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Kulturvukku
Se side 3-5

Knut Einar Voll debuterer med separatutstilling under Kulturvukku.
Se side 3.

Hud Kropp og Helse

• ansiktsbehandling

Inger Marie Persdatter Johansen, Hud og Spa terapeut
ved Coop Prix Berkåk – tlf 926 68 387

• fotpleie

• massasje
• voksing
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Vellykket kraftdag
— En betydningsfull 100-åring som det er strålende flott å markere, sa Åslaug
Haga under kraftseminaret på Berkåk. Ellers kom hun med friske fraspark
om energipolitikken rettet mot den rød-grønne regjeringen.
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Ordfører Bjørn Rogstad sammen med foredragsholderne Åslaug Haga (prosjektleder
for fornybar energi) og professor Reidar Almaas (Senter for bygdeforskning).
Rennebu
kommune
sammen
med Kvikne-Rennebu Kraftlag og
Kraftverkene i Orkla arrangerte i forrige uke et seminar i forbindelse med
at det er 100 år siden det første kraftverket ble bygd i Rennebu.
Seminaret hadde to foredragsholdere på nasjonalt plan, og begge innfridde forventningene.
Professor Reidar Almaas i Senter
for bygdeforskning snakket om kraftas
betydning for bygdeutvikling, og i følge Almaas er det den elektriske krafta
som er den største enkeltfaktoren som
har bidratt mest til bygdeutviklinga på
1900-tallet.
Årsaken til at Rennebu var så tidlig
ute, mener Almaas skyldes bl.a. naturen med store nedslagsfelt og høydeforskjeller. Ellers hadde Rennebu en
kultur med opplysningstradisjon og
haugianisme,
gjennomgangstrafikk
som gav nye impulser. Foregangsfolk,
bygdehøvdinger og ildsjeler, det som i
dag ofte kalles innovatører, var viktige
for utviklingen. Men noe av det viktigste for å lykkes var evnen til samarbeid
og samhandling.
Kraftutbygginga i Rennebu førte til
velferd for folk flest - det ble lys i glasa.
Den elektriske strømmen ble

også viktig framhjelp for jordbruket,
næringslivet og småindustrien, og den
ga sidevirkninger for entreprenører og
arbeidsfolk. Med den elektriske strømmen kom det også optimisme i en tid
som ellers var preget av fattigdom og
utvandring, og den ga utviklingsgnist
til andre bygdesamfunn som så at det
nyttet.
Utbygginga av småkraft de senere
årene betrakter Almaas som det mest
vellykka eksemplet på bygdeutvikling
de siste 15 åra.
Når det gjelder videre utvikling
for å utvikle bygda, mente Almaas
at de fire punktene samhandling,
kunnskap, infrastruktur og arbeid
(SKIA) er viktig, men viktigst av alt er
SAMHANDLING.
Åslaug Haga snakket om fornybar
energi, og kritiserte den rød-grønne
regjeringa som hun selv nettop har
vært en del av, for å være sinker i utviklinga av fornybar energi.
— Verden trenger en energirevolusjon, og fornybar energi må være
som et Kinder-egg for den rød-grønne
regjeringa: Arbeiderpartiet får arbeiderne, SV får miljøet og SP får bygdeutvikling.
Av Dagfinn Vold
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Innholdsrik Kulturvukku
Årets Kulturvukku har et allsidig innhold og er dermed noe for enhver smak. Den starter
lørdag med det tradisjonelle RennebuSpæll, og temaet i år er Walt Disney´s verden. Dagen i
Rennebuhallen avsluttes med festkonsert og premieutdeling.
For de med sans for countrymusikk, har Rennebu BU gjort et kupp og fått Ida Jenshus til
Sandbrekka kommende lørdag. Jenshus er én av de mest fremgangsrike countryartistene i
Norge for tiden, og har nylig sluppet en ny cd der flere aviser har gitt terningkast seks!
Vår prest Tore har vært på tur til Assisi, og mandagskvelden vil han formidle inntrykk fra
turen. Orgelkomiteen på Berkåk vil både selge orgelklubb og arrangere orgelkveld.
I Frivilligsentralen blir det kunstutstilling med debutant Knut Einar Voll, og Syng med oss.
Et av høydepunktene hver kulturuke er 10. klassingenes musikal, og i år slår de til med
Grease. Her er det tre oppsettinger å velge mellom.
Fullstendig program for årets Kulturvukku finner du på neste side!
Kulturvukku:

