløyta!
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Over: Tirill Reistad, Inga Marie Solberg 
Engesmo og Victoria Aspaug var tre blant 
mange som danset. Terje Løfshus med gitar i 
bakgrunnen.

T.h.: Kari Margrete Gunnes (sang) fremførte 
sammen med Knut E. Sundset, Oda M Sigstad og 
Mari Nyhaug Himlen i min favn.

Under: Jo Erik Ramlo fremførte Dum Dum Boys 
Stjernesludd med gruppa Zalo, og Torill Ytterhus spilte 
sammen med Mjuken Bigband.

Sang- og spilleglede i Innset kirke
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Det inkluderende 
samfunn
Rennebu Frivilligsentral inviterer til 
et interessant og viktig foredrag med 
Helge Gudmundsen og temaet ”Det 
inkluderende samfunn”.

Helge Gudmundsen ga i fjor høst ut 
boka ”Gull verdt – en fortelling om livs-
glede og menneskeverd” som omhand-
let hans langvarige arbeid som fotball-
trener for ”Flatås Lions” – et lag for 
utviklingshemmede fotballspillere.

På foredraget vil Helge ta utgangs-
punkt i tema som er grunnleggende 
viktig for at samhandling mellom men-
nesker i ulike situasjoner og sammen-
henger skal kunne fungere og oppleves 
god. 

— Kvelden er åpen for alle, men 
passer spesielt godt for de som holder 
på med frivillig arbeid knyttet til men-
nesker, og kanskje spesielt barn og 
unge, sier Maj Britt Svorkdal Hess.

Sted: Berkåk samfunnshus
Dag: 9. januar 2011
Tid: kl 19.00
Gratis inngang! 
Salg av kaffe og noe å bite i!

Kari og Anne 
Helene med CD

Kari Hellstrøm og 
Anne Helene Kvam 
har gitt ut cd med 
18 evangeliske san-
ger. De har sunget 
sammen i 27 år.

— Vi synger først 
og fremst for budskapet, og derfor har 
vi et enkelt musikalsk arrangement. 

Opptakene ble i utgangspunktet 
gjort som videoopptak i Jutulstuggu 
av Hans Malum fra Singsås for å sen-
des på TV-kanalen Visjon Norge. 
Programmet, Sangglede, vil bli sendt 
lørdag 18. desember kl 19.30 og man-
dag 20. desember kl 13.00.

Frisk satsing på Sundset

Varjdalens Theia 
- nordens beste elghund
Elghunden Theia til høyre, og søstera Kira 
som også har gjort det godt.

Nordens peneste elghund i 2010 er 
“Rennbygg”, og heter Varjdalens Theia 
Gjendin-Datter. — Hun kan nå smykke 
seg med tittelen Nordisk Vinner 2010 
etter å ha blitt beste hund (BIR) i klassen 

Norsk Elghund Grå på Dogs4All på Lillestrøm. Hun ble også kåret til den beste 
hund av de norske rasene, forteller eier Karl Olav Mærk.

Theias oppdrettere Even, Mildrid og Ellen Stene, er deleiere i Theia, så hunden 
har også et par labber i Meldal.

To generasjoner på Sundset har gått 
sammen om å drive felles fjøs for mel-
keproduksjon. Einar og Bodil Holden 
har bygd fjøset, og sammen med søn-
nen Jan Erik og svigerdatter Mari 
Sørhus driver de Sundset Samdrift - 
som leier fjøset.

— De yngre, som nå forpakter 
nabogården, ville gjerne drive videre 
med mjølkeproduksjon, og da var det 
viktig å finne en praktisk løsning og 
bygge for fremtida, forteller Einar. 

Fjøset er beregnet for 200 dyr, og 
driften er foruten melkekyr basert på 
kjøttproduksjon med oksekalver og 
ammekyr. Det er 90 liggebåser for kyr, 
men så langt har de nærmere 50 kyr 
som melker. Målet er å fylle på til 90 
melkekyr etter hvert. 

Driftsplana er utarbeidet for 500 
tonn melk. De fyller pr dato ikke denne 
kvota, men dessverre er erfaringa slik 

at andre vil legge ned slik at det ikke er 
vanskelig å få kjøpt nødvendig kvote. 
Drifta skal etter plana gi en grei årsinn-
tekt til to personer. 

