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Emma og Ine på skøyter i Trondskogen.
Foto: Dagfinn Vold
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Næringsliv i Rennebu
garantere resultater for dem som vil lære, som vil forbedre
seg. Følgende sitat fra en tidligere deltaker syns jeg beskriver kurset godt: Du føler at kurslederen tar ordentlig tak i deg,
men hans bevisste bruk av humor gjør at ingen av deltakerne
tar seg selv så høytidelig. Alle kjenner seg igjen, og det gjør at
du får lyst til å ta tak i deg selv og sette i gang.
Som van Ommeren sier det: - Jeg vil gjerne komme
med en liten advarsel: Deltar du, må du nok belage deg på
å se verden og deg selv på en ny måte.

Bruk muligheten
- delta på viktig kurs
Alle kan bli bedre i kundebehandling, vertskap og personlig service. De aller fleste
kan til og med bli veldig mye bedre. Alle
i Rennebu inviteres til et todagers kurs 27.
januar og 8. februar i Nerskogen Skisenter.
Arrangør er Rennebu Næringsforening og
Nerskogprosjektet. Du bør ha en god grunn
dersom du ikke velger å delta.
Dette er et viktig kurs for alle som har mye kundekontakt. Kursholder er den svært erfarne kursholderen
Klaas van Ommeren, som er en krevende, underholdende
og dyktig kursholder. Som deltaker vil du få mange ahaopplevelser som gir deg godt grunnlag for å tenke over din
egen måte å opptre på, og dermed til å gjøre forandringer
– til det bedre.
Klaas van Ommeren definerer vertskap som kunsten
å få mennesker til å føle seg velkomne. - Og, sier han, skal du få folk til å føle seg velkomne, må du yte personlig
service. På kurset tar jeg tak i hvordan du fungerer som
person og vert med alle vaner og uvaner du har med deg
fra før. Kurset er intensivt og krevende, men så tør jeg også

God kundebehandling er en avgjørende konkurransefaktor. Vertskap kan og må læres. Alle kan bli bedre, og jo
bedre bedriftens folk opptrer, jo mer fornøyd blir kunden,
kjøpsviljen hans øker, bedriften blir sterkere og mer lønnsom. Slik er den enkle og gode sirkelen. Uansett bransje.
Kurset koster kr 900. Da får du kurs i to dager (torsdag
27. januar på dagtid og tirsdag 8. februar på ettermiddagstid), kurskompendium med ulike verktøy, bevertning).
Den lave prisen er mulig p.g.a. støtte fra ulike hold.
Påmelding til turistkontoret@rennebu.net eller telefon
72 42 77 05.
Jeg anbefaler
kurset på det sterkeste og håper så
mange som mulig
ser verdien i å
delta.

Rennebu kommune
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Viktig tema
Nerskogprosjektet arrangerte et kurs i vertskapsrollen for ett år siden, i Nerskogen Skisenter. Deltakelsen var
svært god, og det var naturlig å lage en oppfølger omkring
samme tema. I og med at også Rennebu Næringsforening
hadde lignende tanker, var et samarbeid naturlig. Som i
fjor får også bedrifter i Oppdal anledning til å delta.

tlf 73 43 74 10
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Saklistene finner du på
www.rennebu.kommune.no - politikk

Adresse
Telefon
E-post

Rennebu kommune og Mediaprofil as
Dagfinn Vold
rådm. Birger Hellan (ansv.red.)
ordfører Bjørn Rogstad, Halldis Nyrønning
og Jan Bredeveien
Rennebu Nytt, c/o Mediaprofil as,
Berkåk, 7391 Rennebu
72 42 76 66
Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil.no
Annonser:mari@mediaprofil.no
www.rennebunytt.no og www.rennebu.

Web
kommune.no
Abonnement Gratis alle husstander i Rennebu, Jerpstad,
Kvikne og Soknedal
Opplag
2.400 stk.

Fremtidens
helse- og
omsorgsutfordringer
I framtida vil vi bli flere eldre
samtidig med at vi blir færre i
yrkesaktiv alder. Hvordan skal
en på best mulig måte takle
de utfordringene som vi står
overfor med flere som trenger
hjelp og færre til å gi hjelp?
I Rennebu kommune viser prognosene at antall eldre over 80 år vil øke
med 68% fra 2020 til 2030, mens antall
yrkesaktive vil bli redusert med 7% i
samme periode. Tilsvarende prognose
gjelder for mange kommuner i landet
vårt.
Samhandlingsreformen
Den såkalte Samhandlingsreformen
vil tre i kraft fra 01.01.2012. — Dette er
en stor helsereform som vil medføre at
kommunene får overført flere og mer
kompliserte oppgaver innen helse og
omsorg enn det vi har i dag. Disse oppgavene er så krevende at alle mindre
kommuner må inngå samarbeid med
andre for å greie å håndtere utfordringene, sier helserådgiver Solveig Løkken.
Forebyggende arbeid
Et hovedmål i samhandlingsreformen er å gi rett behandling til rett tid
på rett sted. Hvordan skal vi greie det?
Samhandlingsreformen blir sett på
som en mulighetsreform for kommunene. Mens det første 10-året i 2000 har
vært spesialisthelsetjenestens 10-år, ser
man for seg at det neste 10-året skal bli
kommunehelsetjenestens. Det må nødvendigvis følge noen midler med når
kommunene får flere og mer krevende
oppgaver, men vi vet lite om hvordan
dette er tenkt løst enda. Det som imid-

Lederteam innen helse må ta utfordringene: Wivian Hjelmen Larsen (avd.sykepleier
Rennebu sykehjem), Solveig Løkken (helserådgiver), Marta Withbro (enhetsleder), Lill
Hemmingsen Bøe (kommunalsjef) og Helge Aalbu (enhetsleder). Enhetsleder Borgny Lien
var ikke tilstede ta bildet ble tatt.
lertid er helt klart er at man må bli flinkere til å arbeide helsefremmende og
forebyggende. Det er mye bedre både
for den enkelte og samfunnet hvis man
greier å forebygge fremfor å reparere.
Samarbeid i Orkdalsregionen
Rennebu utreder et mulig fremtidig
samarbeid med 12 andre kommuner
gjennom SiO (samhandlingsreformen i
Orkdalsregionen). — Arbeidet i SiO er
godt i gang og vi har laget en ståstedsanalyse som viser hvilke ressurser og
ufordringer hver enkelt kommune har
og hvordan dette ser ut samlet for hele
regionen, forteller Løkken.
Hvordan blir det for Rennebu?
— Nå er vi i gang med å lage fremtidsscenario med forskjellige ”bilder” på
hvordan man ser for seg at det vil bli
innen helse og omsorg i 2030. Hvordan
skal vi på en best mulig måte takle de
utfordringene som vi står overfor med
flere som trenger hjelp og færre til å ta
seg av dem? Kan vi for eksempel tenke
oss mer bruk av velferdsteknologi eller
er det andre måter å takle utfordringene på? Her ønsker SiO hjelp fra publikum og brukere av helse- og omsorgstjenester. Derfor vil det i løpet av januar
og februar bli arrangert folkemøter i alle

