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Arbeidet med kommunal planstrategi er nå godt i gang, 
og forslaget til planstrategi for Rennebu skal ut på høring 
etter behandling i kommunestyret den 21. juni. Arbeidet så 
langt har synliggjort flere interessante utviklingstrekk. 

Befolkningsutvikling. I perioden 2008 – 2010 var det en 
liten økning i folketallet på til sammen 35 personer. Dette 
endret seg dramatisk i 2011 med en nedgang i folketallet 
på 60 personer. Denne negative trenden har fortsatt også 
i år, med en registrert nedgang i første kvartal på 25 per-
soner.

Arbeidsplasser. Per 31. januar 2012 var det registrert 439 
bedrifter i Rennebu. Av disse er 71%  enkeltmannsfore-
tak, de fleste innen landbruk. I perioden fra 2001 til 2010 
har det vært en reduksjon i arbeidsplasser på over 260. 
Statistikken viser at ca hver tredje Rennbygg nå jobber 
utenfor kommunen og at pendlingen ut fra Rennebu har 
økt med 22 % de siste 10 årene. I 2010 var det 400 person-
er som pendlet ut av kommunen og 214 som pendlet inn. 
Netto utpendling. I 2010 pendlet det 57 personer fra 
Oppdal til Rennebu, 14 fra Trondheim, 48 fra Meldal og 53 
fra Midtre Gauldal. I samme perioden pendlet det 135 fra 
Rennebu til Oppdal, 101 til Trondheim, 31 til Meldal og 26 
til Midtre Gauldal. Dette gir en netto utpendling til Oppdal 
på 78, Trondheim 87, Meldal -17 og Midtre Gauldal -27.

Boliger. Det er nå i 2012 registrert ca 1132 boliger i 
Rennebu. Noen av boligene inneholder flere boenheter. 
Det er i tillegg registrert 47 boliger/våningshus som 
benyttes som fritidsboliger. (Det er også registrert 1807 

fritidseiendommer i kommunen.) Det er jevn etterspørsel 
etter boliger i kommunen, men få som kommer på salg. 
I årene 2010 og 2011 ble det solgt til sammen 43 boliger. 
Selv om eiendomsmegler registrerer en jevn etterspørsel er 
inntrykket at det er liten konkurranse om hver enkelt bolig 
som selges. Prisnivået på boliger i kommunen holder seg 
derfor på et relativt lavt nivå.

Statistikken referert ovenfor sier noe om utfordringene vi 
står over for i Rennebu. Det er en sannsynlig sammenheng 
mellom nedgang i arbeidsplasser og fraflytting fra kom-
munen. En ser også at det ikke er så stort vekstpotensiale 
i mange av de registrerte bedriftene når en vet at 71 % er 
enkeltmannsforetak hovedsakelig innen landbruk. Den 
store utpendlingen kan tyde på at Rennebu er en attraktiv 
bo-kommune. Det er derfor viktig å vektlegge utvikling av 
god offentlig kommunikasjon og gode veier både sørover til 
Oppdal og nordover helt til Trondheim og ned til Orkanger. 
Det er også mulig at flere vil basere seg på pendling om 
kommunen kan tilby spennende bomiljø der det er mulig 
å leie i en prøvebofase og senere kjøpe, om prøvefasen gir 
mersmak. 
Vi håper at flest mulig av kommunens innbyggere setter seg 
inn i forslaget til planstrategi når det blir lagt ut på høring 
i juni og kommer med forslag på tiltak som kan fremme 
en positiv utvikling i kommunen. Så blir det politikernes 
oppgave å prioritere hva det skal arbeides videre med de 
nærmeste årene.

Odd Kjøllesdal, kommunalsjef MTL

Høring kommunal 
planstrategi
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Trivselsledere på Berkåk skole
Hver mandag og tirsdag har 
en gruppe elever på mellom-
trinnet ved Berkåk skole 
ansvar for å legge tilrette for 
felles lek og aktivitet i store-
friminuttet. 

Dette er såkalte trivselsledere som 
er valgt av de andre elevene, og målset-
tingen er at ingen skal være nødt til å 
stå alene. 

Viktige verdier
Miljøarbeider Sondre Børgeson 

Larsen er godt fornøyd med hvordan 
opplegget har fungert så langt, og han 
synes det er viktige verdier som fokuse-
res gjennom dette programmet. 

– Vi kaller det ikke et anti-mobbe-
program, men fokuserer rett og slett på 
å øke trivselen gjennom lek og aktivitet, 
sier Larsen. Det er over 700 skoler i hele 
Norge som deltar i trivselslederpro-
grammet, og en av målsettingene er å 
fremme verdier som inkludering, venn-
lighet og respekt. 

– Alle trivselslederne har deltatt på 
kurs for å lære noen enkle leker og akti-
viteter som kan brukes i friminuttene. 
Tanken er at økt aktivitet vil gi økt triv-
sel, og at elevene gjennom lek og akti-
vitet skal bygge gode vennskapsrelasjo-
ner, forklarer Larsen. 

Fotball, hoppetau og ”Anti”
Når Rennebunytt er innom sko-

len er trivselslederne i full sving med 
å finne fram utstyr for dagens aktivi-
teter. Med knall oransje vester er de 
godt synlige i skolegården, og dermed 

er det lett for de andre elevene å finne 
en aktivitet de ønsker å være med på. 
Guttene i sjuendeklasse tar straks sikte 
på kunstgressbanen, og et knippe ivrige 
fotballsparkere følger raskt etter. Nede 
på skoleplassen fordeler resten av akti-
vitetslederne seg utover, og kommer 
fort i gang både med hoppetau, para-
dis og ”Anti”. Trivselslederne Kristi og 
Therese fra 5. klasse slenger hoppetau 
for Emma og Anniken fra 1. klasse, og 
det er tydelig at oppgaven som trivsels-
leder blir tatt på alvor. 

– Så flinke dere er, nå greide dere 
19 hopp, skryter femteklassingene. De 
minste jentene er også godt fornøyd 
med egen innsats, og setter tydelig pris 
på oppmuntring og samvær med de 

eldre elevene. Så enkelt og greit kan 
man altså i praksis gjøre skolehverda-
gen litt bedre for hverandre, og fremme 
verdier som er viktige både på skolen 
og ellers i samfunnet. 

Av Mona Schjølset

Friluftsdager 2012
 
Vi ønsker alle barn i Rennebu i alderen 6 – 10 år hjertelig velkommen til frilufts-

dager i juni. Som tidligere år blir det tre dager fulle av aktivitet, lek og friluftsliv. 
Tilbudet er ment som et aktivt ferietilbud for unge skoleelever som har starta ferien. 
Ofte har ungene lengre fri enn foreldre/foresatte, og da kan det være greit med 
et aktivitetstilbud. Trivelig samvær i frisk luft sammen med venner og voksne er 
bestandig positivt. Informasjon om dagene fås ved å henvende seg til frivilligsen-
tralen, eller til Sondre B. Larsen.  De står som arrangør som tidligere år sammen 
med Rennebu kommune og idrettsskolen. Vi håper på mange deltakere også i år, 
som vi kan ha fine utedager i lag med siste uka i juni.