Kostnadsoverslaget for fjøset med 
utstyr er på 11 millioner. Det er mon-
tert foringsautomat og mjølkerobot, og 
dette har i følge Einar gitt en helt ny 
hverdag for en mjølkebonde. 

— Vi har brukt mye tid på planlegg-
ing og vært kritisk i valg av løsninger. 
Dette har ført til at vi har fått løsninger 
som vi er veldig godt fornøyd med, for-
teller Einar. 

De har fått støtte fra Blilyst til pro-
sjekteringa, ellers har de fått tilskudd fra 
Innovasjon Norge. Finansieringa ellers 
er gjort gjennom Meldal Sparebank, og 
Einar roser den lokale banken for at de 
har tro på landbruket.

Av Dagfinn Vold

Sundset Samdrif:Bodil Holden, Jan Erik Holden, Mari Sørhus Jære og Einar Holden.
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Gunnar Staalesen: 
Vi skal arve vinden. Gyldendal

 

Varg i vinden
Varg Veum, dvs Gunnar Staalesen, 

er i vinden som aldri før, i bokstavelig 
forstand med nyboka ”Vi skal arve vin-
den”.

En mystisk forsvinning gir pangstart 
til en bok full av spenning, grøssende 
underholdning og vettuge tanker.

Og, at ikke minst krimforfatterne 
våre følger med i tidens teknologiske 
rariteter, tviler man ikke på etter at de ti 
første sidene har slått fast at her blir det 
ikke nattesøvn denne gangen heller. 

I fokus står utbyggingen  av vår 
langstrakte kyst i vindmølleparke-
nes favør, men også motstanden, ikke 
minst den, smeller  handlingen på høy-
gir etter hvert som folks ulike ønsker 
setter agendaen.

Naturvern kontra pengegriskhet,- 
her er mer enn overflater å se til. Og 
man takker; ingen blodig skyting fra 
alle hofter i amerikastil, men en nesten 
lammende uhygge av galskap, råskap 
og ondskap. Stilt opp mot mennes-
keverd og de som har tro på at verden 
kanskje kan stå opp til påske, selv midt 
i teknologi-helvetet på sitt aller verste. 

Staalesens nye roman er et viktig 
debattinnlegg i kyst-Norges kamp for 
eller mot mølleparkene, som man nu 
ser det.

Debattinnlegg er ofte svært kjede-
lige, men tvers igjennom dette løper 
det gode håpet, de gode viljene, og for-
vandler svart til grått, nesten hvitt. Bra 
gjort, og grøss nå herlig sammen med  
en Varg i Vinden.

Joralf Gjerstad: 
Den gode kraften. Gyldendal

 

Dagbok fra et hjerte
”Snåsakallen” Joralf Gjerstad deler 

i denne sjeldent vakre boken sitt sterke 
og merkelige liv med leserne. Fra først 
til sist, et ”Jeg vil takke livet ” på et vis.

Uselvisk forteller han om kraften 
han har brukt i mange år til å hjelpe 
sine medmennesker, om sorg og gle-
der, om bygda han har gjort til sin på 
mange vis. Et unikt og vidunderlig liv 
de færreste av oss vil kunne fatte.

 
Den beste måten å ”anmelde” den-

ne bokperlen er ikke å skrive om den, 
forklare eller tolke, men si: LES DEN! 
Nyt den og lær om et liv som vil leve 
videre etter  at dagliglivet (som ikke er 
noe dagligliv) er endt.

 
Åttitre år gammel setter han punk-

tum for sin helbredergjerning, mot sin 
vilje.- ” Jeg har utført min gjerning i 
tråd med de egenskapene jeg har fått. 
Jeg føler at jeg har vært en god tjener 
for de syke og svake i samfunnet”.

 Hvor mange av oss kan si dette ved 
sluttoppgjøret? 

Boken er spennende illustrert med 
fotos som understreker de varme for-
tellingene fra livet til Joralf, møter med 
mennesker og skjebner.

En dagbok fra et hjerte.
 
Takk virker tynt i selskap med den-

ne utrolig fine boka, men jeg sier det 
igjen: Takk for at du skrev den!