samarbeidskommunene der prosjektledelsen i SiO vil innlede til debatt rundt
dette temaet.
Folkemøte i Rennebu
Folkemøte i Rennebu blir 20. januar
kl. 19.00 – 21.00 på kommunehuset.
Alle som er interessert i hvordan helseog omsorgstjenesten skal være i fremtiden oppfordres til å møte opp og si sin
mening om hvordan de ønsker å ha det.
Viser til annonse annen sted i avisen.
Egen prosjektgruppe
For arbeidet lokalt her i Rennebu er
det opprettet en egen prosjektgruppe
som skal arbeide med samhandlingsreformen. Helserådgiver Solveig Løkken
er lokal prosjektleder. Gruppa består
ellers av Marta Withbro (leder LHF),
Helge Aalbu (leder HPO), Borgny Lien
(leder IPO), Gro Helen Røsten (lege),
Vegard Antonsen (IKT-rådgiver), Arnt
Hove (leder NAV Oppdal-Rennebu) og
Kari Aftreth (tillitsvalgt).
Av Dagfinn Vold

I forbindelse med at Rennebunytt nå trykkes i farger har bladet fått en oppjustering av utseende. Det meste er som før, men
spesielt forsiden har fått en ansiktløftning. Vi håper dere setter pris på bladet, og har dere innspill om utseende eller innhold
setter vi stor pris på tilbakemeldinger.
- Dagfinn Vold, redaktør
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M{ZD{
6
1.8 ADVANCE
FRA:

299.400,Fra 305.800

Mazda6 er en bil for hele familien hvor ytelser, stil, sportsligere
kjøreegenskaper og komfort er smeltet sammen. Mazdas nyutviklede
2,2-liters turbodiesel kombinerer effekt i verdensklasse med lavt drivstofforbruk
og lave utslipp.

M{ZD{ 2

M{ZD{ 3

1.3 ADVANCE (5-DØRS)
FRA:

165.800,Fra 178.000

1.6 ADVANCE

FRA:

M{zd{.Пo Prisene er inkl. mva. levert STORÅS! Årsavgift kommer i tillegg. Utstyrsnivået på avbildet bil kan
avvike fra priseksempelet. Mazda2: Drivstofforbruk: 4,2-5,7 l/100km. CO 2 -utslipp 112-135 g/km. Mazda3:
Drivstofforbruk: 4,4 -7,6 l/100km. CO 2 -utslipp: 119-183g/km. Mazda6: Drivstofforbruk: 5,5-8,1 l/100 km. CO 2 -utslipp
147-192 g/km. Mazda CX-7: Drivstofforbruk: 7,5 l/100km. CO 2 -utslipp 199 g/km.

Velkommen til prøvekjøring!
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Fra 230.800
229.700,-

M{ZD{ CX-7

2.2 SPORT

FRA:

542.300,Fra 550.600

HMS-kurs for bønder

I samarbeid med faglaga i Rennebu, avløserlaget, BSF og enhet
for landbruk og miljø arrangerer Landbrukets HMS-tjeneste
kurset ”Praktisk HMS-arbeid” i Rennebu.

Etter arbeidsmiljøloven § 3-5 skal
alle arbeidsgivere gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
Dette gjelder også om dere har ulønna
arbeidshjelp som barn og kårfolk.

Er du medlem i Bondelaget eller
Bonde- og småbrukarlaget samt
medlem i LHMS? →
Fullført kurs gir rabatt på forsikring,
eksempel Gjensidige 7%, If og Terra 5%.

Du som bonde har ansvar for sikkerheten på egen gård!
Kurset vektlegger å gjøre HMS
enkelt, praktisk og nyttig for deltakerne. Temaer som omhandles er bla:
Hva er HMS, ulykkesrisiko, ergonomi,
brann- og el-sikkerhet, psykisk helse og
arbeidsgiveransvar.

Påmelding
Skjer til landbrukskontoret v/Randi
Stolpnes, tlf 72 42 81 42 eller E-post:
randi.stolpnes@rennebu.kommune.no.
Påmeldingsfristen er 20. januar.
Gi beskjed om dere ønsker dagseller kveldskurs. Straks etter påmeldingsfristen vil vi se på deltakermassen
og dele opp i passende grupper. Vi satser på å starte første uka i februar.

Kurset er delt i 3 deler:
•
3 timer med lærer
•
6 timer egenstudie på internett
•
3 timer gårdsbesøk (i grupper)

Vil ha hjelp til å
overvåke gauper

Snøen har lagt seg over det meste
av landet, og da kan vi igjen finne spor
etter gaupa i terrenget. For å få best
mulig oversikt over antall familiegrupper trenger Statens naturoppsyn (SNO)
din hjelp.
SNO ber om at alle som ser gaupespor i snøen, og mistenker at det kan
være to eller flere dyr i følge, varsler den
lokale rovviltkontakten straks. På denne måten kan du delta i registrering av
bestanden.
Labber i samme spor
Når mor og unger går sammen, vil
de ofte gå oppi sporene etter hverandre.
Da ser det ut som om bare ett dyr har
gått der, selv om det er en hel familie.
Før eller siden splitter dyrene seg og går
ved siden av hverandre. Ved å følge sporet over en lengre distanse, er det mulig
å dokumentere om det dreier seg om en
familiegruppe eller ikke.

- Randi Stolpnes

Pris: medlemmer i LHMS: 1490,Ikke medlemmer: 1990,Arrangører av kurset:

Turistkontoret legges ned
Rennebu Bygdearrangement har hatt driftsansvar for Rennebu Turistkontor i 15
år. Hele tiden har driften gått med underskudd, og mange tiltak har vært gjort for å
bedre resultatet.
Samlet sett er turistkontoret tilført ca. 1 mill i driftstøtte gjennom de siste 10
årene fra Rennebu Bygdearrangement as. I tillegg til dette har turistkontoret også
fått en betydelig støtte fra Rennebu kommune - i 2010 kr 180.000, men ut fra signal
om nedlegging av turistkontoret har Rennebu kommune i sitt budsjett redusert sin
støtte til å gjelde i tre måneder - kr 45.000 i 2011.
Med disse realitetene ser Rennebu Bygdearrangement as ingen annen mulighet
enn å legge ned driften av Rennebu Turistkontor med virkning fra 01.03.11.

