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Mjuken Skotthyllklubb ble medaljesanker
under det nylig avholdte NM. På bildet er
Odd Voll i kastet. Les mer på side 4.

Foto: Dagfinn Vold

Rennebunytt

1

leder

Hva er den gode barnehage- og skoleeier?

Kommunestyret i Rennebu kommune hadde i januar
besøk av fylkesmannens utdanningsdirektør. Han etterlyste det lokale ”fotavtrykket” i skolene og barnehagene
våre. Politikerne våre, som er barnehage- og skoleeierne i
Rennebu, burde ha vedtatt hva som skulle kjennetegne disse. Nasjonale krav til fagplaner og innhold ligger selvfølgelig
fast slik at de ikke kan velges bort. Politikerne må finne hvilken felles retning de vil vi skal gå. Hvis vi tar utgangspunkt
i verdiene som betyr mest for oss, kan vi starte arbeidet som
skal prege all læring i barnehagen og skolen.
Styringsgruppa for den nasjonale satsingen som kalles
”Den gode barnehage- og skoleeier” består av ordføreren
Ola T Lånke, formannskapsmedlem Eli Krogstad, hovedutvalgsleder Marit Bjerkås, rådmann Birger Hellan, barnehagerådgiver Ester Huus, skolerådgiver Nina Rise Oddan og
ass.rådmann Lill H. Bøe. Gruppa fra både administrasjon
og politikere tar utgangspunkt i forskning og erfaringer fra
kommuner som har lyktes med utvikle eierskapsrollen. Om
vi når målet, vil politikerne være i stand til å gjøre vedtak og
prioriteringer som støtter opp under barns og unges læring,
der det er en forutsetning at både foreldre og ansatte arbeider tett sammen slik at barn og unge mestrer og trives i skolen og barnehagen. Tidigere kunne ungdommen klare seg
uten utdanning, men slik er det ikke i dag. Veien til jobb og
god helse, går gjennom utdanning.
Første trinn i denne jobben ble gjort under Stormøtet den
8.september. Alle foreldre, ansatte som jobbet mot barn og
unge i skoler og barnehager, elevene og samtlige kommunestyrepolitikere var invitert til møtet. Hanne Kjensli fra
KS-konsulent hjalp oss å lede prosessen. De ca 50 fremmøtte samarbeidet i grupper der de var oppfordret til å kom-

Fordi ordene vil bety ulikt for hver enkelt, trengs det å skape
en felles forståelse. Vi vil bruke tid utover høsten og vinteren
for å finne den. Da vil vi på nytt trenge hjelp fra dere slik at
vi kan høre deres meninger. En felles retning vil hjelpe alle å
dra samme vei, og sammen vil vi kunne støtte barn og unge
i deres læringsarbeid. Det vil gi energi, glede og fellesskap.
Ordtaket ”Det trengs en landsby for å oppdra et barn” er en
visdom som vi ønsker å bruke aktivt i utviklingen av kunnskap.
Lill Hemmingsen Bøe
ass. rådmann
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me med sine synspunkter for så å prioritere noen av dem i
gruppa. De tre viktigste verdiene ble lagt frem i plenum. Før
deltakerne gikk ga de styringsgruppa en skriftlig tilbakemelding om kvelden; Hva hadde vært bra? Og hva kunne vært
annerledes?
Det hadde foregått mange interessante diskusjoner ved
bordene mellom lærere/ barnehageansatte og politikere.
Tilbakemeldingene gikk på at det var nyttig å møtes for å
dele synspunkter. Det ble etterlyst mer tid til å finne ut hva
den andre mente. Tilbakemeldingene tydet også på at mange foreldre ikke hadde oppfattet hva møtet dreide seg om og
derfor ikke hadde møtt, noe vi i styringsgruppa beklager. Vi
vil prøve å bli enda mer tydelig til neste runde.
Uka etterpå møtte styringsgruppa alle lederne i skolene og
barnehagene for å gjennomgå innspillene fra gruppene i
Stormøtet. Følgende utgangspunkt ble valgt til den videre
prosessen for å finne ”det lokale fotavtrykket” i Rennebu:
Lyst til å lære gjennom:
• lokal forankring
• utvikling gjennom å spille på lag
• mangfold som ressurs

tlf 55 55 33 33
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Den gode barnehage- og skoleeier