 
Av Elisabet Berkaak

BIBLIOTEKET
Siste åpningsdag før jul: 

onsdag 22.12.
Vi åpner igjen: 

mandag 3.1.
 

Åpningstidene er som før:  
Mandag og torsdag:  16-19

Onsdag:  10-13
 

Vi ønsker alle våre lånere 
en riktig god jul!

Jula er tid for kos med bok
Vår bokanmelder 
Elisabeth Berkaak 

anbefaler julelektyre!

Siri ble årets avløser
Siri Rise fra Nerskogen ble kåret til Årets avløser da Rennebu Avløserlag 

hadde sin juleavslutning i forrige uke. Det var Ole Kristian Olsen som i 
utgangspunktet hadde foreslått Siri, og han begrunnet det med at hun er 
så flink, har godt lag med dyrene og rydder og vasker i fjøset slik at det er 
finere enn når hun kom. Siri har vært avløser i fire år - siden hun var 16 år,  
og hun er innom på forskjellige gårder i hele Rennebu. 

Kristin Kjerstad i Rennebu avløserlag forteller at laget har arbeidsgiver-
ansvaret for avløserne, og i år vil det bli lønnsutbetalinger på rundt 10 mil-
lioner kroner. Det er 160 medlemmer i avløserlaget, og rundt 50 avløsere 
utgjør hovedtyngden blant arbeidstakerne, men tilsammen har 321 person-
er fått utbetalt lønn gjennom avløserlaget i 2010. 
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www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Oppdal 72 40 49 90  – Berkåk 72 42 82 50

Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

Døgntlf 91 31 30 30

Industriveien 4, 7391 Rennebu

Aromasett til jul?
•  Håndklær & kluter i mange farger
• Aromasett
• Skrubbesvamp
• Vaskehanske
• Berøringsfri såpedispenser

Vi ønsker våre kunder
ei god jul og godt nytt år!

Åpningstider julen 2010:
Julaften:  Stengt
1 . og 2. Juledag:  Stengt
27. desember:  09.00 – 13.00
28. desember:  09.00 – 13.00
29. desember:  09.00 – 13.00
30. desember:  09.00 – 13.00
Nyttårsaften:  Stengt

Vakttelefon:
46 44 92 72

Vi ønsker alle våre kunder og forretningsforbindelser 
en riktig GOD JUL & GODT NYTT ÅR!

Åpningstider i jula: 
Julaften:  stengt

Mellomjula: 9.00 - 13.00
Nyttårsaften: stengt

Økonor Berkåk, Tlf 72 42 82 00
avd. Soknedal, Tlf 72 43 34 07

Brannslokningsapparat kr 378,-
Brannteppe kr 199,-

Juletilbud
Brannslokningsapparat

og brannteppe
– for brannsikkerhetens skyld
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Utmerkelser i fotball
115 spillere fra 11 år og opp til og med senior og 20 tre-

nere og lagledere har hatt fotballavslutning. Alle spillere og 
lagledere fikk diplom, i tillegg ble årets spiller valgt av spil-
lerne selv. Årets trener ble valgt av styret, og tre store bløt-
kaker, kaffe, saft og brus ble servert. Olav Stavne hadde en 
sekvens fra sitt opphold i fotballens hjemland England som 
Rosenborg-ambassadør.

Tor Olav Østerås, leder i fotballgruppa, fikk i oktober til-
delt idrettens hederspris for 2010 i Sør-Trøndelag idretts-
krets under en høytidelig tilstelning på Brittania i Trondheim. 
Han ble nominert av Rennebu idrettsråd, og er den første fra 
Rennebu som er tildelt denne utmerkelsen. Tor Olav har siden 
1993 lagt ned et betydelig arbeid for fotballen i Rennebu.

Grendene i pepperkaker
I forbindelse med Gnistring i gren-

dene utfordrer Rennebu 3000 alle gren-
der til å komme med pepperkakehus 
til utstillingen i Frivillighetssentralen 
før jul. Mange har tatt utfordringen, og 
det ene huset større enne det andre har 
dukket opp. Rennebu kirke var så stor 
at det måtte skrues av ei dør for å få inn 
plate kirka stod på.