Så stort er et gaupespor, sammenlignet
med en snusboks. Til høyre i bildet et eldre
poteavtrykk av rev.
© LARS GANGÅS, SNO
Ditt bidrag er viktig
Meldingene fra publikum får direkte
betydning for vedtak i forvaltingen av
bestanden. Derfor er det viktig at registreringene blir så gode som mulig.
Det er viktig at rovviltkontaktene får
beskjed så raskt det lar seg gjøre, slik at
sporene kan sjekkes før de smelter, snør
igjen eller av andre årsaker blir borte.
Rovviltkontakten vil da foreta feltkontroll og vurdere om det er en gaupefamilie som har vært på vandring.
Våre lokale rovviltkontakter er:
Jan Erik Asphaug, tlf 72 42 74 89,
mobil 977 47 237
Håvard Rønning, mobil 482 12 691
- Enhet for landbruk og miljø
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Salget varer t.o.m
15. januar 2011
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Statoilkoppen
med 2011-lokk

149,-

bare 2011-lokk

Nytt i vinduskarmen?
Primula kr 29,Tulipaner 10 stk kr 85,tulipaner 15 stk kr 125,-

÷50% på div varer
99,-

Uke 22, 23 og 24

Statoil BERKÅK
Parallellveien 10
7391 RENNEBU
Tlf. 72 42 71 50

Etablert 1989

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

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

Oddvar Lien: 901 64 232

Berkåk
tlf 72 42 74 45

Rennebua A/S

Skinn og husflid, tlf 72 42 61 51

Stort salg
Masse varer skal ut

÷50% på klær
Salg på Garn

Edvin Eide: 950 34 056
Seierdalen, 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com
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Salget starter torsdag 13. januar

Lovlig
skrensing
på Buvatnet
Det er gitt dispensasjon for
motorisert ferdsel på Buvatnet
i to år. Det gir motormiljøet i
området en trygg arena å kjøre
på.
— Det er topp at vi får bruke
Buvatnet, og at det blir gitt et tilbud til
oss som ikke driver med fotball eller
annen idrett. Det er bedre enn å henge i sentrum og kjøre med bil der, sier
Håvard Aspeggen og Rasmus Trøite.
Det har vært stort engasjement for å
få til banen på isen, og samtidig grave
fram gapahuken og grillen.
Det har vært litt overvann på isen nå
i starten, og de skjønner ikke helt hvor
vannet kommer fra. Men med litt kulde
så vil det bli i orden.
Følg med på Facebook
Håvard og Rasmus kan fortelle at
det er avsatt to dager i uka, onsdag og
fredag, til lokal kjøring. Utenom dette
vil det bli åpne kjøringer på enkelte lørdager. Dager og tider for kjøring vil bli
bekjentgjort på Facebook.
Viktig tilbud
— MTL, hovedutvalg for miljø, teknikk og landbruk, har hele tiden vært
entusiastisk for å få til dette tilbudet
på Buvatnet, forteller leder i MTL Knut
Ingolf Dragset. Han ser det som viktig og positivt å ha kontakt med mot-

Glad for kjøring på Buvatnet: Knut Ingolf Dragset (leder i MTL), Rasmus Trøite,
Håvard Aspeggen og lensmannsbetjent Bjørn Trøite.
ormiløet og være litt på lag. Det ligger også i prosjektet Rennebu 3000 og
skape positive opplevelser med det å
bo i Rennebu. — Dette er en aktivitet vi
tradisjonelt ikke er så god på. Vi er best
på tilrettelegging for aktiviteter som ski,
idrett og musikk. Men med samarbeid
med motormiljøet kan vi også skape en
arena for dem.
Et tillitsforhold
Lensmannsbetjent Bjørn Trøite sier
at det er viktig å gi ungdommen en
arena der de kan utfolde seg. Men han
understreker at en slik tilrettelegging

Jeanette med i Korslaget

Programmet Det store korslaget er i gang på TV2, og
Jeanette Paulsen deltar på Team Dag (Ingebrigtsen). Jeanette
er fast kordame til Ingebrigtsen sammen med Ragnhild
Børset. Jeanette og Ragnhild har sunget sammen i gruppa
Java, og de er begge fast inventar når Rennebumarrtnan
arrangerer Fesjå´n.
Team Dag sang «Hold the Line» av Toto ved første opptreden, og gjorde sakene sine så bra at de ble stemt til topps.
Ingen av korene ble stemt ut første gangen, men tar med
seg poengene til andre runde.
Jeanette oppfordrer rennbyggene og andre til å stemme
på Team Dag. Vi ønsker Jeanette og koret lykke til!

også forplikter ungdommen til å kjøre
hensynsfullt og aktpågivende ellers i
trafikken. I den forbindelse har Bjørn
hatt møte med et tosifret antall ungdommer og forklart at dette er et tillitsforhold som ikke må misbrukes. De har
også skrevet under på en ”avtale” med
det lokale politiet, der de lover å opptre
slik i trafikken at det ikke oppstår farer
eller skade for en selv eller annen trafikk.
Av Dagfinn Vold

Innset sprer
kondomforbud!

Innset
ekspanderer
og Grankollveien i Øvre
Trondskogen er døpt om
til Innsetlia 2. Samtidig er
det skiltet for kondomforbud.
Hvem som står bak
stuntet er usikkert, og
følgene av skiltinga blir
interessant å følge med på.
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Takk for
penger til
Fritidsklubben!
En hyggelig overraskelse dukket opp
like før jul. Kvinnegruppa i Rennebu
Arbeiderparti overleverte en sjekk på
kr 17.500 til Fritidsklubben. Fantastisk!
Tusen takk!

Sjekken ble overrakt av Solveig Træthaug
tilavtroppende leder Endre Kosberg og
påtroppende leder Marit Syrstad Hoel.
Som kjent måtte klubben i likhet
med diverse andre leietakere i Vonheim
Flerbrukshus forlate den gamle bygningen i høst. Taket begynte å gå i stykker
og det ble ikke vurdert som lønnsomt å
flikke mer på en temmelig gebrekkelig
bygning. Men utflyttingen ble noe mer
hastig enn planlagt. Nå har heldigvis
alle leietakerne fått seg nytt tilhold, noe
vi er veldig fornøyd med.
For fritidsklubben var det allerede
bestemt at de skulle flytte inn i det
gamle formingsbygget på Berkåk skole.
Kommunen har nå fra nyttår 2011 satt
i gang med nødvendig restaurering
av lokalene. Det er også satt av egne
penger til innkjøp av noe inventar og
utstyr. Men behovet er stort og pengene fra kvinnegruppa kommer likevel
godt med. Etter mange år med dårlige
lokaliteter og gammelt utstyr fortjener
ungdommene nå noe bedre. Så nok en
gang tusen takk til kvinnegruppa!
Vi gleder seg nå til å starte opp på
ny frisk ut på nyåret en gang. Endre
Kosberg måtte dessverre slutte som
klubbleder, men Marit Syrstad Hoel har
nå tatt over roret og vil føre skuta videre. Vi ønsker henne og de øvrige ansatte, samt alle klubbens brukere lykke til
og et godt nytt år i nye lokaler.
- Astri Snildal
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Destinasjon Orkladal
20. januar kl 19.00 - 21.30 inviterer Destinasjon Orkladal til
informasjonsmøte og kick-off på Bergmannskroa på Løkken
Verk.