Knut Einar debuterer i Rennebu
Knut Einar Voll er snart utdannet
som faglærer i formgivning, kunst
og håndverk. Under Kulturvukku
har han sin første separatutstilling - i
Frivilligsentralen.
— Jeg liker best å holde på med
keramikk, og drømmen er å få et eget
keramikkverksted en gang, sier Knut
Einar. Derfor har han også keramikk
som fordypning når han nå går tredje året ved Høgskolen i Telemark på
Notodden. Kanskje er han litt arvelig belastet? Hans mor Kjellfrid Stene
utdannet seg også innen keramikk,
men er senere kjent som en meget
habil rosemaler.
Selv om han liker keramikk best, har
han vært innom de fleste tema i utdanningen sin. Han liker også å holde på
med grafikk og bilder utenom skolen,
og synes det var kjempeartig at han ble
spurt av Maj Britt på Frivilligsentralen
om å stille ut under Kulturvukku.
— Maj Britt ringte og spurte om
jeg var interessert, og jeg sa ja med en
gang, sier Knut Einar - som synes det
er stas at Frivilligsentralen vil stille ut
arbeidene hans.
Utstillingen er en salgsutstilling, og
han selger både ferdig innrammede bilder og grafiske blad.
Mest bilder til Rennebu
— Til utstillingen her har jeg med
meg mest grafiske bilder, da det er litt
vanskelig å frakte med seg keramikk.
Knut Einar arbeider med flere sjangre, og han har både natur, folk og
nonfigurative motiver i bildene sine.

Knut Einar Voll stiller ut bilder i Frivilligsentralen under Kulturvukku.
Bildene blir laget i teknikkene linosnitt,
tresnitt og kobberstikk - eller en blanding av disse teknikkene. Først tegner
han skisser, før han overfører det til
grafiske blad, og han lager aldri mer
enn fem til ti stykker av hvert blad.
Vil bli lærer
Neste år blir Knut Einar ferdig
utdannet faglærer. Men, han legger
ikke skjul på at han vil prøve seg med
en søknad til Kunsthøgskolen i Oslo.
Der er nåløyet trangt, men han har lyst

på å lære litt mer om kunst.
Før han kommer så langt må han
tjene litt penger, og han kan helst tenke
seg å arbeide enten ved en folkehøyskole eller en videregående skole.
Knut Einar blir ikke tilstede under
åpningen av utstillingen, men på utstillingens siste dag vil han være på plass.
Av Dagfinn Vold
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Samarbeidspartnere for
Kulturvukku
2010:

Lørdag 23.oktober
RennebuSpæll
Ida Jenshus

Rennebu Nytt

Kl 12.00 i Rennebuhallen
Konkurranse for skolekorps med tema: Walt Disney`s verden
Kl 19.00 Festkonsert med premieutdeling
Kl 21.00 konsert på Sandbrekka, arr. Rennebu BU

Mandag 25. oktober
En tur til Assisi Kl 19.30 Lysbildekåseri med Tore Samuelsen
på elevkantina, Berkåk skole

Økonor Berkåk

Tirsdag 26. oktober
Formiddagstreff Kl 11.00 på Staure, Voll. Arr: Frivilligsentralen
Klubb, flesk og duppe fra kl 14.00 i Hallandstuggu. Arr: Orgelkomiteen
Sangkveld
Kl 18.30 i Rennebu kirke. Lokale sangkrefter deltar.
Arr: Rennebu Sokneråd

Onsdag 27. oktober
Rennebu Songkor har åpen sangøving i omsorgsboligene, Berkåk kl 19.00

- en aktiv medspiller

Torsdag 28. oktober
Syng med oss
Kl 11.00 på Frivillighuset for barn og foreldre, salg av lunsj
Grease
Kl 19.30 Premiere på 10. klassens musikaloppsetning
i Rennebuhallen

Fredag 29. oktober
Grease
Lørdag 30. oktober
Linedance
Medlemsfest
Rennebu Bygdearrangment as

Det er viktig
å ha noe
å leve av
- men
like viktig
å ha noe
å leve for!

Søndag 31. oktober
Orgelkveld

Knut Einar Voll

Kl 12.00 - 10. klassens musikaloppsetning i Rennebuhallen
Kl 19.30 - 10. klassens musikaloppsetning i Rennebuhallen

Kl 13.00 på Torget i Rennebu. Lucky Linedance fra Rennebu.
Værforbehold. Gi deg gjerne med å danse!
Kl 20.00 Rennbyggin Gammeldansklubb
musikk ved Drivstuens. Se omtale side 9.
Mulig å tegne medlemsskap ved inngang.