Representanter fra ledelsen i barnehager
og skoler, administrasjonen og politikere
arbeider med oppsummering og veien
videre etter stormøtet 8. september.
Gjennom
utviklingsprogrammet
«Den gode barnehage- og skoleeier»
skal både politikere, administrasjon,
lærere, barnehageansatte, foreldre og
elever involveres i en prosess som skal
sette fokus på godt eierskap, og hvordan dette kan bidra til kvalitetsutvikling
i både barnehager og skoler.
Prosjektet er et samarbeid mellom
Fylkesmannen og KS, og Rennebu er
en av mange sør-trønderske kommuner
som nå er i gang med sitt arbeid. Det er
nedsatt en styringsgruppe som består
av politikere, administrasjon og rådgivere, og i tillegg er ledelse ved skoler og
barnehager representert i mange faser
av prosjektet.
Tenke helhetlig
Det er dessverre en kjensgjerning
at nærmere 1/3 av elevene som starter
på videregående skole av ulike årsaker
ikke fullfører denne utdanningen. En
svært viktig målsetting for å bli med på
dette prosjektet er derfor å bidra til at
langt flere blir i stand til å gjennomføre
videregående skole på en god måte.

– Dette er også en av grunnene til at
barnehagene er med i prosjektet, for det
viser seg at det er viktig å tenke helhetlig i forhold til barns utvikling og læring,
og dette arbeidet må starte allerede i
barnehagen, sier Lill Hemmingsen Bøe,
assisterende rådmann i Rennebu kommune.
Stormøte
For å finne en felles retning og et
felles verdigrunnlag for barnehager og
skoler i Rennebu, trengs det et bredt
beslutningsgrunnlag, der mange stemmer blir hørt. Nylig ble det derfor arrangert et åpent stormøte der foreldre,
ansatte i barnehager og skoler, elever
og politikere var invitert. Her fikk deltagerne arbeide i grupper og komme med
sine synspunkter på følgende spørsmål:
- Hvilke verdier, som vi har i dag,
vil du vi skal ta vare på i barnehager og
skolene i Rennebu?
- Hvilke verdier skal vi ha, i tillegg til
de vi har i dag, i framtida i barnehagene
og skolene i Rennebu?
- Hva er viktige kjennetegn for barnehagene og skolene i Rennebu i dag?
- Hva skal være viktige kjennetegn
for barnehagene og skolene i Rennebu
i framtida?
Ifølge Hemmingsen Bøe ble det en
positiv og nyttig debatt knyttet til disse