Prosjektgruppa i Destinasjon Orkladal: Sturla Eide, Mona Schjølset og Knut Hårstad.
Bak står Hilde Sætertrø, Jon Arnt Holmen og Tore Hansen.
Alle som driver kommersiell eller
frivillig virksomhet innenfor reiseliv,
opplevelser og aktiviteter, kultur og friluftsliv er invitert til møtet. Alle andre
virksomheter i dalføret som har omsetning fra turister eller gjester - butikker,
bensinstasjoner, gårdsbruk osv., og alle
som er interessert i næringsutvikling er
også velkommen.
Etter flere år med utvikling er
Destinasjon Orkladal klar til å ta et
skritt videre.
— Vi har nettopp lansert websiden
www.orkladal.com, som er linket opp
mot www.trondelag.com og www.visitnorway.com, forteller Tore Hansen, styreleder Destinasjon Orkladal.
Destinasjon Orkladal er i gang med
å planlegge utviklings- og markedsaktiviteter for 2011 og 2012. De har som
mål å profilere og øke kjennskapen til
Orkladal som reisemål og et sted for
opplevelser og aktiviteter, for folk i og
utenfor området.
— Å besøke et sted, et dalføre som
Orkladal, avhenger av at det er mye
å oppleve, og da må vi utvikle og vise
fram de tilbud som finnes. Denne helhetlige samarbeidstankegangen ligger bak etableringen av Destinasjon

Orkladal. Sammen er vi sterke.
Informasjonsmøtet starter med presentasjon av Destinasjon Orkladal ved
styreleder Tore Hansen, der han stiller spørsmålene hva er Destinasjon
Orkladal - for hvem, og hva skal
Destinasjon Orkladal gjøre?
Landsdelselskapet
Trøndelag
Reiseliv profilerer reiselivsnæringen i
Nord- og Sør- Trøndelag nasjonalt og
internasjonalt. Reiselivssjef i Trøndelag,
May Britt Hansen forteller om hvorfor
det er viktig at Trøndelag har destinasjonsselskaper, og hvilke fordeler man
får ved å være tilknyttet et destinasjonsselskap. Det blir også en kort presentasjon av den nye reiselivsstrategien for
Trøndelag.
Destinasjon Orkladal vil videre ha
fokus på vertskapsrollen, kompetanseheving og produktutvikling. I den
forbindelse kan det være muligheter
for samarbeid med VRI Trøndelagprosjektet, som har en egen reiselivssatsing. Trond Stiklestad i VRI forteller
om muligheter til samarbeid om konkrete prosjekter og aktiviteter.
Av Dagfinn Vold

Bok på liv og død
Eli Rygg: ”Typisk oldemor.”
Gyldendal forlag.
At folk inviterer til trivelig samvær
på sin egen begravelse, er ikke så vanlig.
Heller ikke at noen bestemmer
dagen for avgang, særlig mens man
ennå er frisk som en fisk, og legen
erklærer den 92-årige damen som en
sprek person med gangsyn og godt
humør. Trett av dage? Nei, det er bare
det at oldemor synes at nå får det klare
seg.
Hun har levd lenge nok, og bra nok
til å forlate det hele ”mens leken er
god”! Selv om oldebarnet Mikael, 11
år, synes det ble et sjokk. Likevel kaster han seg inn i oppgaven som ”støttekontakt” til alle de selsomt forunderlige
tiltak som oldemor setter i scene foran
den store begivenhetsfesten, der gumman fører an.
I invitasjonen rundt omkring gir
hun friske råd,- at den som skal overnatte, må ta med sengetøy, ”for jeg skal
ikke vaske mer”, og husk at ”dere må
låse når dere går”.
Den slags som vitner om dagligdags
omsorg, praktiske forberedelser som
skiller seg tusenfoldig fra det vi forbinder med begravelser.
Utrolig, det hele! Latter og tårer om
hinannen, man vet ikke hva man skal
si, gjøre eller tro, for boka er RAR. Den
er ikke blasfemisk, hva noen kunne
tro, ikke ironisk, - den fleiper ikke med
alvoret og høytideligheten, flirer ikke

av døden. - den viktigste begivenheten
i et menneskeliv etter fødselen. (Som
heller ikke er noen spøk.)

Vår bokanmelder
Elisabeth Berkaak
anbefaler bok!

Hvis det er noe vi kan nevne ”fleip”,
så er det forfatterens forsøk på å belyse
døden og tingene rundt den på en ny
og tankevekkende måte, i stedet for å
sope begrepet DØD under teppet.
Det er et ubehagelig tema, det gjelder ikke oss, la blomster og salmer
overta, med kaffe attåt, og trøsterike ord
fra de som står hos når noen er borte.
Vanlig og helt i orden, men har ikke
noen plattform å stå på sammen med
boka om oldemor. Husk endelig det!
Modig gjort, og fabelaktig morsomt
gjort, - den som mener noe annet har
misforstått hensikten med oldemors
elleville forberedelser til egen gravferd.
At noen er obs på hva boka står for,
er tydelig nok, ”Typisk oldemor ” kommer om litt i tysk oversettelse, så her
går det unna og rette veien for en forfatter som allerede har flere s.k. temabøker bak seg. Alle med barns problemer som nav, og dette med barn KAN
Eli Rygg, vet vi. Det skal bli spennende
å følge med så lenge man får anledning
til det. Et par nye bøker er allerede på
gang. Leseren kan glede seg.
Tro meg.
Av Elisabet Berkaak

BIBLIOTEKET
Åpningstider:
Mandag og torsdag
kl 16-19
Onsdag
kl 10-13

Tips til Rennebumartnan 2011 ønskes!
Martnan i år har med temaet NYTTA PÅ NYTT som ekstra inspirasjonskilde.
Martnaskomiteen er i gang med planlegginga frem mot årets martna 19. – 21.
august, og vil gjerne ha gode innspill fra så mange som mulig.
Vi liker at folk engasjerer seg i martnan og kommer med ideer til oss, både når
det gjelder gode temaideer og ikke minst underholdningskrefter. Vi skal jo ha både
kulturkveld, kirkekonsert, akustisk aften, underholdning på martnasområdet og
ikke minst en luggum Martnasgjest, så hvem ønsker du å se og høre?
For både å lese mer om årets tema, og tipse oss så er det bare å gå inn på www.
rennebumartnan.no, Rennebumartnans facebookgruppe, ringe oss eller stikk innom kontoret. Mandag 17. januar trekker vi ut to vinnere av gavekort på 250,- som
kan brukes hos valgfri utstiller, blant alle som kommer med ett eller flere forslag til
oss.
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Hvordan står
det egentlig til
med rennebudialekta?