Kl 19.30 i Berkåk kirke med Gunnar Bonsaksen,
orkester med Arne Ree og flere, Oppdal Songlag.

utstilling av bilder og keramikk på Frivillighuset hele uka,
åpner lørdag 23. oktober kl 11.00 - 16.00 kaffesalg
mandag - fredag
kl 09.00 - 15.30
lørdag 30.10.
kl 11.00 - 16.00 kaffesalg

Rennebu Nytt

												

Ny Nåverdalsbru på Statsbudsjettet
Statsbudsjettet for neste år har øremerket 29,3 millioner kroner til bygging av
ny Nåverdalsbru. Dette er et lenge etterlengtet veibyggingsprosjekt som samarbeidsprosjektet Trondheimsveien og Byggvei.no har arbeidet hardt for å få gjennom. Sammen med ny E6 gjennom Oppdal har de fått gjennomslag for to byggeprosjekt der de ser E6 og Rv3 i sammenheng.
Det er på høy tid at flaskehalsen Nåverdalsbrua blir utbedret, og det er forventet byggestart i 2011.
Samarbeidsprosjektet Trondheimsveien fikk dermed med begge sine prosjekt
som var med i handlingsprogrammet til nasjonal transportplan. Neste oppgave er
å få gjennomslag for bevilgning til bygging av ny E6 i Soknedal.
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Statsbudsjettet 2011:

Status quo
for Rennebu

Neste års statsbudsjett vil
ikke medføre noen merkbar
forandring i økonomien til
Rennebu kommune.

Kulturvukku:

I rute med ”Grease”
Et av de desiderte høydepunkt under Kulturvukku i Rennebu,
er 10. klasse sin musicalforestilling. I år er det ”Grease” som
står på programmet, og ifølge PR komiteen var de fleste i klassen godt fornøyd med valg av musikal.
Som vanlig er det nedsatt en egen
gruppe som skal arbeide med PR,
markedsføring og lignende. I år består
denne gruppa av Håkon Myrmo, Ole
Grendal og Vegard Haarr. Første oppgaven for PR-guttene, var å skaffe
musikalen omtale i Rennebu Nytt.
Videre skal de ordne med billetter, program, plakater, sende ut invitasjoner til
andre skoler, osv. I tillegg til disse oppgavene, har også guttene sine roller i
musikalen, så det er mye som skal ordnes før de sammen med sine klassekamerater entrer scenen i Rennebuhallen
den 28. oktober.
To uker uten vanlig skole
Etter høstferien er det kun musikal
det dreier seg om for 10. klassingene.
Da er det to intensive øvingsuker uten
vanlig skole. Dette er noe elevene ser
fram til, forteller PR-guttene. Fra tidligere avgangselever har de hørt mye
positivt om musikaloppsetningen, så
de regner med det blir både lærerikt og
artig.
Jubileumsforestilling
Det er i år 10 år siden det første
gang ble satt opp musikal av avgangsklassen, og den første musikalen var
også ”Grease”. – Dette var nok litt av
grunnen til at denne musikalen ble
valgt i år, i tillegg til at lærerne mente

den ville passe godt for vår klasse, forteller guttene. Historien i ”Grease” er
nok godt kjent for de fleste. Den handler i korte trekk om de to ungdommene
Danny og Sandy, som blir forelsket en
sommer. Sandy skal egentlig reise tilbake til Australia etter sommerferien,
men da det blir forandring i disse planene havner hun på samme skole som
Danny når høsten kommer. Danny
er med i en ganske tøff gjeng på skolen, og alt blir annerledes enn det var i
sommerferien. Alt går heldigvis bra til
slutt, og underveis vil publikum få med
seg både feiende flott musikk og en
dose livsvisdom.
Mye sang for hovedrolleinnehaverne
”Grease” er en musikal der hovedrollene står for veldig mye av sangen. Danny og Sandy skal spilles av
Andreas Haugan og Janne Kvam, så
publikum får høre mye fra disse to.
Siden mye av handlingen foregår i skolemiljøet, er det imidlertid mange roller
som skal besettes utenom de to hovedrollene. I disse dager øves det for fullt
både på sang, koring, replikkveksling
og dansing, så det er bare å glede seg
til å se hvordan årets avgangsklasse har
tolket den kjente historien i ”Grease”!
Av Mona Schjølset