Trivselsledere på oppdrag - foran f.v.: Jan Arild Lund, Kristi Nyhaug, Therese Eggan og 
Eir Dragset. Bak f.v.: Ingrid Stuen, Margrete Græsli, Ida Øie, Marit Rønning, Sondre 
Eriksen Myren og Martin Skamfer Bjerkås.
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Gjensidige Oppdal-Rennebu Brannkasse
- nærhet og trygghet siden 1842

Åpningstid Berkåk tirsdag-fredag 9-15

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Kosbergveien, 7391 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com

LEDENDE FAGHANDEL INNEN IKT

Vitnett er regionens ledende faghandel innen IKT, med eget serviceverksted,
service-teknikere og butikk.

Vi utfører bl.annet jobber som innebærer:

    Fjerning av datavirus   Reinstallering av operativsystem
    Installasjon av ny maskinvare  Installasjon av ny programvare
    Hjelp til å finne drivere til maskinvare Gjenoppretting av slettede filer
    Generell dataservice/programvarefeil Og mye mer!
 

VITNETT AS - 72 42 44 44 - Inge Krokannsveg 11, 7340 Oppdal
www.vitnett.no - www.facebook.com/vitnett

Vi er stolt forhandler av PC merker som bl.annet
Acer, Asus og Lenovo!

Impex
Byggevarer Stokke
Innset, 7398 Rennebu

Tlf 950 96 245

impex@loqal.no
www.impexbygg.com

• Kakkel- og stenovn
• Peis og vedovn
• Pipemuring og
  rehabilitering
• Flislegging
• Mur og puss

Mette Smeplass
kunderådgiver privat
treffer du på vårt 
kontor på Berkåk 
tirsdag-fredag eller 
på tlf 72 42 82 50

Bodil S. Holden
kunderådgiver landbruk
treffer du på vårt 
kontor på Berkåk 
hver tirsdag eller på 
tlf 72 40 49 90

Berkåk 72 42 82 50
Oppdal 72 40 49 90
www.GORB.no
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Peter tar 
studiepermisjon

Den 21. mai begynner kommune-
overlege Peter Melien Trojanowski på 
ett års obligatorisk spesialisering ved 
indremedisinsk avdeling på St. Olavs 
avd Orkdal. 

— Dette er et fordypningsår der jeg 
har valgt å jobbe på sykehuset vi her i 
Rennebu tilhører. Dermed vil både jeg, 
legekontoret og Orkdal ha nytte av stu-
dieåret - jeg for å bli flinkere som lege, 
og legekontoret og Orkdal for å få et 
enda bedre samarbeid, sier Trojanowski. 
Han føler ansvar for sine pasienter, og 
vil understreke at han ikke slutter i stil-
lingen her i Rennebu, og vil være tilba-
ke om et år. I mellomtiden vil tidligere 
turnuslege Jon Strandheim vikariere i 
hans stilling som fastlege. 

— Strandheim er faglig sterk, og 
han kjenner til Rennebu legekontor og 
distriktet her. Så dette er en god løsning 
for mine pasienter mens jeg er borte, 
sier Trojanowski - som gleder seg til å 
komme tilbake til pasientene sine her i 
Rennebu.

Kjempefornøyde svømmere!
I hele vinter har en gruppe fra Rennebu hatt ukentlige tre-

ningsøkter i bassenget på Oppdal, under kyndig veiledning 
av fysioterapeut Kari Brattbakk Tronsgård. Rundt 40 deltagere 
har vært med på dette opplegget, og ifølge Solveig Træthaug 
har alle hatt det supert i bassenget. – Alle er kjempefornøyd, 
og de ukentlige trimøktene i bassenget gir oss god trening, 
økt trivsel og bedre livskvalitet, sier Træthaug entusiastisk. 
Alle deltagerne har en anbefaling fra sin fastlege om å delta 
på opplegget, og det er Rennebu kommune som finansierer 
det hele. – Vi som har vært med har lyst til å rette en stor takk 
til kommunen for at de legger tilrette på denne måten, og 
ikke minst en stor takk til vår instruktør Kari, som er en utro-
lig dyktig og inspirerende veileder, avslutter Solveig Træthaug 
på vegne av de fornøyde bassengtrimmerne. 

Trenger flere frivillige!

— Vil du bruke litt tid på at Rennebu 
skal være et godt sted å bo, er du hjer-
telig velkommen til å bidra som frivil-
lig gjennom Frivilligsentralen, sier Maj 
Britt Svorkdal Hess. Hun forteller at de 
trenger flere hjelpende hender - mye 
eller lite tid er like verdifullt begge deler. 

— Arbeidsoppgavene er mange, og 
vi ser at våre frivillige blir eldre. Derfor 
er det viktig å rekruttere nye, og vi opp-
fordrer de som har tid til bare små opp-
drag eller som har mye tid til overs å ta 
kontakt, sier Maj Britt. 

Vi vil alle bo lengst mulig hjemme, 
og den frivillige utkjøringa av middags-
mat er veldig viktig for å gjøre dette 

mulig. Maj Britt forteller at denne ord-
ningen kan stå i fare hvis de ikke får 
rekruttert nye matkjørere. Det er kjø-
ring bare hver 10. uke, men det er en 
veldig viktig jobb. De som kjører får 
kjøregodtgjørelse etter vanlige takster.

Ellers er det mange artige oppga-
ver å være med på - som julenisse på 
barnehagene, leksehjelp, kaffekoking, 
oppdrag under martnan, aktiviteter i 
dagsenteret ved Helsesenteret. 

— I juni skal vi arrangere friluftsda-
ger for unge, og der trenger vi også flere 
frivillige, sier Maj Britt - som minner 
om at den største gleden en kan ha, er å 
gjøre andre glad.

AvDagfinn Vold

Frivillig bestefar Nils Øverland deltok med sin kunnskap under nærmiljødagen på Voll 
skole i forrige uke - her sammen med Sigrid Øverland Kjeka og Frøydis Lygre.
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Plastic Fantastic 
på Innset

Grete Hermine Eide ved ”plastveven”.

Innset Husflidslag har lange mart-
nastradisjoner, og også i år stiller de 
kreative damene med egenproduserte  
varer i martnasboden. Tradisjonen tro 
har de også lotteri, der en av gevinstene 
er relatert til martnastemaet. I år har de 
vevd duk til hagebord, med matchende 
puter til stolene, og materialene som er 
brukt er naturligvis plastikk. 

— Jeg synes temaet var kjempe-
spennende med en gang jeg fikk høre 
det, og det har vært en artig utfordring 
å finne på passende produkter til det-
te temaet, forteller Liv Strand, som er 
leder i Innset Husflidslag.  

Innset Husflidslag lodder ut dette settet 
under årets martna.

– De fleste har vel 
lett for å tenke at plas-
tikk er bæreposer og 
plastikkgjenstander, 
men etter å ha arbei-
det med temaet en 
stund, har vi funnet 
ut at det er så utro-
lig mye mer, forteller 
Stavne. 