Dette er et spørsmål som opptar
mange. Språk og dialekter er en form
for levende materie som hele tiden er
mottagelig for påvirkninger og som forandres kontinuerlig.
Men er det som med klima at nå går
det fortere enn før? Kan vi samle ord
og uttrykk som er i ferd med å gå tapt?
Finnes det allerede en slik samling?
Bør det være en målsetning å bevare
Rennebudialekta, og er det noe vi kan
gjøre for å hindre at den ”vaskes helt
ut”?
For å diskutere dette og mye mer
inviterer vi alle interesserte til dialektkveld i kommunestyresalen på Berkåk
fredag den 28. januar kl 18.00. Rennebu
er så heldig å ha fostret en med doktorgrad i trøndermålet; førsteamanuensis Stian Hårstad, og han vil innlede
omkring tema endring og bevaring.
Bak arrangementet står Rennebu
Historielag og Rennebu Mållag
sammen med Rennebu kommune.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen
til det vi mener skal bli en spennende
kveld.
- Astri Snildal

Julegrantenning på
Innset

Innset grendalag arrangerer lørdag
15. januar kl 15 julegrantenning oppi
Lia på Ulsberg. Det blir skilta fra veien.
Det blir brannbil tilstede som ungene
kan få ”prøve”. Ellers blir det gløgg og
akebakke. Viktig med gode klær.

Beste pepperkakegrend

Juryen valgte Innset som beste pepperkakegrend: Anne Karin Nilsen (Strinda
Frivilligsentral), Fridar Skjerve, Jorunn Eide (Bjugn Frivilligsentral),Tone Eithun og Tore
Gjerstad (Meldal Sparebank).
— Det var stor respons og mange leverte kreative løsninger på pepperkakehus
til den uhøytidelig grendakonkurransen, sier Maj Britt Svorkdal Hess i Rennebu
Frivilligsentral.
Det kom inn pepperkakegrender fra Voll, Stamnan, Berkåk, Nordskogen og
Innset. Juryen valge Innset som den beste grenda, og begrunnet valget med at alle
i grendalaget, små og store, hadde gått sammen om bakinga. Det var veldig sprudlende og
fargerikt og i Rennebu 3000 sin ånd. Premien til Innset grendalag er på kr 2.000 og er
sponset av Meldal Sparebank.
Maj Britt oppfordrer grendalagene til å hente sine byggverk så snart som mulig,
og hva de vil gjøre med husene i ettertid er opp til hver enkelt. Hun takker alle for
deltagelsen og ønsker velkommen igjen til neste førjul.
Av Dagfinn Vold

Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

Et personlighetsintensivt kurs over to dager

Vertskap og personlig service
gjennom personlig utvikling
Torsdag 27. januar og tirsdag 8. februar
Kursavgift: kr 900,Kurssted: Nerskogen Skisenter

Kurset arrangeres for personer og bedrifter i Rennebu og
Oppdal, av Rennebu Næringsforening og Nerskog-prosjektet.

Døgntlf 91 31 30 30
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Kursbrosjyre/invitasjon se www.rennebu.net.
Påmelding: snarest til
turistkontoret@rennebu.net eller tlf 72 42 77 05

Månedens håndverker BIRKA
januar 2011 er Tone Tvedt i
Ullform. Hun tilbyr filt i ulike
teknikker, blant annet produkter som tøfler, skjerf, klær
og skulpturer, gjerne i kombinasjon med andre materialer.
Men aller best trives hun når
hun jobber med å tøye grensene for hvordan ull kan brukes!

Fra olje til ull

- Kardet ull er mitt viktigste arbeidsmateriale, og det gamle filthåndverket
hvor ullfibre filtes sammen til et fast
stoff er utgangspunkt for mine arbeider,
forteller hun.
Som mange andre i Stavangerregionen jobbet hun mange år i oljebransjen med IT, men valgte etter hvert
å slutte for å prioritere mer tid med
barna sine.
- Helt siden jeg var liten har jeg vært
interessert i håndarbeid og kunst, og
har på hobbybasis vært borti alt mulig
fra strikking til keramikk og skulpturer,
forteller hun.
Liker å utfordres
I arbeidet kombinerer hun ull i forskjellig kvalitet fra både norske og utenlandske produsenter, gjerne blandet
med andre materialer som for eksempel
silke og lin, for å få et tynnere stoff som
kan egne seg til lekre kjoler og sjal.
- Jeg lager gjerne tøfler på bestilling,
men liker aller best å ufordres på andre
områder og lage unike kreasjoner eller
arbeider med en funksjon. Gjennom
nye teknikker og metoder søker jeg
mot et moderne uttrykk, med rene farger, materialer og linjer, og kanskje å
sprenge noen grenser for hvordan ull
kan brukes.

Bildet er fra utstillingen i Birkas- lokaler på Berkåk.
Kursholder
Tone holder og arrangerer jevnlig
kurs i forskjellige filt-teknikker, og programmet for våren 2011 finner du på
hjemmesiden www.ullform.no.
- Gleden ved å lage noe selv, betyr
mye for meg, og er nok min største
inspirasjonskilde, både med tanke på
egne arbeider, men også i undervisningssammenheng. Inspirasjonen til
neste arbeid kommer som regel mens
jeg jobber med et annet arbeid – men
ofte inspireres jeg av det jeg ser rundt
meg, enten jeg er på tur, sammen med
andre eller slapper av med en god kopp
kaffe, sier hun.
Bokutgivelser og søstersamarbeid
- Per i dag er det to ansatte i Ullform,
inkludert meg selv, og våre råvarer
kommer fra både norske og utenlandske produsenter. Vi prøver å holde

gunstige priser til alle våre kunder, og
bestreber oss derfor for å komme så
nær produsent som mulig. Varelageret
er bygget opp gradvis, med et variert
tilbud av produkter og hjelpemidler til
alle som filter selv, forklarer Tone.
Sammen med søsteren Nina Tvedt
Sliper, som driver eget filteverksted, har
hun gitt ut de to bøkene ”Filt i farger”
(2008) og ”Filt – Kreativ toving og filting” (2010).
Hos Ullform finner man både Tone
og Ninas arbeider for salg, men den
største aktiviteten og omsetningen er i
salg av ull, silke, hatteblokker, skolester,
latex m.m. til privat- og bedriftskunder
over hele landet, fra nettbutikken og
butikken. Ullform får produsert skolester og hatteblokker som eksporteres til
hele verden.
Se birka.no for mer informasjon.
Av Marit Ødegaard Hagen

Endelig trimrom i Rennebuhallen!