Økonomirådgiver Karl Petter
Gustafsson sier at statsbudsjettet ikke
innebærer endringer for Rennebu.
Neste års statsbudsjett legger opp
til en realvekst på 2,75 milliarder for
kommunesektoren, noe som egentlig
tilsvarer kostnaden som følge av folkeveksten.
Det er gjort noen endringer i fordelingsnøkkelen når det gjelder tilskudd til
kommunene. Småkommunetilskuddet
er redusert grunnet at nyere forskning tilsier at små kommuner ikke
er så kostbare å drive som før antatt.
Befolkningsstrukturen er også i endring, noe som gjenspeiles i justering
av fordelingssystemet. Kommunen vil
få lavere beløp for personer over 80 år,
da folk i dag holder seg friske lengre og
lever lengre. En gruppe som teller mer
er barn med fremmedspråk.
Kommuner med folketall under
3000 kommer dårligere ut. Dette fører
for Rennebus del en nedgang i rammetilskuddet på 0,5%. Denne nedgangen
skyldes både nedgang i folketallet og
endring av fordelingssystemet.
— Statsbudsjettet er godt i tråd
med vår vedtatte økonomiplan, og vil
ikke få noen konsekvenser for budsjettet vårt, sier Karl Petter Gustafsson. En
del kostnader vil øke, men vi klarer å
dekke inn uten andre nedskjæringer.
Vi er heldig som har kraftutbyggingen
som gir oss jevne og gode inntekter.
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Enda mer Rennebu i
Etablert 1989

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

Vårt populære program

“ Torsdagskveld “

får nå ny programleder med på laget.

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

Oddvar Lien: 901 64 232
Seierdalen, 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com

- kjent for de fleste
- hører du torsdagskvelder kl 19 - 21

Du lytter til oss på
FM 102,8 / 104,5
eller www.opp.no

÷25%

Beo Byggvare A/S er medlem av BYGGMAKKER, Norges største
byggevarekjede. Vi har 2 butikker, en på Berkåk og en på Oppdal.
Omsetning i 2009 var ca 60 mill.

Til vår butikk på Berkåk søker vi

på Foss
Standard
baderomsmøbler

Butikkmedarbeider

Sentrale oppgaver i butikk vil være
• Kundebehandling
• Hovedansvar for salg av kjøkken, bad og garderobe
• Kasseoppgjør og betjening av kasse
• Vareinnfylling
• Annet forefallende
Ønskede kvalifikasjoner
• Gjerne erfaring fra lignende arbeid
• Utadvent, serviceinnstilt og systematisk
• Datakunnskap
• Det vil bli lagt vekt på evne til
samarbeid, handlekraft og fleksibilitet

Vi kan tilby interessante arbeidsoppgaver i et uformelt, men
arbeidskrevende miljø. Stillingene vil inngå i turnusordning
med differensiert arbeidstid.

Spørsmål rettes til
Magnar på tlf 900 63 924
eller magnar@bm-beo.no.
Søknadsfrist:
29. oktober 2010
Beo Byggvare A/S,
Berkåk, 7391 Rennebu

Kampanjen gjelder til og med 29.10.10

Mandag-Fredag
Lørdag

08.00 - 16.00
10.00 - 13.00

Telefon butikk: 72 42 64 64
Industriveien 4, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt
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Rennbyggen Gammeldansklubb tenker nytt

Rennbyggen gammeldansklubb er en trivelig og sosial arena for voksne folk som ønsker å møtes for å danse og ha det fint
sammen. Klubben har ca 200 medlemmer fra ca 35 år og oppover, men det er ingen aldersgrense - hverken nedre eller øvre.
I disse ”skal vi danse”-tider kan det nevnes at det er god musikk, og det ser ut som dans er en populær aktivitet da det
som oftest er mye folk på dansegulvet. De ulike bandene varierer musikken, slik at det skal være en dans som passer de fleste.
Klubben har eksistert i over 45 år, og medlemstallet har holdt seg nokså stabilt. — Vi har riktignok sett en liten tendens
til at det har vært litt lite oppmøte på enkelte av festene/sammenkomstene våre, og i den forbindelse har vi forsøkt å tenke
litt nytt. Vi ønsker å gjøre litt stas på medlemmene våre, og vi ønsker at så mange som mulig møter opp på medlemsfestene.
Derfor vil vi trekke et reisegavekort på kr 3000,- fra inngangsbilletten på hver fest fremmover. Den høytidelige trekningen vil
være kl 22.30 presis og gjelder kun for klubbens medlemmer. :-) Gamle som nye medlemmer ønskes velkommen til trivelig
lag i samfunnshuset, sier Siri Olsen i Rennbyggen. Den første festen er lørdag 30. oktober kl 21.00. Da kalles det korgfest, og
alle har med seg et fat med mat (+ litt ekstra til musikken og komiteen) som blir satt frem for felles bespisning.
Hvis du ikke er medlem i Rennbyggen Gammeldansklubb, men syns dette høres spennende ut, er det bare å komme på
første medlemsfest og melde deg inn da.