Utstillingen har blitt imponeren-
de, og det anbefales å stikke innom 
Frivilligsentralen for studere detaljene.

Av Dagfinn Vold

Øverst: Innset kirke

T.v: Rennebu kirke - 
utstillingens største 
bygg som måler 80 x 
100 cm bredde.

T.v.nederst: 
Frambanen, med bl.a. 
trofaste Arnt Mærk 
på tribunen.

T.h. øverst: 
Minigolfbanen på 
Halland camping.

T.h: NM-bakken på 
Berkåk.

Ivar Skjerve (RBK) delte ut utmerkelser sammen med Jo Sondre 
Ås (Ranheim): Kjetil Sørløkk - årets trener, Per Stian Aune - årets 
spiller gutter 16, Lina Skjerve - årets spiller jenter 16 og Kjell Arne 
Hårstad - årets spiller senior herrer. Foto: Arne Ivar Østerås
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Brønnboring  – Biovarmeanlegg        
Vann og energibrønner

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

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

Etablert 1989

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

Oddvar Lien: 901 64 232 

BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Man-tors 7-16. 

Fre 7-18. Lø 9-14

trelast - maling – verktøy - ovner  
tørrmørtel - motorsag

Åpningstider i jula
Julaften Stengt
3. og 4. juledag 10.00-14.00
5. og 6. juledag Stengt
Nyttårsaften Stengt

Vi ønsker alle ei riktig god jul 
og et godt nyttår!

lykter – nisser
ute/inne lys – julegavetips

 Nisser
       h60 cm kr 520,-
       h70 cm kr 598,-

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka

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

Lagersalg på dekk
opptil 50% rabatt 

God jul og godt nyttår ønskes alle

Santa Maria har åpent alle dager 14-23

Julefest på Santa Maria
26. des kl 20-02 – Karaoke

15% rabatt på all mat
f.o.m desember 2010  
t.o.m februar2011

Hver 10. pizza gratis
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K U N N G J Ø R I N G E R
Rennebu Frivilligsentral 

ønsker alle 
Ei riktig GOD JUL

... og et GODT NYTT ÅR!

Tusen takk for samarbeid, 
kreativitet og engasjement i 2010. 

4. dagsfæst på Sandbrekka kl 20.00   
*Mat *Revy *Linedance. 
Dans med Tonny Iversen band. 
Påmelding på Prix, Bua eller telefon 907 67 289 
Inngang 250.-  arr ULF

HUSROM
” POSTLEILIGHETA”  i Ekretun ( Jokerbutikken ) på Voll
er ledig. Leiligheta på ca 50 m2  består av gang, stue 
m/ kjøkkenkrok, soverom, bad og wc.
Månedsleia er  i dag kr 2.400 pluss strøm.

For visning og mer info ta kontakt med
Einar Husan, tlf 986 24 713 eller 
Kjell Gunnes, tlf 926 03 005

Utmerkelser for 2010   
Rennebu il har følgende utmerkelser:
Fortjenstmerke - Innsatspokalen - Lagsprisen
Kriteriene for utmerkelsene finnes på hjemmesiden. 
Der er det også en liste over de som har mottatt de ulike 
utmerkelsene tidligere.
Forslag på kandidater sendes leder Liv Lian Kosberg eller 
forretningsfører Bodil Enget Rogstad innen 04.01.11

POENGRENN & SKISKOLE
Vinterens poengrenn starter onsdag 5. januar 
på Rennebu skistadion på Berkåk.
Skigruppa arrangerer i vinter i tillegg skiskole for barn (født 
2003 og eldre) og voksne tirsdager  11. og 18.januar kl 18.
Hver kveld starter med et enkelt smørekurs.

RENN
Larsrennet arrangeres søndag 6. mars og 
Burennet søndag 13. mars.
Mjuken grand prix arrangeres onsdag 23. mars.

Mer informasjon finnes på idrettslagets nettsider 
– og på skigruppas facebookgruppe!

www.rennebu-il.no

Eg feirar 80-års dagen min 26. desember med middag 
til familien min i Mjuklia. Ynskjer du ein kaffekopp med 
noko attåt, er du velkomen i Mjuklia kl 17 denne dagen.