spørsmålene, og styringsgruppa fikk
med seg mange verdifulle innspill til sitt
videre arbeid.
Lokalt fotavtrykk
Tidligere i år var utdanningsdirektøren hos Fylkesmannen, Lasse Arntsen,
på besøk i Rennebu, og han påpekte
betydningen av å sette et lokalt fotavtrykk i barnehager og skoler.
– Dette betyr at vi i Rennebu skal
finne ut hvilke verdier vi ønsker å satse på, og gi dette en lokal forankring.
Målet med prosjektet er å ende opp
med et verdidokument som skal være
styrende i årene framover, og bidra til å
utvikle oss som gode skole- og barnehageeiere, sier Hemmingsen Bøe.
Hun poengterer også at selv om
dette i første omgang skal være et godt
styringsverktøy, er det aller viktigste
at skole- og barnehagehverdagen til
ungene våre og de ansatte skal utvikles
og bli best mulig.
– Vår oppgave er å legge til rette
slik at skoler og barnehager blir gode
arenaer for læring, og for at ungene
skal kunne lære, må de føle både trivsel og mestring. Det ønsker vi å bidra
til gjennom dette prosjektet, avslutter
Hemmingsen Bøe.
Av Mona Schjølset
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Norgesmestre fra Mjuken Skotthyllklubb
Mjuken Skotthyllklubb på Berkåk fikk både
Norgesmestre i lag og individuell Norgesmester
da mesterskapet ble arrangert i Malvik nylig.
Ole Aspeggen, Kjell Aune og
Gunnar Bruheim ble Norgesmestre for
lag i klassen over 70 år. De gjorde det
så godt alle tre at de ble med i finalen
for individuelt mesterskap, der det var
plass til 10 deltagere. I finalen endte
Ole Aspeggen som Norgesmester,
mens Kjell Aune kom på sjuendeplass
og Gunnars Bruheim på niendeplass.
Det var 50 deltagere totalt i klassen over
70 år, så det var en formidabel prestasjon de tre gjorde.
— Det var andre som var større
favoritter enn oss, men det virket som
de fikk litt prestasjonsangst når det
strammet seg til både i lagkonkurransen og den individuelle konkurransen,
forteller Bruheim.
I tillegg fikk Odd Voll bronsemedalje i den individuelle konkurransen i
klassen 60 - 70 år. Dermed fikk Mjuken
Skotthyllklubb det beste samla resul-

tatet av lagene som
deltok under NM.
Mjuken
Skotthyllklubb ble stiftet i 1985, og har
for tiden 10 aktive
medlemmer. Det har
vært flere klubber i
Rennebu
tidligere,
men nå er det bare
Mjuken. Gjennom sesongen deltar de i
Orkla-serien med to lag, og der har de
flere ganger gjort det meget godt. Odd
Voll har blitt Orkla-mester både i år og
i fjor, og han ble også norgesmester i
2011.
— Skotthyll krever både balanse og
konsentrasjon, og er derfor en aktivitet
som egner seg godt for eldre. Dessuten
er det sosialt og en treffer gode venner,
sier Bruheim.

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com

Utleie av maskiner
Gravemaskiner – Minidumper – Hengere
Kompaktlaster med pallegafler og skuffe
Vi tar oppdrag som
stubbfresing, fjerning av
hageavfall og mindre
graveoppdrag
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Tlf 909 54 130/476 37 302

www.rennebumaskinutleie.no
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Odd Voll fikk bronsemedalje og Kjell
Aune og Gunnar Bruheim ble sammen
med Ole Aspeggen (ikke med på bildet)
Norgesmestre.
— Vi har plass til flere, så den som
har lyst til å prøve seg er hjertelig velkommen, sier Bruheim - og kan fortelle
at de nettopp har laget en ny bane på
anlegget bak LH Bygg i Mjuklia.
Av Dagfinn Vold

Distriktets
kontorleverandør
Vi leverer alt
av kontorrekvisita
fra kopipapir – toner – permer
til laser- og blekkskrivere
og store kontormaskiner
Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!
Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no
Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

”Vann forandrer alt”
Årets TV-aksjon har fått slagordet ”Vann forandrer alt”.
Pengene skal gå til Kirkens Nødhjelp, og målet er å sikre en
million mennesker varig tilgang til rent vann.

Eldres dag
1. oktober
For tredje år på rad inviterer
eldrerådet i Rennebu til
markering av Eldres Dag.

Maj Britt Svorkdal Hess fra Frivilligsentralen serverer under en tidligere Eldres
dag.