Plast og plastikk
Når vi i dagligtale 

snakker om plast og 
plastikk brukes dette 
gjerne om hverandre, 
men per definisjon 
er vel ikke dette aldeles korrekt. Ifølge 
Wikipedia er plast et syntetisk materiale 
som kan formes til fibre eller i filmer, og 
dette har mange bruksområder. Det er 
to hovedkategorier av plast, termoplast 
og herdeplast. Termoplast kjenneteg-
nes ved at den kan formes på nytt ved 
at den varmes opp, mens herdeplast 
får endelig form når plasten er her-
det. Definisjonen på plastikk, er deri-
mot evnen til å bevege seg harmonisk 
og vakkert, og dette er et begrep som 
brukes innen dans og drama. Begrepet 
brukes også innen billedhoggerkunst 
og formende kunst. Plastikk er å forme 
eller modellere noe uavhengig av hvil-
ket materiale en benytter. 

Åpner for nye muligheter
Med disse definisjonene i bakhodet 

inviterer nå martnaskomiteen, i sam-
arbeid med Rennebu, Innset og Meldal 
Historielag, publikum til å bidra i for-
bindelse med årets temautstilling. 

– Årets tema har stor spennvidde, 
og åpner for mange spennende inn-

Spennende temautstilling
I forbindelse med årets martnastema Plastic Fantastic?! vil det 
bli en egen utstilling, og ifølge temaansvarlig Anne Kristine 
Stavne åpner årets tema for uante muligheter. 

fallsvinkler, sier Anne Kristine Stavne 
engasjert. Plasten har hatt stor betyd-
ning både for design, industri, samfunn 
og teknologi, og målet for årets temaut-
stilling er å presentere plastens historie 
på en interessant og inspirerende måte 
for publikum. 

– I alle hjem fins det jo et utall 
gjenstander i ett eller annet plastma-
teriale, og vi vil nå utfordre folk til 
å låne oss en eller flere gjenstander 
som bidrar til å presentere plastens 
historie. Gjenstandene kan leveres 
Historielagene eller på martnaskonto-
ret, så nå er det bare å la kreativiteten 
få fritt utløp, oppfordrer Anne Kristine 
Stavne i martnaskomiteen.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Småjutulan
Nå er det faktisk bare en måned igjen til skoleferie. Da følger det to herlige måneder som alle barn kan fylle med hva de 

selv måtte ønske. Men så er det slik at tida har en tendens til å gå fort, det synes i hvert fall vi voksne. Plutselig er vi midt i 
august og martnan står for døra.

Vi tenker selvsagt på småjutullan sin utsalgsbod som også i år skal fylles med fine produkter. Da kan det være på tide å 
begynne med forberedelser allerede nå. Det finnes mange flinke og kreative barn og ungdommer i Rennebu som sikkert kan 
tenke seg å produsere noe for salg. Ta gjerne kontakt med kulturkontoret, enten ved at du stikker innom eller ringer 72 42 81 
67. Det vil være mulig å melde seg på helt frem til martnan, men vi ser gjerne at dere har sagt fra innen 1. august.

Hilsen Astri Snildal

Temaansvarlig Anne Kristine Stavne viser 
noen av de interessante plastartiklene som 
har kommet inn til utstillingen.
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Rennebu Landbrukstjenester
I tråd med nasjonale retningslinjer har avløserlaget nå skiftet navn til Rennebu 

Landbrukstjenester. – Målet er at alle avløserlag skal skifte navn i løpet av 2013, slik at vi framstår 
med en mer lik profil, forteller daglig leder Kristin Kjerstad. Bakgrunnen er at Landbrukstjenester 
er et mer dekkende begrep, og gir et bedre bilde av hvilke arbeidsoppgaver det omfatter. 

– Tidligere var det stort sett gårdsarbeid, men med tiden har det blitt færre bønder, og der-
med har arbeidsoppgavene også endret seg noe. Nå kan det f. eks være skogsarbeid, maling, 
enkelte typer snekkeroppdrag og andre typer håndverkstjenester som blir lønnet gjennom kon-
toret her, forteller Kjerstad. Norske Landbrukstjenester er en paraplyorganisasjon for alle lokale 
avløserlag, og ved navneendringen ønsker man å få en mer enhetlig profilering. 

– Her på kontoret er vi godt fornøyd med den nye profilen, men det tar nok en stund å venne seg til å bruke det nye navnet 
når vi svarer på telefon, smiler Kristin Kjerstad ved Rennebu Landbrukstjenester. 

Sondre Knutsen fra 
Rennebu går andre 
året på media- og 
kommunikasjons-
linjen ved Meldal 
videregående skole, 
og nylig var han 
med på å vinne 
klassen for unge 
filmskapere mel-
lom 16 og 19 år 
under Minimalen 
Filmfestival. 

Det var 32 bidrag i kategorien for 
unge filmskapere (Ettminuttsfilm Ung), 
og elevene fra Meldal videregående 
hadde jobbet med dette som en skole-
oppgave. 

– Oppgaven gikk ut på å lage en film 
på ett minutt, og utfordringen blir da å 
få fram budskapet på så kort tid, sier 
Sondre. Bidraget som gruppen leverte 
inn kalte de ”Gifteringen”, og handlin-
gen går i korte trekk ut på at en mann 
står på ei bru og vil kaste gifteringen 
sin i elva, fordi den har ansvaret for det 
som er vondt i verden. Så kommer kona 
springene for å forhindre at ringen blir 
kastet ut, og få mannen tilbake til vår 
virkelighet. 

– Vi spiller mye på henvisninger 
til ”Ringenes Herre” terminologien, 
og hele filmen har en klar humoris-
tisk vri, forteller den unge regissøren. 
Innfallsvinkelen slo tydelig an hos jury-
en, og gruppa trakk til slutt det leng-
ste strået i konkurransen. Rennebu var 
sterkt representert på vinnerlaget den-
ne gangen, for i tillegg til Sondre var 

også Joar Kosberg og Jo Eirik Ramlo en 
del av teamet bak ”Gifteringen”. 

Mye hardt arbeid til neste år...
Når det gjelder valg av studieret-

ning, var ikke media- og kommunika-
sjon noe Sondre hadde tenkt på som 
det eneste alternativet. 

– Jeg var vel litt usikker på hva jeg 
hadde lyst til, men syns dette var en 
retning jeg i alle fall ville prøve ut, for-
teller han. Etter to år synes han imid-
lertid han har havnet på riktig spor, og 
kan godt tenke seg å jobbe videre med 
disse fagene også i yrkeslivet  Først er 
det imidlertid tredje år på videregående 
som skal fullføres, og i løpet av det siste 
året er det studieforberedende fag som 
blir prioritert. 

– De to første årene har vi hatt en 
del praktiske fag og prosjekt, så i løpet 
av det siste året skal vi opparbeide oss 
generell studiekompetanse. Det vil nok 
bety en del hardt skolearbeid, så da er 
det bare å motivere seg for å klare det 
best mulig slik at man får jobbe videre 
med det man har lyst til etterpå, avslut-
ter Sondre optimistisk. 