42 millioner på flukt
Det er en påstand som fortoner seg
nærmest uvirkelig for oss som befinner
oss i trygge Norge. Riktig nok har vi
våre problemer, men de blir små i en
global sammenheng. Årets TV-aksjon
er viet Flyktninghjelpen.
Å flykte er en desperat handling,
men for millioner av mennesker er det
den eneste utvei. Dette er mennesker
som er blitt tvunget til å forlate hjemmet sitt på grunn av krig og konflikter.
Mange beveger seg til fots over enorme
avstander, og det kan gå dager uten
mat og vann.
Å flykte betyr ikke nødvendigvis å
krysse landegrenser. Om lag 27 millioner er i dag på flukt i eget land. En
person som flykter over en landegrense
har krav på beskyttelse i henhold til
den internasjonale flyktningkonvensjonen, mens en som flykter i eget land
ikke har samme beskyttelse. Flyktninghjelpen er spesielt opptatt av å hjelpe
internt fordrevne.
Dette er flyktninghjelpen:
• En norsk uavhengig, nødhjelpsorganisasjon som gir hjelp,
beskyttelse og varige løsninger til
mennesker på flukt over hele
verden.
• Arbeider i krigs- og kriseområder
i 20 land.
• 2600 medarbeidere, mange har
selv vært flyktninger og gjør nytte
av sin egen erfaring for å hjelpe
andre på best mulig måte.
• Etablert i 1946 under navnet
Europahjelpen, for å hjelpe flykt-

ninger i Europa etter 2. verdenskrig.
• Driver NORCAP en av verdens
største beredskapsstyrker for
bistandspersonell, på oppdrag fra
Utenriksdepartementet. Styrken
består av rundt 850 nødhjelpseksperter, som kan reise hvor
som helst i verden i løpet av 72
timer.
• Organisert som en uavhengig,
privat stiftelse, og samarbeider
nært med FN og andre organisasjoner, både ute i verden og i
Norge.
• Styres av en effektiv organisasjon
i Norge.
Pengene fra årets innsamlingsaksjon skal brukes til å hjelpe mennesker
på flukt i sju av de hardest rammede
landene i verden; Colombia, Den
Demokratiske Republikken Kongo,

Sudan, Somalia, Det Okkuperte
Palestinske Området, Afghanistan
og Pakistan. Midlene vil være avgjørende for å kunne starte hjelpearbeid i
land hvor nye konflikter oppstår.
Årets TV-aksjon vil foregå søndag
den 24. oktober. Du kan regne med
å få besøk av en bøssebærer mellom
kl 16.00 – 18.00. Rennebu har et godt
nettverk av fantastiske bøssebærere
som gjør en viktig innsats på innsamlingsdagen. Vi har tradisjonelt vært av
de kommunene som har plassert seg
høyt oppe på innsamlingsstatistikken.
Vi regner med at årets resultat ikke vil
bli noe unntak fra denne regelen.
Formannskapet i Rennebu er
aksjonsutvalg og har allerede bevilget
kr 7.000 til aksjonen.
Ta godt i mot bøssebærerne!
Astri Snildal, sekretær
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Finansiering og
økonomisk støtte

Rennebu Nytt

Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

Vi minner om at

Innovasjon
Norge
har kontordag i Næringshagen
Onsdag 3. november fra

kl. 10.00 – kl. 14.00
Informasjon om støtte til etablerere og bedriftsutvikling
i etablerte virksomheter.
Timebestilling på tlf. 97 07 97 75 eller
bjy@oppdalshagen.no