Kirkens Nødhjelp er i gang med
vannprosjekt i flere land, og gjennom årets TV-aksjon er det Haiti,
Afghanistan, Pakistan, Somalia, SørSudan, Sudan, Etiopia og Tanzania som
skal prioriteres.
Femteklassingene ved Berkåk skole
har fått oppgaven med å lage informasjonsmateriell og fortelle om vannprosjektene til Kirkens Nødhjelp i forbindelse med skolens aksjonsdag den 4.
oktober.
Fin tradisjon
Det har i mange år vært en fast tradisjon at 1.-7. trinn ved Berkåk skole
arrangerer sin egen aksjonsdag der de
samler inn penger til TV-aksjonen. Da
inviteres foreldre, besteforeldre, tanter, onkler, venner og naboer, og pengene som samles inn går uavkortet til
TV-aksjonen. På denne måten får elevene både kunnskap om ulike hjelpeprosjekter, samtidig som de selv gjør en
viktig innsats for å hjelpe andre.
Overlever og holder seg friske
Slagordet ”Vann forandrer alt” forteller i grunnen det meste om hvilken
betydning rent vann har for et lokalsamfunn. Tilgang til rent vann gjør at
mennesker overlever og holder seg

friske. Kvinner og barn trenger ikke gå
flere timer hver dag for å hente vann.
Det gir dem mulighet til å gå på skole
og arbeid, noe som igjen utvikler hele
samfunnet. Historier fra steder der man
har fått installert vannpumper eller
bygd brønner forteller hvordan dette
har forandret livet til enkeltmennesker,
familier og hele landsbyer.
Føler seg litt bortskjemt...
Når Rennebunytt stikker innom
har femteklassingene akkurat begynt å
jobbe med temaet til TV-aksjonen, men
de har allerede god oversikt over hva
Kirkens Nødhjelp skal bruke pengene
til. De har også fått med seg at veldig
mange, spesielt barn, blir syke og dør
hvis de ikke får rent vann. Det virker
også som årets tema har fått elevene til
å tenke over hvor lettvint det egentlig er
å skru på kranen hvis man er tørst eller
vil vaske seg.
- Kanskje vi egentlig er litt bortskjemte siden vi ikke tenker over hvor
enkelt vi har det? Vi er i alle fall veldig
heldige som bor i et land der alle har
tilgang på rent vann akkurat når de vil,
fastslår en av jentene i klassen, og den
konklusjonen ser det ut til at de andre
er veldig enige i.
Av Mona Schjølset

Dagen feires på Frivilligsentralen
med underholdning, opplesning og
allsang. I tillegg kommer helserådgiver Solveig Løkken for å informere om
kommunens planer med tanke på å
imøtekomme de eldres behov i årene
som kommer.
Det er en global trend at verdens
befolkning blir stadig eldre, derfor har
FN de senere årene satt ulike problemstillinger knyttet til dette på dagsorden.
Med dette som bakgrunn er det også
oppfordret til lokale arrangement knyttet til den internasjonale eldredagen,
for å få fram synspunkter og tanker
omkring eldres rolle i samfunnet.
Åpen dag
Arrangementet i Rennebu er sponset av Den Kulturelle Spaserstokken
og Meldal Sparebank, mens eldrerådet står som arrangør og initiativtaker.
Ifølge enhetsleder for kultur og fritid,
Astri Snildal, legges det opp til et åpent
arrangement der folk kan komme og gå
som de ønsker.
- I første rekke ser vi for oss dette
som en sosial dag, der folk treffes til
trivelig prat over kaffekoppen. Så er
det naturligvis også slik at tanker og
ideer omkring eldres situasjon både
i Rennebu og andre steder vil være
tema gjennom dagen. Vi håper og tror
at mange tar turen til Frivilligsentralen
denne dagen, sier Snildal.
Av Mona Schjølset
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Oppgradering av samfunnshuset