Det vil si, det er egentlig det ”gamle” trimrommet som har gjenoppstått med nytt og tidsmessig utstyr.
På grunn av manglende undervisningslokaler på Berkåk skole, har trimrommet i hallen nå i en årrekke vært brukt som
klasserom. Med nye skolelokaler har dette endret seg, og rommet står klart for bruk til det det egentlig var planlagt som.
Kommunen og Rennebu idrettslag har gått sammen om å spleise på utstyret. Vi håper og tror at rommet skal kunne være
i bruk fra først på februar 2011. Utvelgelsen av utstyr er foretatt av fysioterapaut Solfrid Skjerve i samarbeid med Kjetil Værnes
fra idrettslaget.
Rommet vil være tilgjengelig for alle som ønsker å bruke det så lenge hallen er åpen og det er tilsynsvakt til stede. Det vil i
praksis si alle hverdager, samt søndag kveld. Mot sommeren vil nok tilgjengeligheten bli noe mindre. Tilbudet vil være gratis,
hvis det ikke er snakk om organisert trening for grupper. Vi får prøve oss fram i en periode og se hvordan dette vil fungere.
I alle fall regner vi med at mange vil få glede av det nye tilbudet, og ut fra signalene så langt har vi all grunn til å forvente
det.
- Astri Snildal
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Ny E6 gjennom Berkåk?
Ny E6 gjennom
Berkåk kommer
stadig nærmere,
og i disse dager
lanserer Prosjekt
Trondheimsveien en
video for å trekke i
gang en diskusjon
om veivalget.

Trondheimsveien er et
begrep som oppstod først
på 2000 med bakgrunn i alt
for mange trafikkulykker
og for stor trafikkemengde i forhold til veistandard. Dette er videreført i
Prosjekt Trondheimsveien, i
regi av fylkeskommunen sammen med
kommunene Melhus, Midtre Gauldal,
Rennebu og Oppdal.
— Målet til Prosjekt Trondheimsveiene er å få utbedret E6 til vanlig
normal standard for trafikkert riksvei,
forteller prosjektleder Trond Jære. Han
skal blant annet sikre at planprosessen
i kommunene har nødvendig framdrift
for at Statens Vegvesen kan gjøre sluttjobben med sluttplanlegging og bygging.
Informasjonsfilm
— Med erfaring fra Soknedal og
Oppdal, der det i etterkant har vært
heftige diskusjoner, vil vi prøve å ligge
i forkant med informasjon om planarbeidet her i Rennebu, sier Trond. —
Derfor har prosjektet fått utarbeidet
en informasjonsfilm om E6 gjennom
Berkåk som bidrag for å komme i gang
med lokal diskusjon så snart som mulig.
Dette er viktig for å få innflytelse på
hvordan trasévalget skal bli. Til slutt er
det Vegvesenet som bestemmer trasé og
utforming, men det er nå prosessen der
kommunene har mest innflytelse foregår.
Informasjonsfilmen blir i disse dager
lagt ut på nettstedet www.byggvei.no,
facebookgruppa til Bygg vei og rennebu.kommune.no. Trond håper også
at lokale aviser ser det interessant og vil
legge den ut på sine sider.
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Filmen til Prosjekt Trondheimsveien er ment som et diskusjonsgrunnlag, og det er lagt inn
to rundkjøringer på E6 gjennom Berkåk sentrum.
Viktig med diskusjon
Trond forteller at filmen ikke viser
noen løsning som ligger på et skrivebord, men det er tanker om hvordan
det kan bli. Utgangspunktet for tankene er kommunestyrets og Rennebu
Næringsforenings ønske om fortsatt E6
gjennom Berkåk, holdt opp mot aktuell
veistandard. Et tenkt eksempel for å få
ingang en diskusjon og tenking rundt
temaet.
— Det er ingen propogandafilm,
men mye vil nok skje allerede dette året
når det gjelder ny E6 ved Berkåk, sier
Trond.
Kom med innspill
Samme hvilket alternativ som
blir valgt, vil det bli en ombygging
av Berkåk. Derfor er det viktig at folk
viser engasjement, og har de innspill
er det viktig at de henvender seg til
Rennebu kommune og Audhild Bjerke
på Plankontoret.
— Målet vårt er at det vil bli igangsatt utbygging i Soknedal i 2012, og
neste strekk deretter kan bli Løklia/
Garli og sørover. Da gjelder det å få
frem engasjementet nå før det blir for
sent å komme med innspill, sier Trond.
Arbeidet til Prosjekt Trondheims-

veien følger tidsmessig arbeidet til
Rennebu kommune om stedsanalyse
på Berkåk og konseptvalgutredningen
til Statens Vegvesen.
Hvilken trasé ønsker vi
Rennebu kommune skal nå starte
opp med stedsanalyse for Berkåk og
Innset. Bakgrunnen for dette er at kommunestyret i fjor vedtok å sette i gangplanarbeid for stamveinettet gjennom
kommunen. Dette gjelder både E6 og
Rv3. — Vi må få på banen konsekvensene for de ulike traséalternativene, og
vi må vite hvorfor vi ønsker det vi til
slutt går inn for, sier Audhild Bjerke ved
Plankontoret.
Dette arbeidet vil foregå med ei
gruppe bestående av to politiske representanter, representant fra næringslivet
to representanter fra barn og unge, og
evt lokale velforeninger/grendalag. —
Denne gruppa vil ha en møteserie frem
til konseptvalgutredningen kommer til
høring, som er anslått til 20. mai. Vi vil
ta utgangspunkt i de vedtatte planene,
skissene vegmyndighetene har og vegmyndighetenes veinormaler. Vil se på
flere alternativ for E6 gjennom sentrum
– også tunnelalternativ, sier Audhild.
Av Dagfinn Vold

Hva forventer du av det nye året?
Anne Lise Landrø, Berkåk
1: Alle topptrimturene og de oppkjørte skiløypene - det er luksusen her i
Rennebu. Ellers husker jeg martnan og
tilstelninger på Torget.
2: Det burde vært rydda opp ved
oppkjørselen når du svinger opp
Mjukli-veien.
3: Nyte siste halvåret som lærer i
skolen.
Oddmund Rise, Nerskogen
1: Skitur til Svarthetta der jeg fikk
prolaps og krøp de siste 20 meterne til
bilen.
2: Jeg har ei tomt oppmed veien på
Nerskogen på 6 mål som kunne vært
bygd ut med aldersboliger.
3: Gjøre ferdig verkstedet mitt for
å holde i stand egne biler. Interessen
for veterankjøretøy er stigende på
Nerskogen.