Døgntlf 91 31 30 30

På tide med en
skikkelig bilvask?
Vask bilen hos oss!
Bilvaskemaskin – 3 Selvvaskeplasser
Gratis bruk av støvsuger
Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

www.rennebuhagen.no

2512 Kvikne - Tlf 952 88 834/913 23 319
Merke
Årsmod/regår Motor
Case 988 Gravemaskin 1998
Diesel
Toyota Hi Ace 4x4 2008
D-4D
Toyota Hi Ace 4x4 2006
D-4D
2003
2,5 TDI
Hyundai H 1 4x4
Ford Mondeo stv
2001
25,0 Tdi
Ford Mondeo stv
2001
2,0 aut
Valtra 6550 laster 2004		
D-4D
Toyota Hi Lux D-4D 2004
Toyota Hi Ace 4x4 2005
D-4D
Toyota Hiace
2007
D-4D
VW Golf
2008
1,9 Tdi
New Holland Tl 100 laster 2001
4x4
Honda CR-V
2003
2,0
VW Passat stv 4x4 2003
1,9 TDI
Mazda 6
2008
2,0 Td
VW Touran
2007
1,9 tdi
Toyota Corolla
2005
D-4D
VW Touran
2007
1,9 Tdi
VW Caravelle
2004 8 seter
2,5 TDI
VW caravelle
2001
2,5 tdi
Valtra N111 laster 2007		
Audi A 4 stv Qattro 2004
1,9 TDI

Farge
Gul
Sølv
Blå
Blå
Blå
Sølv
Blå
Hvit
Grønn
Hvit
Blå
Blå
Sølv
Blå
Svart
Grå
Blå
Sølv
Svart
Svart
Sølv
Sølv

KM
114000 t
69000
101000
171000
109000
170000
4500 t
120000
185000
19000
42000
3300 t
185000
199000
35000
53000
35000
60000
140000
230000
1500 t
239000

Salgspris
250000
205000
165000
95000
115000
95000
285000
145000
149000
145000
175000
245000
175000
138000
229000
155000
175000
148000
285000
175000
405000
175000

Vi reparerer frontruteskader gratis
for dem som har kasko/delkasko. Ring for avtale!
Vi utfører aircondition-service

Prøv vår beste vask
poleringsvask kr 275,-

Det er viktig at
ditt barn er synlig
i trafikken!
De siste årene
har vi delt ut over
500 refleksvester til
1. og 2. klassinger i
Rennebu og Oppdal.
Vi i Gjensidige
ønsker å bidra til
å gjøre ditt barn
synlig i trafikken!

Oppdal 72 40 49 90 – Berkåk 72 42 82 50

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Rennebu Nytt
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Avslutter 40-års feiringen med konsert i Rennebu kirke
— Etter en vellykket 40-års jubileumsfeiring har vi i Rennebu Songkor den glede å avslutte feiringen med en spennende
konsert i Rennebu kirke søndag 7. november kl 19.30, sier Johanne Eggan.
Under konserten blir det besøk av Meldal Pikekor, Meldal Songlag, Rennebu Mannskor, unge talenter fra bygda samt innslag fra Randi Olise Hoel sine lyriske evner.
— Vi ønsker naturligvis at så mange som mulig vil ta turen til kirka denne kvelden, oppfordrer Johanne.

Mer samarbeid mellom Birka og RB as
Birka as og RB as (Rennebu Bygdearrangement as) har fått felles daglig leder, og selskapene skal se på
hvordan de bedre kan samkjøres.
Kenneth Teigen har tatt over
som daglig leder i Birka as etter
Ragnhild Borchsenius, som ønsket
seg tilbake til sin stilling ved Norsk
Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag i
Meldal. Kenneth skal dermed ha 50%
som daglig leder ved Birka og 50% ved
RB as.
Ser på organiseringen
— Det har vært en prosess i begge
selskapene der de har valgt å dele på
den daglige lederen. Nå skal vi arbeide videre med å se på hvordan vi skal
utnytte de gode menneskelige ressursene som finnes i begge selskapene
på en best mulig måte, sier Kenneth
Teigen. Blant annet foregår det nå en
prosess for å se på organiseringa av
selskapene både bemannings-messig
og med tanke på fysisk lokalisering i
bygget. Kenneth forteller at de også
er i ferd med å se på om Rennebu
Bygdearrangerment as fortsatt skal ha
ansvaret for turistkontor og næringsforeningskontor ved siden av martnan og
andre arrangementsoppgaver.

Kenneth Teigen viser frem forslaget
til den nye fasaden til Birka-bygget som er foreslått.
Lønnsomhet for norsk håndverk
Birka har allerede oppnådd mye
for håndverkerne, men fortsatt står det
mange arbeidsoppgaver igjen.
— Vår ambisjon er å arbeide for
økt lønnsomhet for norsk håndverk. I
og med at jeg tiltrer som daglig leder i
50%, trenger vi å fylle den andre 50%
så snart som mulig. Ja aller helst skulle vi så snart som mulig hatt minst en
helstilling til utover dette.