Av Mona Schjølset

Formannskapsmøte 11. mai 2012:

Høringsuttalelse om 
endring av togtilbudet 
på Trønderbanen

Rennebu formannskap henstiller på 
det sterkeste til Sør-Trøndelag fylkes-
kommune om ikke å etterkomme for-
slaget fra NSB om å innstille morgento-
get fra Oppdal.

Fordi:
·  Rennebu og Oppdal er attraktive 
 bokommuner, og kollektivtilbudet 
 er en helt avgjørende forutsetning 
 for å videreutvikle kommunene 
 og for å få en større og bedre bo- 
 og arbeidsmarkedsregion omkring 
 Trondheim
·  For pendlere er tog en langt bedre 
 løsning enn buss fordi mulighetene 
 for å arbeide på toget er kvalitativt 
 mye bedre, og fordi reisetiden er 
 kortere
·  Det har liten hensikt å tilpasse etter-
 middagstoget til pendlerne hvis det 
 ikke samtidig er et godt morgen-
 tilbud

Formannskapet merker seg at 
dagens trafikk på morgentoget fra 
Oppdal ikke er tilfredsstillende og 
understreker at det må gjøres tiltak for 
å få regionens næringsliv på banen i 
denne saken, og at spesiell oppmerk-
somhet rettes mot pendlerne.

Det henstilles videre til Sør-
Trøndelag Fylkeskommune om å følge 
opp ved å planlegge møter med repre-
sentanter fra regionen slik at det passer 
med ankomst- og avgangstider for kol-
lektivtrafikken.

Rennebu kommune ber også STFK 
å bruke statlig kjøp som virkemiddel for 
å opprettholde togtilbudet.

Unge filmskapere

Håvard Rømma (17, Agdenes), Jo Eirik Ramlo (18, 
Rennebu), Maren Kristine Jystad (17, Skaun), Joar Kosberg 
(18, Rennebu) og Sondre Knutsen (17, Rennebu).
Foto: Toril-Anne Martinsen.
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15. mai gjennomførte Voll 
skole nærmiljødag i skogen, 
og i strålende vårvær fikk 
elevene prøve seg på skog-
planting, felling av tre, spik-
king, lafting og nesting. I 
tillegg fikk de høre om ulike 
bruksområder for tre, og de 
fikk prøve å lage sin egen sel-
jefløyte. 

Tradisjon
Det har blitt en årviss tradisjon for 

Voll skole å benytte seg av nærmiljøet 
i skolesammenheng, og ifølge rektor 
Heidi Reitås Sæther er dette en bevisst 
satsing fra skolen sin side. 

– Vi ønsker å skape engasjement 
og bolyst ved å gi elevene et innblikk i 
hvilke muligheter og ressurser nærmil-
jøet har å by på, sier Sæther. Tidligere 
har skolen vært på besøk til bedrifter i 
nærmiljøet, og i fjor tok de runden til 
bøndene. 

Årringer
På skogdagen ble elevene delt i 

fire grupper på tvers av klassene, og så 
forflyttet de seg mellom de ulike akti-
vitetene under kyndig veiledning både 
av rutinerte skogskarer og lærere. Noe 
av det mest spennende var nok fel-
ling av tre. Her fikk elevene på forhånd 
gjette hvor gammelt treet var, og så ble 
årringene talt opp etter at treet var felt. 
Tippekonkurransen tydet på at de fleste 
av elevene har et visst innblikk i skogs-
arbeid, og det var også mange gode og 
konstruktive forslag både til hvilket ver-

neutstyr som skulle brukes i tømmer-
skogen, og hva man måtte tenke på før 
man startet opp motorsaga. 

Seljefløyte
På en av stasjonene fikk elev-

ene prøve seg på å lage seljefløyte, og 
her var bestefar Nils Øverland kyn-
dig instruktør for ungene. Kanskje var 
ikke tidspunktet helt optimalt denne 
dagen, for treet var litt trått å arbeide 
med kunne lærer Håvard Roggogjerd 
konstatere. Imidlertid var det mange 
som etter hvert kunne ta i bruk fløyta, 
og at mange også fikk skikkelig lyd kan 
undertegnede skrive under på!

Uten mat og drikke...
At maten smaker bedre ute i natu-

ren er det ingen som helst tvil om, og 
mens elevene prøvde seg som skogsar-
beidere, hadde lærer Ragnhild Løvseth 
Øverland gjort i stand både bål og 
grillplass. Grillpølser, ostesmørbrød og 
annet snadder gikk ned på høykant, og 
både elever og lærere koste seg med en 
velfortjent pause i finværet. Det er helt 
tydelig at en slik skoledag litt utenom 
det vanlige har mye å si for trivsel og 
motivasjon hos elevene, og de aller fles-
te syntes også de hadde lært mye i løpet 
av dagen. Ifølge lærer Unni Larsen var 
et av de sosiale målene for hennes elev-
er denne dagen å bli bedre kjent med 
hverandre, og bare det er jo en viktig 
faktor for trivsel også på en helt vanlig 
skoledag. 

Av Mona Schjølset

Nærmiljødag på Voll skole

Lina Sørum Rise trivdes med spikking på nærmiljødagen.

Ola Kvam med selvlaget seljefløyte. Håkon Halseth, Ola Håker Stavne, Mathias Halseth og Bjørnar Bøe tar en pause.
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Takk fra Berkåk Rockfest
Vi i Berkåk Rockfest ønsker å rette en stor takk til alle som 

hjalp oss med å få gjennomført dette arrangementet som vi er 
svært godt fornøyd med.

Jan Inge Flå som stødig og  musikkinteressert konferansier, 
Harry Anglen som rutinert vaktsjef, og for øvrig alle som jobbet 
på kjøkkenet, og de som stilte opp som vakter sammen med oss. 
Uten deres bidrag hadde vi ikke klart å gjennomføre dette.

Vi ønsker også å takke Prix Berkåk for vareleveranse, Berkåk 
veikro v/Jan Nyberg for innkvartering av rockere, Rennebu kom-
mune ved administrasjon, og Lena Anglen i Outdoor extrema 
for sponsing av inngangsarmbånd.

Og sist men ikke minst, vårt fantastiske publikum! Vi er 
overveldet over skryt og gode tilbakemeldinger både under 
Rockfesten og via sosiale medier. Hadde ikke dere kommet, 
hadde det jo ikke blitt noen ny Rockfest neste år. Planleggingen 
av den er allerede i gang.

Hilsen Rennebu/Soknedal Rockstars

Samisk dag for barnehagen
Nerskogen barnehage 
sammen med de eldste ved 
Voll barnehage hadde i forrige 
uke samisk dag på Nerskogen.

— Vi har lenge ønsket et slikt samisk 
opplegg for barnehagen, og det  står 
både i Kunnskapsdepartementets 
Rammeplan for barnehagen og i vår 
egen Årsplan for Nerskogen og Voll 
barnehager at vi skal bli kjent med 
samenes kultur og hverdagsliv. Vi gjor-
de avtale med Maja Britt Renander om 
et opplegg for barnehagen, forteller 
Ellen Gynnild, pedagogisk leder ved 
Nerskogen barnehage.