Allerede i 2011 ble det satt ned
et utvalg som skulle se på en
oppgradering av samfunnshuset på Berkåk, og da i første
omgang behovet for handicaptoalett og nytt inngangsparti.
Utvalget, som ledes av Eli Krogstad,
bestemte seg tidlig for at de ville se på
helheten i et slikt prosjekt, ettersom
hele samfunnshuset har behov for en
oppgradering.
Utvalget har både politiske representanter, representanter fra kommuneadministrasjonen og representanter for brukerne av samfunnshuset.
Foruten Krogstad består utvalget av
Endre Lien, Ola Øie, Arne Meland,
Astri Snildal, Mari Ytterhus og Kenneth
Teigen. Lill Hemmingsen Bøe har fungert som sekretær for utvalget.
Tatt med i økonomiplanen
Arbeidsgruppa har hatt jevnlige
møter, og hovedfokus har hele tiden
vært å finne gode løsninger som gagner alle brukerne av samfunnshuset. De
foreløpige planene er nå godkjent av
politikerne, og lagt inn i investeringsbudsjettet i kommunens økonomiplan
for 2014 / 2015. Kostnadsramme for
prosjektet er beregnet til 17,1 millioner
kroner.
- Nå er vi inne i en fase der arkitektene jobber opp mot ulike fagfolk, for å
få inn forslag til hvordan det bør se ut
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med tanke på belysning, ventilasjon,
brannsikkerhet, akustikk osv. Når denne prosessen er ferdig ser vi for oss at
prosjektet kan settes ut på anbud, forteller Krogstad.
Fleksibel bruk
Arbeidsgruppa har lagt stor vekt
på at oppgraderingen av samfunnshuset skal gjøre det mer fleksibelt, slik at
det blir godt egnet i både små og store
sammenhenger. I tillegg vil man gjøre
seg mindre avhengig av kjelleren.
– Vi ser jo at samfunnssalen ofte blir
stor hvis det skal være mindre tilstelninger og arrangement, så vi har lagt
fram forslag der dette hensyntas med
at det blir mulig å dele opp salen, sier
Krogstad.
Ferdig til Rennebumartnan 2016
I planene som nå foreligger, vil
naturlig nok kjøkkenet også få en nødvendig oppgradering, og foajeen vil bli
noe utvidet slik at hele området blir
mer åpent. Ifølge Krogstad håper man
at arbeidet kan starte allerede i vinter,
og ferdigstilles før sommerferien 2016.

Arkitekttegning som fasaden sammenlignet med dagens fasade.

- Vi vil naturligvis prøve å ta hensyn
til store arrangement gjennom byggeperioden, slik at det arbeidet som blir
satt i gang først f. eks. skal avsluttes før
Rennebumartnan neste år. På den måte
kan kjøkkenet og samfunnshuset brukes på vanlig måte i forbindelse med
martnan. Resten av prosjektet skal så
etter planen ferdigstilles i løpet av vinteren og våren 2015/2016, sier Krogstad.
Etter flere år med planlegging, gleder hun seg nå til å se det ferdige resultatet.
- Det har vært en spennende prosess, og gjennom hele planleggingsperioden har det vært en positiv driv i
arbeidsgruppa. Dessuten er dette en
oppgradering som er veldig nødvendig,
så vi håper og tror brukerne vil få glede
av dette i mange år framover, avslutter
Eli Krogstad.
Av Mona Schjølset

Elever på pilegrimstur
Tirsdag 16. september hadde 5. klassingene fra Innset, Berkåk
og Voll skoler en fin pilegrimsvandring fra Jutulstuggu på
Stamnan til Rennebu kirke.

Kommunale
vedtak
Fordeling av midler til idrettsarbeid
Hovedutvalg for helse, omsorg og
oppvekst har fordelt midler til idrettsarbeid, og de har bevilget kr 5.500 til
Innset IL til drift av laget, og kr 47.500
til drift av Rennebu IL.
I tillegg er Innset IL bevilget kr 9.000
til oppkjøring av skiløyper, og Rennebu
IL kr 16.000 til oppkjøring av skiløyper.