Vi tok med oss fotokamera og skriveblokk og stilte følgende spørsmål:
1: Hva husker du best fra her i Rennebu i 2010?
2: Har du et ønske for Rennebu i 2011?
3: Har du et ønske eller mål for deg sjøl i 2011?

Anne Lise Landrø, Berkåk

Oddmund Rise, Nerskogen

Anders Aa, Berkåk

Arnfinn Engen, Skjervgrenda

Anders Aa, Berkåk
1: Sønnen vår Martin ble født.
2: Sentrumsutviklingen er ikke på
plass, bl.a. nye lokaler til COOP Prix.
Det går for sent.
3: Vil engasjere meg mer i det politiske livet i kommunen.
Arnfinn Engen, Skjervgrenda
1: Martnan - vi i historielaget hadde
en del arbeid med den.
2: Legge tilrette for varige arbeidsplasser
3: God helse og trivsel i nærmiljøet

Rennebu på toppen i Borgerundersøkelsen 2010
Borgerundersøkelsen er en landsomfattende undersøkelse i regi av Høyskolen i Bodø og Sentio Research. Undersøkelsen hadde som mål å få fram hvilken oppfatning innbyggerne har om kommunen eller regionen som en plass å leve og bo i, hvordan
innbyggerne ser på kommunens ulike virksomheter og hvilken innflytelse borgerne synes at de har på kommunale vedtak.
Rapporten bekrefter at “Rennebu er et godt sted å være”. I Trøndelag kommer Rennebu på tredjeplass på det ene hovedmålet, Tjenestetilfredshet. Kun Tydal og Frosta har bedre skår. Rennebu kommune har Trøndelags beste skår når det gjelder
miljøbevissthet, generell drift, informasjon til innbyggerne og samfunnsansvar og etikk.
Der kommunen får dårligst skår fra sine innbyggere er på næringsutvikling og kommunalt kulturtilbud. Når det gjelder
barnehagetilbudet, grunnskolen, eldreomsorgen, helsetjenester og veier gjør Rennebu det bra.
Ordfører Bjørn Rogstad forteller at de vil gå nøye gjennom resultatet av denne undersøkelsen, og spesielt se på hva de kan
gjøre med de områdene de får dårligst uttelling på.
Rennebunytt vil gå grundigere inn på Borgerundersøkelsen i neste nummer.
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Har du behov for

rørlegger?
Telefon butikk: 72 42 64 64
Mobil: 464 49 272
Vi kan gi råd og tips om
forskjellige løsninger,
enten det er snakk om bolig
eller hytte. Vi kommer
gjerne på befaring.
Vi har erfarne og
allsidige rørleggere.
Vi har stor innbydende butikk
der vi har utstilt forskjellige
dusjløsninger, baderomsmøbler osv.
Vi er hyttetorget-forhandler!

Gaveutdeling
i Meldal Sparebank
Årlig gis en del av bankens overskudd som gaver
til allmennyttige formål. I den forbindelse
oppfordres alle lag og organisasjoner til å sende en
skriftlig søknad om tildeling av midler.
Søkeren bør ha et kundeforhold i banken, i tillegg
bør siste godkjente regnskap vedlegges søknaden.
Skriv også litt om aktiviteten i laget/organisasjonen,
samt medlemstallet.
Søknadsskjema fås ved henvendelse i banken
eller kan lastes ned på vår hjemmeside
www.meldal-sparebank.no
Tildeling av gaver skjer i Forstanderskapets møte
i slutten av februar.
Søknadsfristen er satt til 31. januar.

Åpningstider:
Mandag-Fredag 08.00 - 16.00
Lørdag 10.00 - 13.00

Industriveien 4, 7391 Rennebu

BU-midler - bruksutbygging

Som dere kjenner til har Innovasjon Norge de siste årene
hatt søknadsfrist for BU-søknader for tradisjonelt landbruk. I 2011 blir det ingen søknadsfrist for innsending
av søknader, men det er ønskelig at Innovasjon Norge
får inn flest mulig søknader så tidlig på året som mulig.
Litt førstemann til mølla prinsippet…. Godt gjennomarbeidede søknader vil få en raskere saksbehandling enn
de som er mangelfull. Innovasjon Norge ber dere bruke
e-søknad når det søkes om BU-midler.
For mer informasjon se www.invanor.no. Her finnes det
også en kufjøsplanlegger med ulike tips i forbindelse
med oppstart og bygging av fjøs. Det er også her lagt inn
ulike tester slik som kalvehytter, melkestall mm.
Er det noe dere lurer på i forhold til søknader til
Innovasjon Norge så ta gjerne kontakt med Enhet for
landbruk og miljø.

Busstransport til svømmehall?

Påmelding/ interessekartlegging for ev. busstransport til
Støren svømmehall 10 ganger, vår-2011
Tidspunkt: Mandager kl. 18.00 i oppvarmet basseng.
Gjennomføring: Avhengig av minst 10 deltakere.
Deltakere betaler selv svømmehall og bussbillett.
Påmelding til Info-torg på telefon: 72 40 25 03
innen 14. januar 2011
- Kommunehelsetjenesten v/ Fysakkoordinator
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Avgiftsvedtak for 2011

I henhold til forvaltningslovens § 38 gjøres kjent at
Rennebu kommunestyre i møte den 16.12.2010 fastsatte nye gebyrsatser/ avgiftssatser som skal gjelde med
virkning fra den 01.01.2011.
Gebyrregulativene/ avgiftssatsene er lagt ut på
kommunens hjemmeside www.rennebu.kommune.no
De kan også fås ved henvendelse til servicetorget.
- Rådmannen

Folkemøte i Rennebu			

Hvordan ønsker DU at helse- og omsorgstjenesten skal
være i fremtiden?
Er du interessert i dette emnet, møt opp på
Kommunehuset i Rennebu 20. januar kl 19.00 – 21.00
Innledning ved prosjektleder Svein Jarle Midtøy, SiO
(samhandlingsreformen i Orkdalsregionen)
Viser til egen artikkel annet sted i avisen.
- Solveig Løkken, helserådgiver

KUNNGJØRINGER
Leilighet til salgs

Tre roms leilighet i Trondskogen Borettslag (TROBO)
på Berkåk selges.
Leiligheten er lys og solrik og ligger i andre etasje.
Den består av stue med sørvendt veranda, åpent kjøkken,
to soverom og bad. Det er dessuten en bod i leiligheten
samt en kjellerbod.
Areal: 76 kvm
Prisantydning: kr 250.000 + omkostninger.
Felleskostnader: ca kr 4.200 pr mnd.
For visning, kontakt Reidun Dalsegg,
tlf 72 42 77 53, mobil 913 16 094.