Maja Britt viste frem ca 50 reins-
bukkene de har gående i trøa på 
Nerskogen. Barna fikk opplevele reinen 
på nært hold, mate den med reinlav, 
og de fikk høre om reinens levemåte. 
Videre var planen å sette opp en lavvo, 
og lage samisk mat inne i lavvoen. Men 
på grunn av veldig sterk vind ble dess-
verre ikke det mulig.

I stedet reiste de tilbake til barneha-
gen på Nerskogen, der Maja Britt kom 
og viste lysbilder fra samenes hverdags-
liv - blant annet rein i fjellet, kalving, 
flytting av rein og slakting. Hun viste 
også fram hvordan de brukte skinnet, 
hvordan de brukte sener fra føttene til 
reinen som sytråd, tinnbroderi og andre 
ting fra den samiske kulturen. 

— Det ble en vellykket dag, og vi 
vil prøve å få til jevnlig opplegg med 

samisk kultur. Denne gangen var det 
Nerskogen og  Voll barnehager, men 
opplegget er fint for alle barnehagene i 
Rennebu, sier Ellen Gynnild.

Sakset fra Årsplan for Nerskogen og 
Voll barnehager

Norge har, med bakgrunn i urfolkets 
særskilte rettigheter, en særlig forpliktelse 
til å ivareta samiske barns og foreldres 
interesser (jf. ILO - konvensjonen nr. 169 
om urbefolkninger) Barnehagens tilbud 
må organiseres slik at barn tas med i ulike 
arbeidsprosesser og får delta i kulturell og 

sosial virksomhet. Den samiske kulturen 
skal være en del av barnehagens innhold 

Nerskogen er ei fjellbygd i Rennebu 
kommune med samisk bosetting, reindrift 
og samisk kultur og tradisjon. Nerskogen 
barnehage har, med sin beliggenhet, et 
særskilt ansvar for gjennomføring av § 8 
i og med at det er en del av kulturen på 
Nerskogen, selv om barnehagen ikke har 
noen samiske barn i dag. Ellers er det en fin 
og solidarisk tradisjon for oss alle å marke-
re Samefolkets Nasjonaldag den 6. februar.

Av Dagfinn Vold

Det var populært for ungene ved Nerskogen barnehage og Voll barnehage 
å mate reinen med reinlav.

Alle rockeartistene samlet på scenen i samfunnshuset 
etter endt konsert.
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Berkåk, 7391 RENNEBU
Jostein Drugudal
Tlf. kontor  480 48 100

Graving – Planering
Transport

Levering av grus og pukk
Betongarbeid
Avløpsanlegg

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Rørlegger og avd.lager ved Mærk bru
Oddvar Lien: 901 64 232

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

Begravelsesbyrået   
Orkla 

 Arnt Bjørkhaug      Nils Erik Syrstad 

Vakttelefon: 960 14510 
7336 Meldal 

 

Tlf. 416 84319  Tlf. 913 76671  

 Byrået for 
 Meldal og omegn  

Comfortbutikken Rørsenteret A/S ble stiftet i 1991. Etter mange års erfaring
og som medlem i Comfort-Kjeden, står vi for høy faglig kompetanse. Vi
leverer alle typer tekniske installasjoner innen energi og sanitæranlegg for
boliger, og er en seriøs og anerkjent totalentreprenør innen våtrom. En stor
del av vårt arbeid er også på større anlegg.

Vi søker:

Rørleggere
Arbeidsoppgaver:
� Service, vedlikehold og rehabilitering

� Utvendig vann- og avløpsanlegg

� Nybygg med varme- og sanitærinstallasjoner

� Røranlegg i våtrom

Kvalifikasjoner:
� Erfaring med å vannskadesikre rørsystemer

� Vannbårne varmesystemer og varmepumper

� Ansvarsbevisst, positiv og ryddig fremtoning

� Våtromssertifi katet eller gasstekniker en fordel

� Ufaglærte med relevant praksis kan også søke

Vi tilbyr:
� Trivelig miljø og arbeidskolleger

� Gunstige lønnsvilkår

� Opplæring og etterutdanning

For mer info, kontakt Flemming eller Tore på telefon 72 42 24 22
Skriftlig søknad med CV sendes til: Comfortbutikken Rørsenteret
A/S,Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal e-post: oppdal@comfort.as

COMFORTBUTIKKEN
OPPDAL

Berkåk - tlf 72 42 76 66         www.mediaprofil.no

Vi hjelper deg med alt innen
logo, brevark, konvolutter, stempel, kopiering, brosjyrer, 

presentasjoner, nettsider, firmaklær, strøartikler...

Ta kontakt - vi er kreative og fleksible!
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Klart for årets 
vandring langs 
pilegrimsleden

(Arkivbilde fra tidligere vandring)

Vi kan nå trygt si at det har blitt en 
tradisjon med en felles vandring på et 
stykke av leden gjennom Rennebu. Vi 
starter nå der vi begynte; fra Havdal 
skole til Skjepphaugen. Tidligere har 
vi nå vandret stykkevis fra kommu-
negrensa der Gisna skiller Oppdal fra 
Rennebu og ned til Meldal kirke.

På vandringen har vi med oss kjent-
mann som holder oss oppdatert på alle 
severdigheter underveis. Dette er en 
veldig spennende strekning av pile-
grimsleden som kanskje ikke er så mye 
brukt lokalt. Derfor anbefaler vi turen 
på det varmeste.

På turen har vi med egen pilegrims-
prest og vi håper ellers på hyggelige 
overraskelser.

Det er pilegrimsutvalget i Rennebu 
som står bak arrangementet. Her er kir-
ken, ryddeansvarlige, overnattingstilby-
dere samt kulturkontoret representert.

Vandringen vil foregå den 10. 
juni med oppmøte ved Havdal skole 
kl 10.30.

Alle er hjertelig velkommen til å 
delta.

- Pilegrimsutvalget

Inn på tunet i 10 år
Det er i år 10 år siden Britt Karin og Jan Ivar Kvam i Bergtun på 
Stamnan startet med tilbudet Inn på tunet - eller Grønn omsorg.

— Vi trives med flere på gården og å 
være i lag med folk. Gjennom tilbudet 
Grønn omsorg får vi en unik mulighet 
til å bruke oss selv og gården i en posi-
tiv sammenheng samtidig som det gir 
oss selv veldig mye, forteller Britt Karin 
og Jan Ivar. 

Samarbeid med kommunen
De har siden de tok over gården 

hatt praksiselever fra Øya videregående 
skole og de har også vært avlastnings-
hjem. Dette ga som mange positive 
erfaringer, at de for 10 år siden inngikk 
et samarbeid med Rennebu kommune 
om Grønn omsorg. 

— Dyr og friluftsliv er helsebringen-
de både fysisk og psykisk. Vi legger mye 
vekt på humor og trivsel, og det har 
vært veldig meningsfyllt å se hvordan 
de som har vært her har utviklet seg og 
vokst gjennom oppgavene og fellesska-
pet vi har. 