Rennebu Turistkontor

Gavetips:

* 100 år med Rennebukraft - Jubileumsbok
* 40 turer i Rennebu
* Høstvarer fra G-sport

Velkommen innom:-)
Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

Birka-bygg
Arbeidet med å planlegge ombygging av Birka-bygget på Berkåk er også
en viktig oppgave. Bygget skal fylle nye
funksjoner, og et arkitektfirma har sett
på hvordan bygget kan tilpasses fremtidige ønsker.. De har nå kommet med
nye tegninger, og spørsmålet fremover
blir derfor hva som er mulig å realisere
av innhold og funksjoner.
Av Dagfinn Vold

Din Frisør

Meldal ANS

v/Coop Meldal

Dame-herrefrisør
Dameklipp 280kr – Herreklipp 260kr
50% på glattetenger.
Ønsker nye og gamle kunder velkommen!

Anita og Stine 72 49 63 00
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SENS VEGGMALING, 3 L

Vegg/panel/list glansgrad 10.
Kr. 99,67 pr. ltr ved kjøp av 3 ltr spann.

299,-

Invitasjon til
Damenes aften
Velkommen til en kveld med inspirasjon, fargelære og gode tips
for deg som liker å ha det pent rundt deg. Vi har invitert noen av våre
leverandører til å fortelle om nyheter og trender. Meld deg på ved

LANGLO GARDEROBE

å gå inn på www.byggmakker.no/damenesaften

Titan. B: 300 cm, H: 240 cm. Kun hos
Byggmakker. Introduksjonstilbud

÷30%

HAFA BADEROM

Alle produkter i Hafas
katalog 2010

÷25%
27. oktober kl. 19.00
Program:

OPPBEVARINGSBOKS
Multibox. 33 liter.

89,-

•
•
•
•
•
•

BM Berkåk ønsker velkommen
Nyheter Alloc laminatgulv v/Harald Høyvik
Farger i tiden fra Jotun v/Rune Thomassen
Trendy tapeter fra Storeys og Jordan vet hvordan
Du får muligheten til å prøve å legge gulv og å tapetsere!
Kaffe og kake

!
n
o
j
s
a
r
i
g få insp

Kom o

Tilbudene gjelder f.o.m. 20. t.o.m. 27. oktober 2010 eller så langt lageret rekker i kampanjeperioden. Frakt kan tilkomme. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Rennebu Nytt
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KUNNGJØRINGER
Ønsker å leie plass for lagring av
to biler i vinter.
Henv Steinar, 957 64 121

Klubbleder

Fra 1. januar er det ledig 20% fast stilling som
leder i Fritidsklubben ved Enhet for kultur og fritid
Stillingen utgjør fast 10 timer pr uke (inklusiv
planleggingstid) samt turnus på 5 timer med
fri hver 3. uke. Virksomheten følger skoleåret.
Det er en fordel med erfaring fra arbeid med
barn og ungdom.
Lønn etter avtale.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved
henvendelse til enhetsleder
Astri Snildal tlf 72 42 81 00
Bruk eget søknadsskjema som du finner under
stilling ledig på: www.rennebu.kommune.no

2 lam uten merke funnet på Liabakkan
Kontakt Jan Ivar Kvam, tlf 909 73 269

Husrom ønskes!

Par med 2 rolige hunder søker etter et nytt sted å bo.
Strekning Berkåk – Trondheim.
Ta kontakt på tlf 948 42 652

Klubb, flesk og duppe

på Hallandstuggu
tirsdag 26. oktober fra kl 14.00
Orgelkomiteen Berkåk kirke

VELKOMMEN TIL HYGGEKVELD
PÅ Nytts
INNSET!
Rennebu
neste nummer
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål
om søknadsskjemaet, tlf 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no
Frist for stoff er 28. oktober!
Søknadsfrist 20.11.2010
Oppdalsbanken
ser det som veldig viktig å være en bank som
kantil
snakke
Harkunden
du idéer
stoff,med!
kontakt oss gjerne
Rådmannentil Innset for å presentere litt av hva vi står for.
Den 10. november kommer derfor Oppdalsbanken

kommer torsdag 4. november
på
tlf 72 42 76 66 eller dagfinn@mediaprofil.no

STED:
NÅR:
TEMA:

Innset samfunnshus
10. november kl. 19.00
Oppdalsbanken der du er - finn dine muligheter!