- Klara

K U N N G J Ø R I N G E R

Fagforbundet avd 545 Rennebu avholder årsmøte 
24.01.2011 på FRIVILLIGHUSET
Saker som ønskes behandlet meldes til styret innen
24.12.2010                                                          - Styret 

Jule- og nyttårshilsen 
til slekt og kjente i Rennebu!

Brit og Nils Overvik

Til MEDLEMAR i Rennebu Sanitetsforening
I dagane 17.-27. januar 2011 går teaterstykket  ”Vinterreise- 

Vårdrøm” på Trøndelag teater. Dette er historia om 
Fredrikke Marie Qvam, forfatta av Hans Magnus Ystgård 
og dramatisert for teater. Det er kome tilbod til sanitets-

medlemmar for å vera med på denne forestillinga. 
Er det interesse stor nok for å få til busstur? Ta kontakt for-
tast råd med leiar i ditt arbeidslag så får vi ”testa” interessa. 

  Med helsing styret i Rennebu Sanitetsforening

Barnehagene i Rennebu 
søker etter pedagogisk ledere – vikariater i perioden
1.1.2011 – 30.6.2011.  
• Innset og Vonheim barnehager: 90 % stilling 
(80% pedagogisk leder og 10 % assisterende styrer) 
arbeidssted Innset barnehage
• Nerskogen og Voll barnehager: 80 % stilling som 
pedagogisk leder - arbeidssted Voll barnehage

Fullstendig utlysningstekst under ”Stilling ledig” på   
www.rennebu.kommune.no
Søknadsfrist 17. desember 2010.

- Rådmannen

ÅPNINGSTIDER JULEN 
Kommunehuset har følgende åpningstider i 
julen 2010:
24. desember                         - kl. 08.00 - kl. 12.00
27. desember                         - kl. 10.00 - kl. 14.00
28. desember                         - kl. 10.00 - kl. 14.00
29. desember                         - kl. 10.00 - kl. 14.00
30. desember                         - kl. 10.00 - kl. 14.00
31. desember                         - kl. 08.00 - kl. 12.00

NAV Rennebu - stengt julaften og nyttårsaften 

Åpningstider i mellomjula     -  kl. 10.00 - kl. 14.00

- Rådmannen
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Dette skjer i Rennebu!
16.12 Formiddagstreff Staure, Voll 11.00
17.12 Julekonsert m/kor og korps Samf.huset 19.30
18.12 Håndballkamper i Rennebuhallen:
 J12  Rennebu – Melhus / Gimse 2 15.00
 G10 Rennebu – Melhus / Gimse 2 16.00
 J14  Rennebu – Alvdal / Folldal 17.00
19.12 ”Frokostmøte” i Gapahuken på Skjerve 12.00 
Julaften Gudstjeneste  Nerskogen kapell 12.00
 Gudstjeneste  Innset kirke 14.00
 Gudstjeneste  Berkåk kirke 15.30
1. juledag Gudstjeneste  Rennebu kirke 11.00
3. juledag Julespinn  16.00
3. juledag Juletrefest i Misjonshuset, Voll 19.30
4. juledag Fest på Sandbrekka (se egen annonse) 
5. juledag Barnejuletrefest  Hoelsmoen 14.00
5. juledag Julespinn  16.00
1.1 Gudstjeneste  Rennebu kirke 12.00
2.1 Gudstjeneste  Berkåk kirke 11.00
5.1 Poengrenn Berkåk
 Se mer info www.rennebu-il.no
Nytt tidspunkt for Step på nyåret,
tirsdager kl 18.30-19.30 i samfunnshuset.

Åpningstider i jula:
Julaften  07.30-12.00
Romjula alle dager  10.00-14.00
Nyttårsaften  Stengt

Euronics Berkåk holder stengt
tirsdag 4. januar pga varetelling.

Vi ønsker alle
våre kunder

en riktig god jul og
et godt nytt år!

Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

Rennebu Turistkontor

Julegavetips:
40 turer i Rennebu
kr 190,-
100 år med Rennebukraft
kr 200,-
Tradisjonsmat i Rennebu
kr 180,-
Skihansker 
fra kr 199,-
Ulvang / Norheim sokker
fra kr 99,-
Rennebudresser 
kr 850,-/ 1.150,-