Allsidige oppgaver
Jan Ivar og Britt Karin er bevisst på å 

tilpasse oppleggene til de som kommer 
på gården, og opplevelse og mestring 
står alltid i sentrum. 

— På en gård har en mulighet for å 
gi mange opplevelser, og en kan legge 

tilrette oppgavene slik at de ved slutten 
av dagen sitter igjen med at de har gjort 
en god jobb og vært til nytte. 

Opplegget på Bergtun er dagtilbud, 
og én dag i uka har de brukere innen 
psykisk helsevern, mens de én til to 
dager har skoleelever. Samtidig kan de 
til ulike tidspunkt ha ungdommer gjen-
nom NAV-tilbud. De synes det er viktig 
at brukerne får den oppmerksomheten 
og plassen de fortjener, og dermed pas-
ser det best med enkeltpersoner eller 
små grupper.

— Vi vil gjerne være fleksible, og 
vi har derfor også vurdert grupper og 
familier som har behov for felles opp-
levelser. 

Gir mye tilbake
Britt Karin er utdannet sykepleier 

med videreutdanning innen sjelesorg, 
og har dermed flest oppgaver innen 
psykisk helsevern. Jan Ivar har vært 
lærer ved Øya videregående skole, og 
trives veldig godt med å ta med brukere 
på gårdsarbeid. De trives veldig godt 
med arbeidet og synes det er menings-
fyllt. 

— Det er ikke slik av vi bare gir, men 
vi får veldig mye tilbake også, sier de to.

Av Dagfinn Vold

Jan Ivar og Britt Karin Kvam sier at samarbeidet med Rennebu kommune om Grønn 
omsorg/Inn på tunet er veldig bra, og kommunen har vært med fra oppbyggingsfasen.
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Ferievikarer i hjemmebasert pleie 
og omsorg sommeren 2012

Til ferievikariat ved hjemmesykepleien og hjemmehjelp 
søker vi:
- sykepleiere 
-  vernepleiere
-  hjelpepleiere/omsorgsarbeidere
-  studenter og skoleelever
-  ufaglærte eller andre med relevant praksis eller
 utdanning 
For vikariat i hjemmesykepleien/hjemmehjelp kreves 
førerkort. Det søkes etter ferievikarer i uke 29 – 33. 
Opplæring vil bli gitt.

Ønsker du flere opplysninger om stillingene, kontakt 
nestleder HPO, Wenche Teigen, tlf 72 40 25 25 eller 
hjemmehjelpskoordinator
Mildri Flå Gjersvold,  tlf 72 40 25 05.

Søknadsfrist: snarest

Stillinger ved Rennebuskolen
2012/ 2013
I Rennebuskolen søker vi etter lærere både ved Voll 
skole og Berkåk skole/ Rennebu ungdomsskole. 

Voll skole 
Lærer i ca. 100 % stilling – vikariat for skoleåret 2012/ 
2013, men med mulighet for fast ansettelse neste år.
Kompetansebehov: 
Spesialundervisning, grunnleggende norsk og begyn-
neropplæring i norsk og matematikk. Den som tilsettes 
må beregne å ta kontaktlæreransvar.
Skolen er fådelt med ca. 75 elever.
Spørsmål om stillingen kan rettes til enhetsleder 
Voll skole, Heidi Reitås Sæther, tlf. 72 42 65 70, 
mob. 402 28 590 eller heidi.sether@rennebu.kom-
mune.no

Berkåk skole/ Rennebu ungdomsskole
Inntil 200 % stilling lærer – vikariat for skoleåret 2012/ 
2013, men med mulighet for fast ansettelse neste år.
Kompetansebehov: 
Norsk, engelsk og spes.ped. 
Den som tilsettes må beregne å ta kontaktlæreransvar.
Skolen har ca. 200 elever fra 1. – 10.klasse.

Spørsmål om stillingene kan rettes til enhetsleder 
Berkåk skole/ Rennebu ungdomsskole, Kari Haukdal, 
tlf. 72 42 81 83, mob. 416 56165 eller 
kari.haukdal@rennebu.kommune.no
Søknadsfrist: innen 4. juni 2012.

Regnskapsansvarlig                
                 
100% fast stilling som regnskapsansvarlig er ledig fra 
01.08. 2012. Stillingen er for tiden organisatorisk un-
derlagt rådmannen i rådmannens rådgivnings og serv-
icefunksjoner. Det er 3,2 årsverk innenfor regnskap og 
skatt. Personalansvar er for tiden tillagt stillingen. Reg-
nskapsansvarlig arbeider også i nært samarbeid med 
økonomirådgiver.

Hovedarbeidsområder:
-  ansvar for kommuneregnskapet og kirkelig fellesråd
-  ansvar for kommunens fakturering
-  ansvar for skatteregnskapet
-  ansvar for overformynderiregnskaper i kommunen
-  ansvar for rapportering til offentlig myndigheter
-  månedlig rapportering til enhetene og ledelsen
-  personalansvar

Ønskede kvalifikasjoner:
-  høyere utdanning innen regnskap/ økonomi. 
-  søkere med utdanning og praksis innenfor 
 kommunalt regnskap vil bli foretrukket
-  resultatorientert
-  relevante IKT- kunnskaper
Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.

Vi tilbyr:
-  en utfordrende og interessant stilling som gir
 muligheter for faglige utfordringer
-  lønn etter avtale
-  god pensjons- og forsikringsordning

For nærmere opplysninger: 
Kontakt økonomirådgiver Karl Petter Gustafsson,  
tlf 72 42 81 16 eller personalrådgiver, 
Per Ivar Wold tlf 72 42 81 18.
Søknadsfrist: 3. juni 2012

Hjemmehjelp, 50% fast stilling

I tillegg søker vi kontakt med personer som ønsker å være 
tilkallingshjelp/vikar i hjemmehjelpstjenesten.

Hjemmehjelpstjenesten består i dag av totalt 5,1 stillinger. 
Stillingen er for tiden organisert under hjemmebasert pleie 
og omsorg, med base i Rennebu Helsesenter. 

Hovedarbeidsområder:
-  praktisk bistand i hjemmet
-  andre relevante oppgaver tilknyttet enhet for hjemme-
 basert pleie og omsorg
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Simen Sandsæter med 

fiskestang i Damtjønna, 

Barnas Naturverden. 

Foto: Ellen Beate Sandseter

Vi tilbyr lønn etter avtale.
Spørsmål om stillingen kan rettes til konsulent for 
funksjonshemmede tlf 72 40 25 06 eller til
Infotorget tlf. 72 40 25 05.
Søknadsfrist 04.06.2012

Gjelder alle stillinger i kommunen:
Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. 

Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk 
søknadsskjema som du finner på www.rennebu.kom-
mune.no under ”Stilling ledig” - ”Rennebu kommune” 
- ”Selvbetjening”

Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om 
søknadsskjemaet, tlf  72 42 81 00 eller 
postmottak@rennebu.kommune.no
      - Rådmannen

Hjemmebaserte tjenester har følgende

leilighet ledig for utleie

Det er ledig leilighet i omsorgsboligen på Berkåk.
Leiligheten er på ca. 47m² + bod. Husleie er på 
kr 4160,- pr. måned  + strøm etter forbruk.
Det kan søkes om bostøtte.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved 
henvendelse til Hjemmebaserte tjenester, Infotorg 
tlf 72 40 25 05.
Søknad sendes: Rennebu kommune, Hjemmebaserte 
tjenester, 7391 Rennebu.
Søknadsfrist: 04.06.2012

Ønskede kvalifikasjoner:
-  helsefaglig utdanning. Ufaglærte kan også søke.
-  stillingen forutsetter bruk av egen bil som godtgjøres 
 iht. regulativ
-  personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
-  fast arbeidstid
-  lønn etter kommunens regulativ og god pensjons-
 ordning
-  et godt arbeidsmiljø

For nærmere opplysninger, kontakt enhetsleder 
Helge Aalbu tlf 72 40 25 30 eller hjemmehjelps-
koordinator Mildri Flå Gjersvold tlf 72 40 25 05.
Søknadsfrist: 25. mai 2012.

Personlig assistent
20 % stilling - 7,5 time pr. uke på fredager
                          
Hovedarbeidsområder
Stillingen gjelder hjelp til mannlig bruker i hjemmet, 
med hjelp til personlig pleie og tilrettelegging gjennom 
dagen. Opplæring vil bli gitt.

Ønskede kvalifikasjoner:
-  helsefaglig utdanning, men ufaglærte kan også søke 

Vi ønsker en person som:
-  er positive og tar ansvar
-  er kreativ og fleksibel
-  har stor arbeidslyst og kan bidra til et godt 
 arbeidsmiljø
-  jobber i samsvar med kommunens etiske retnings-
 linjer og verdigrunnlag
-  personlig egnethet vil bli vektlagt

Rennebunytts sommernummer
kommer torsdag 7. juni. 

Vi tar gjerne imot innspill og idéer til artikler og reportasjer. 
Kontakt Dagfinn - tlf 72 42 76 66 eller dagfinn@mediaprofil.no

Frist for annonser og kunngjøringer er 29. mai, 
og det kan sendes til mari@mediaprofil.no
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Freestyle motocross- 
show på Berkåk

31. mai blir det for første 
gang arrangert freestyle mot-
ocross show av høy kvalitet på 
Berkåk - det med rennbyggen 
Stig Aron Frøseth.

Stig Aron Frøseth i et luftig svev.

Stig Aron Frøseth skal sammen med 
Englands fremste utøver Chris Birch gi 
dere et adrenalinfyllt show med sinn-
syke svev og halsbrekkende akrobatikk. 
Med svev på over 20 meter, 8 meter 
over bakken garanterer de at du uansett 
alder vil bli sjokkert over hva disse gut-
tene kan gjøre på en motorsykkel. 

— For å kutte noe av kostnaden og 
ta fmx til distriktene bygde vi i 2011 
Norges Første Mobile Landingsrampe i 
stål. Landingen er en av verdens største 
og tryggeste landinger, og står montert 
på en lastebil. Som følge av dette kan vi 
endelig tilby show av høy kvalitet hvor 
som helst i landet, selv på veldig små 
tettsteder, forteller Stig Aron.

Showet starter kl 19.00, og Stig Aron 
anbefaler å møte opp i god tid.

Innovasjon Norge ønsker å gjøre 
en ekstra innsats i 2012 for å bidra til 
at gårdbrukerne som vil investere i nye 
driftsbygninger har gode planer og 
kostnadskontroll på byggeprosjektene.

I den forbindelse har de etablert ei ny 
tilskuddsordning. Det kan gis tilskudd 
til bedriftsutvikling i tradisjonelt 
landbruk i forbindelse med investerin-
ger. Det betyr at dere kan få tilskudd til 
planlegging av tiltaket. Midlene skal da 
brukes til driftsplanlegging, rådgivning 
og oppfølging i forkant, under og etter 
investering.  Maksimal tildeling blir kr 
50.000 pr sak og prosentsatsen er nor-
malt 50%, men inntil 75% for unge og 
det underrepresenterte kjønn. 

Når det gjelder tilskuddssatser så er 
øvre grense for tilskudd til investeringer 
i tradisjonelt landbruk økt. Nye maksi-
malsatser er kr 750.000 og 30% av god-
kjent kostnadsoverslag. 

Leid areal som arealgrunnlag ved 
investeringer må være sikret med lang-
siktig leieavtale på minimum 10 år. 

Ved tildeling av bygdeutviklings-
midler vil det bli lagt vekt på følgende:
•	 Melk-	og	storfekjøttproduksjon	med	
 spesiell vekt på økologisk produk-
 sjon skal prioriteres
•	 Sauehold	i	områder	med	gode	beite-
 ressurser prioriteres
•	 Tiltak	innen	grøntsektoren	i	områder	
 med gode vilkår og med gode forut-
 setninger, kan støttes
•	 Svinehold	kan	støttes	når	tiltaket	
 ansees som viktig for å opprettholde 

 et lokalt eller regionalt produksjons-
 miljø
•	 Andre	økologiske	produksjoner	
 prioriteres
•	 Miljøtiltak	kan	støttes

Investeringer til bygdenæringer 
Bygdeutviklingsmidler kan gis 

til utvikling av bygdenæringer med 
grunnlag i landbrukets ressurser. 
Investeringene skal bidra til å trygge 
og utvikle inntektsgrunnlaget på bruk i 
fylket. Ved tildeling av bygdeutviklings-
midler vil det bli lagt vekt på følgende: 
•	 Markedstilpasset	foredling	av	land-
 bruksrelaterte produkter spesielt 
 innen melk og kjøttsektoren 
•	 Tiltak	som	fremmer	markedsadgang	
 lokalt, regionalt, nasjonalt og inter-
 nasjonalt 
•	 Nyetableringer	og	oppfølging	av	
 tjenesteproduksjoner, inkludert Inn 
 på tunet-tiltak. 
•	 Pelsdyrnæringa	kan	fortsatt	støttes.	
•	 Samarbeidstiltak	der	markedsføring,	
 distribusjon og salg er vektlagt 
•	 Verdiskaping	i	skog	og	tresektoren	
•	 Produktutvikling,	markedsføring	og	
 salg innen utmark, reiseliv, lokal mat, 
 håndverk og opplevelsesnæringer 

Når det gjelder tilskudd til bygde-
næringer så gis det maks kr 500.000 og 
maks tilskuddsats er 20%. 

Er det spørsmål vedrørende til-
skuddsordningene ta kontakt med 
enhet for landbruk og miljø.

Investeringer tradisjonelt 
landbruk og bygdenæringer

Utvidelse av melkeproduksjon hos Håvard Reitås.

Kulturskolens 
vårkonsert

Kulturskolens årlige vårkonsert blir i 
år på Håggåsætra i Gisnadalen 5. juni. 
Her skal elevene få vise noe av det de 
har jobbet med i vinter. Det blir en sce-
ne ute der konserten skal foregå, og det 
blir utstilling innendørs. Det blir også  
sammensatte musikkgrupper, som er 
en inspirerende og fin måte for elevene 
å lære samspill på.