ÅRSMØTE I RENNEBU ARBEIDERPARTI

Fredag 4. februar 2011 kl. 19.00,
Frivillighuset Berkåk
Vanlige årsmøtesaker.
Etter årsmøtet blir det bl.a. servering, utdeling
av hedersmerker og sosialt samvær.
Alle medlemmer er hjertelig velkommen!
Forslag som ønskes behandlet sendes styret v. Sivert Berg
innen 28.01.11
- Styret

Lydighetskurs - hund

6 helger + 3 onsdagkvelder
Mer info: www.hundeservice1.com
Eller ring: 993 70 824 June Solemsmo

Skytterlagsfest i Skytterhuset,
Gammelstødalen

Rennebu Skytterlag innbyr til
medlemsfest 19/2-11.
Premieutdeling og dans.
Koldtbord, skjenkebevilling. Kuvertpris kr 175
Bindende påmelding på rennebu@skytterlag.no, på liste i
innendørsbanen eller til rennebu@skytterlag.no
innen 8/2-11.
Medlemskap kan tegnes ved påmelding.
Gamle og nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Skogdag
Lørdag 15. januar kl 11.00
Pynten v/E6 – parkering på vektstasjonen
For alle skogeiere og ellers interesserte.
Tema: Maskinell tynning (hogstmaskin) og ungskogpleie
Leveringsbetingelser & kapperegler
Diskusjon om bruk av tilskudd i 2011
SERVERING - VELKOMMEN

KUNNGJØRINGER
Vi inviterer alle interesserte til

DIALEKTKVELD

i kommunestyresalen fredag den 28. januar kl 18.00
Stian Hårstad innleder omkring endringer og utfordringer
for Rennebudialekta framover.
Arr.: Rennebu Mållag, Rennebu Historielag og
Rennebu kommune.

Oppstart Frisktrim

onsdag 19. januar i Berkåk
Samfunnshus kl 10.00
(altså ikke hallen kl 10.30 som tidligere)
NB: 26.januar utgår pga annet arrangement.
Deltageravgift kr 400,Instruktører: Solfrid Skjerve og Hilde
Bjerkseth

Jegerkveld

Rennebu jeger og fiskeforening arrangerer jegerkveld
fredag den 21 januar i Berkåk samfunnshus.
Program for kvelden:
• Bjørn Brendbakken viser film om storelg fra Dovre og
Nord- Østerdalen
• Våbenhuset Nygård kommer med sine produkter.
• Lars Axel Nygård vil fortelle litt om vedlikehold av
jaktvåpen
• Svein Erik Morset kommer med en evaluering av
storviltjakta i Rennebu for 2010 sesongen
• Preparant Kenneth Holiløkk stiller ut diverse utstoppete
dyr/ fugler
• Inger Hilde Myrbekk fra Kroken bakeri kommer med
diverse bakst
Det vil bli kaffesalg og loddsalg. Dørene åpnes klokka
19.00. Programmet starter klokka 20.00.
Hjertelig velkommen!
Rennebu Pensjonistforening har

ÅRSMØTE/MEDLEMSMØTE

i Samfunnshuset, Berkåk, den 26.01. 2011 kl 11.00.
Vanlige årsmøtesaker.
Velkommen!

Ønsker ingen oppmerksomhet på dagen.
- Inge

Endret åpningstid for mottak av klær
på Refshus skole

Åpningstidene for mottak av klær er endret til kl 16.00
- 18.00. Vi har åpent første torsdag hver måned, unntatt
januar da vi har stengt.
Hilsen Østeuropakomiteen i Rennebu
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Rennebunytt -

neste nummer 3. febr. - frist for stoff 26. jan. -

Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!
Januar:
18.01 Formiddagstreff
Berkåk
19.01 Poengrenn Langrenn, Skøyting Berkåk
26.01 Poengrenn Skiskyting
Berkåk
27.01 Formiddagstreff
Voll
Februar:
01.02 Formiddagstreff
Berkåk
02.02 Poengrenn Langrenn, Klassisk Berkåk
03.02 Mottak av klær
Refshus skole

11.00
19.00
19.00
11.00
11.00
19.00
16-18

Rennebu Husflidslag har åpent hus i Elverhøy (Joveien 4)
mandager kl 18.00-21.00
Rennebu Skolekorps har øvelse i samfunnshuset
hver torsdag kl 18.00-20.00
Rennebu Mannskor har øvelse på Berkåk skole
hver tirsdag kl 19.30-22.00

Rennebu Songkor har øvelse på Voll skole
hver onsdag kl 19.30-22.00
Rennebu Musikkorps har øvelse hver onsdag
kl 18.30-21.00 (Berkåk / Oppdal)
Hørselshjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i måneden kl. 10.00-12.00
Rennebu Skytterlag har treningsskyting på innendørsbanen tirsdager kl. 17.00 og torsdager kl. 18-20
Spinning alle hverdager, for timeplan se
www.oppspinn.net
Frisktrim i Rennebuhallen onsdager kl. 10.30-11.30
Step i Samfunnshuset tirsdager kl. 18.30-19.30
Trenger du skyss eller følge til et arrangement
eller aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

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

Utgivelsesplan Rennebunytt vår 2011
A4-utgavene har innleveringsfrist onsdag en uke før utgivelse - opplag 2.400 stk.
Tabloidutgavene har imidlertid tidligere frist - opplag 4.500 stk, derav 1.900 hytteeiere i
Rennebu og på Kvikne.
Alle utgivelser i 2011 er i farge.
Du finner utgivelsesplan for hele året og annonsepriser på www.rennebunytt.no
Nr
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
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Utg-uke
2
5
7
9
11
13
15
18
21
23
25

Utg-dato
13.01.
03.02.
17.02.
03.03.
17.03.
31.03.
14.04.
05.05.
26.05.
09.06.
23.06.

Frist for stoff
05.01.
26.01.
09.02.
23.02.
09.03.
23.03.
04.04. NB!
27.05.
18.05.
30.05. NB!
15.06.

Kommentar

A4
A4
A4
A4
A4
A4
Påske - tabloid
17. mai
A4
Sommer - tabloid
A4