VELKOMMEN TIL HYGGEKVELD PÅ INNSET!
PROGRAM:
• Velkommen v/ Odd Magnar Vognild
Oppdalsbanken ser det som veldig viktig å være en bank som kunden kan snakke med!
Den 10. november
derfor
til v/
Innset
for åToset
presentere litt av hva vi står for.
• kommer
”Forsikring
- erOppdalsbanken
det nødvendig?”
Brynjulf
STED:
NÅR:

Innset
samfunnshus marked..?” Alternative måter å spare på v/ Stig Høiberg
• ”Mulighetenes
10. november kl. 19.00

TEMA:

• Mat og underholdning. Servering av mat fra Hognamat og Kroken bakeri.
Oppdalsbanken
der du
er -en
finn
dine
muligheter!
Vegard Trenmo
Ring,
ung
og lovende
underholder fra Oppdal.

PROGRAM:

•• Velkommen
v/ Odd Magnartilby
Vognild
Hva kan Oppdalsbanken
sine kunder? v/ Odd Magnar Vognild
• ”Forsikring - er det nødvendig?” v/ Brynjulf Toset
”Mulighetenes
Alternative måter å spare
Stig Høiberg
PÅMELDING •Tlf.:
72 40 40 40marked..?”
eller post@oppdalsbanken.no
innenpå
3.v/november.
•Vi iMat
og underholdning.
Servering
av mat fra
Hognamat
Kroken
bakeri.
Oppdalsbanken
ser fram
til et hyggelig
sosialt
lag denog
10.
november.
		 Vegard Trenmo Ring, en ung og lovende underholder fra Oppdal.
• Hva kan Oppdalsbanken tilby sine kunder? v/ Odd Magnar Vognild
Velkommen!
PÅMELDING Tlf.: 72 40 40 40 eller post@oppdalsbanken.no innen 4. november.
Vi i Oppdalsbanken ser fram til et hyggelig sosialt lag den 10. november.
Velkommen!

ÅPEN BANK:
26. oktober: Kvinner og økonomi
27. oktober: Næringskonferansen 2010
8 - 12. november: Sparebankuka
11. november: Ungdomsdiskotek

9. november: Studentreff/seminar
3. november: Kundemøte, Drivdalen
10. november: Kundemøte, Innset
18. november: Kurs i internett- og nettbankbruk

RETURADRESSE:

Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 4. nov. - frist for stoff 28. okt. -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
21.10 Hyggekveld LHL - Ambulansebygget
19.30
23.-30. 10 Kulturvukku i Rennebu - se eget program
25.10 Bibelklubb
Nerskogen
14.40
25.10 Blåveisen Kor og Hobby Innset Bedehus 17.30
26.10 Formiddagstreff
Omsorgsbol. 11.00
27.10 Medlemsmøte
Samfunnshuset 11.00
Rennebu Pensjonistforening
27.10 Onsdagsskole barn 3-7 år Menighetsh.17-18.30
28.10 Formiddagstreff
Voll11.00
29.-31.10 Bibelhelg, NLM
Holsmo bedehus
30.10 Håndball i Rennebuhallen:
B10 Rennebu – Støren		
12.00
J12 Rennebu – Støren		
13.00
J14 Rennebu – Støren/Sokna
14.00
30.10 Korgfæst Gmldansklubben Samf.huset
20.00
Musikk v/ Drivstuen
04.11 Mottak av klær
Refshus skole 15-18

Rennebu Skolekorps - øvelse i samfunnshuset hver torsdag
kl. 18.00-20.00
Rennebu Mannskor - øvelse på Berkåk skole hver tirsdag
kl. 19.30-22.00
Rennebu Songkor - øvelse på Voll skole hver onsdag kl.
19.30-22.00
Rennebu Mussikkorps - øvelse onsdager kl. 18.30-21.00
(Oppdal / Berkåk)
Hørselshjelp på Frivilligsentralen første torsdag i måneden
kl. 10.00-12.00
Rennebu Hundeklubb - kurs i Valp / Hverdagslydighet ved
meieriet tirsdager kl. 18.00
Rennebu Skytterlag - 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 Rennebuhallen torsdager 19.30-20.30

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

Vi har døgnåpen

MINIBANK
på Berkåk

Bruk ICA-døra fra Torget
Banken er åpen hver dag 9-15.30