Ute på setervollen blir det kaffesalg, 
og mediagruppa filmer årets vårkonsert.
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Hipp hipp hurra – vi fyller 80 år
Feiringa foregår i Skytterhuset
fredag 8. juni kl 18.00
Meld dokk på til Solveig Træthaug,
tlf 926 46 471 innen 1. juni.
Hjertelig velkommen!
Hilsen Kvinnegruppa i Rennebu

Øvingskonsert med Rennebu Mannskor 
TIRSDAG 29. mai.
Sted: Omsorgsboligen Berkåk
 Oppvarming mellom kl 19.30 – 20.00
Vi følger øvelsen med sang og trening. 
Varer frem til ca kl 22.00
Kaffesalg.
Alle er hjertelig velkommen!

 Arr. Rennebu Mannskor/Rennebu frivilligsentral

Møteplass – markedsplass – kulturarena
Torget er godt tilrettelagt og er en flott ramme for trivsel, 
næring og opplevelse – og helt gratis!
Det er kun under Rennebumartnan det må betales leie.
Har du planer, er du velkommen til å ta kontakt med Anne 
Kristine Stavne på tlf 992 96 395 eller e-post aks@rennebu-
martnan.no

- Driftsstyret for torget i Rennebu

Invitasjon til unikt fellestiltak – bli med!
Bygdasenteret AS og Rennebu kommune inviterer alle 
gründere innen kultur- og naturbasert reiseliv i Rennebu 
til et felles løft for næringa! Her skal det fokuseres på merke-
varebygging, samhandling, kvalitetssikring og markeds-
føring.
Som et ledd i dette tilbys næringslivet en «pakke» som 
inneholder følgende:
-  Studietur til Den Gylne Omvei på Inderøy lørdag 2. juni
-  Miniseminar med fokus på kvalitet og vertskapsrolle
-  Datablad for hver enkelt bedrift, samt trykking og 
 distribuering
-  Skjermreklame på Bygdasenteret, Berkåk Veikro, 
 Nerskogen Landhandel og på Torget
Blilyst og Rennebu kommune støtter prosjektet økonomisk, 
så hver enkelt deltaker betaler kun 40% av kostnadene!
Det er også mulig å delta kun på turen til Inderøy - kr 420 
per deltaker.

For nærmere informasjon, se www.rennebu.net eller www.
rennebu.kommune.no.
Spørsmål/påmelding til Evy-Ann Ulfsnes, tlf 72 42 81 43 
eller e-post evy-ann.ulfsnes@rennebu.kommune.no.
Påmeldingsfrist tirsdag 29. mai!

K U N N G J Ø R I N G E R

Steinplukking utføres
med kombinert rive og plukker.

Lars Arne Havdal, tlf 482 05 005

Småviltjakt og Reinsjakt på
Hauasetra grunneierlag sitt område.
Søknader sendes Roger Skamfer, Trondskogveien 12, 

7391 Rennebu innen 15. juni 2012.

Lørdagskafé på Jutulstuggu
hver lørdag i juni, juli og august kl 11-15.

Velkommen!

Årsmøte i Bedriftsskirennet
på Frivilligsentralen 7. juni kl 19.00.
Vanlige årsmøtesaker. Velkommen!

styret

Takk for blomster og hilsninger på dagen min.
Ola Voll Kjelland

Jutulstuggu BA
Andelseiere inviteres med dette til årsmøte
fredag 1. juni 2012 kl 20.00 i Jutulstuggu.
Saker:
Årsmelding - Regnskap - Valg

Tusen takk til Rennebu Sanitetsforening for
ny tv i boligavd.

Anne Marie Nyhus

Aktivitet på Torget lørdag 30. juni
Sommerkaffe
I forbindelse med arrangementet sommerkaffe på Torget 
den 30.06.2012 utfordres Næringslivet til å ha sommerlige 
priser, felles gøy evt ta med deler av butikken på torget. Leie 
av bod evt spørsmål stilles til Maj-Britt på Frivilligsentralen. 
Loppemarked
Lag/organisasjoner, enkeltpersoner, skoler, barnehager og 
andre kreative sambygdinger oppfordres til å ta med seg 
lopper å selge på torget denne lørdagen. Annonsering og 
omtale om arrangementet i neste Rennebunytt. Interesserte 
bes henvende til Maj Britt på Frivilligsentralen.

arr. Rennebu 3000, Tilflyttergruppa og 
Rennebu Frivilligsentral

K U N N G J Ø R I N G E R

Gravemaskinarbeid og rørleveranse
Graving       
Transport      ADK-1
Snøbrøyting
Formidling av tjenester

Erik: 924 25 249 - John Egil: 970 79 792
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RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt -  neste nummer 7. juni - frist for stoff  29. mai -  Rennebunytt

Følg Rennebunytt på

Dette skjer i Rennebu!
24.05 Terrengløp Trollvang 18.00
26.05 Pinsebålbrenning Grøtom 19.30
28.05 Sykkelkarusell Berkåk 13.00
29.05 Øvingskonsert Omsorgsboligen 19.30
 Rennebu Mannskor
30.05 Medlemsmøte Samf.huset 11.00
 Rennebu Pensjonistforening
31.05 Formiddagstreff Staure 11.00
31.05 Terrengløp Berkåk 18.00
31.05 Årsmøte Fredheim, Grindal Fredheim 20.00
01.06 Årsmøte Jutulstuggu Jutulstuggu 20.00
05.06 Eldretreff Hoelsmoen 11.00
05.06 Formiddagstreff Omsorgsboligene 11.00
05.06 Kulturskolekonsert Håggåsetra 18.00
06.06 Torsdagsmøte Hoelsmoen 20.00

07.06 Terrengløp Granasjøen 18.00
07.06 Mottak av klær Refshus skole 16-18
07.06 Årsmøte Bedriftsskirennet Friv.sentralen 19.00
08.06 Kvinnegruppa 80 år Skyttarhuset 18.00
12.06 Vårslepp Torget
17.06 Frokostmøte Hoelsmoen 10.00
20.06 Busstur til Kristiansund, Berkåk menighetsråd

Fotballkamper/treninger, se www.rennebu-il.no
Lørdagskafé i Jutulstuggu
hver lørdag i juni, juli og august kl 11-15
Gjeterhundtrening hver tirsdag på Innset kl 19
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned

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

DIN LOKALE 
RØRLEGGER

Butikk:  72 42 64 64
Vakttelefon:  464 49 272

Kortreist mat fra
Kroken Bakeri og Hognamat

Flotte produkt fra Røros Tweed

Salg av jakt- og fiskekort
Desinfeksjon for fiskeutstyr

Stort utvalg av
fiskeutstyr og turutstyr 

Vi tilbyr et bredt spekter av

renholds- og
vaktmestertjenester 

til både hyttemarkedet, næringslivet og private. 

Ta kontakt for et hyggelig tilbud!