Pilegrimer fra 5. klasse fra Innset, Berkåk og Voll skoler foran Rennebu kirke.

Båtnaust ved Hurundsjøen

Solviljen 4H har fått tillatelse til å
bygge naust for oppbevaring av kanoer,
båt og annet utstyr ved etablert plass
med gapahuk ved Hurundsjøen.

Over 30 elever og tre lærere tok
turen sammen med pilegrimsprest
Hans Jakop Dahl fra Nasjonalt pilegrimssenter på Dovrefjell. Kunnskap
om pilegrimstradisjonen er et nytt tiltak i den lokale Kulturelle skolesekken
i Rennebu. Det er ment å skal bli et fast
tilbud for alle 5.klassingene i Rennebu i
årene som kommer også.
Hans Jakop Dahl besøkte klassene
på de ulike skolene dagen før som en
forberedelse til vandringen. Han fortalte om hva en pilegrim er, om pilegrimstradisjoner før og nå, om pilegrimsmerket og om historien omkring Olav
den hellige. Noen av elevene laget også
pilegrimsstaver i kunst & håndverkstimene som de brukte på turen.
Under selve vandringen hadde
gruppen flere stopp der de repeterte og
fikk mer faktakunnskap om det Hans
Jakop hadde snakket om på forhånd.
Elevene var engasjerte og positive, og
fikk formidlet mye kunnskap på en god
måte.
Da gruppen kom fram til Rennebu
kirke skulle hver elev finne en stein
og ett blad. Steinen skulle representere det som er vanskelig eller vondt i
livet, mens det grønne bladet skulle
symbolisere det som var godt og viktig
for den enkelte. Etterpå gikk de stille

Hovedutvalg for miljø, teknikk og
landbruk har i møte gitt dispensasjon
for å bygge naustet, da Hurundsjøen
ligger i et LNF-område og er til allmenn benyttelse.
Naustet er spesielt tiltenkt brukt av
barnehager, skoler, lag og organisasjoner.

Mottak av flyktninger i 2015

Pilegrimsprest Hans Jakop Dahl
deltok på pilegrimsturen.
og rolig inn i kirka mens de dvelte ved
tankene. Deretter kom hver enkelt
fram og la steinene og bladene fra seg
på et bord hvor det var tent et lys. Det
ble en god avslutning på en ordentlig pilegrimsvandring. Alle elevene fikk
en pilegrimsnål og pilegrimspass som
bevis på at de hadde gått en del av pilegrimsleden til Nidaros.

Kommunestyret vedtok i forrige
uke med 20 mot 1 stemme at Rennebu
kommune sier ja til å motta 10 nye
flyktninger i 2015. Det forutsettes at
kommunen kan sørge for tilstrekkelig
boligkapasitet innen rimelig tid.
Kommunestyret ber videre om at
det gjennomføres en helhetlig evaluering av ressurssituasjonen i kommunens mottaksapparat før det kan være
aktuelt å vurdere ytterligere mottak ut
over dette.

Av Heidi Reitås Sæther
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RENNEBU MANNSKOR
PÅ FRIERFERD TIL DAMENE…
Å synge i kor med bass og tenor,
er helse i toner og ord.
Nå lurer vi på, om det kan være ei råd…
for om mannen i ditt liv kan synge litt han å?
Send han til oss, uten finklær og floss,
hver tirsdag forståss, for på tross…
av at vi en gjeng flotte mannfolk er,
så ønsker vi oss fler!
Og hva får du så igjen
for å låne han bort, min venn?
Jo, en vital blidspent fyr, som er på lovlig eventyr.
Som ved middagsbordet tar en trall.
Og vi garanterer i alle fall…
At han styrker lunger, mave og kropp,
bygger muskler i nakke og topp.
Trener spenst og rytmesans,
byr opp til rumba og gammeldans.
Svinger kroppen lyst og lett,
blir en drømmeprins med sprett!
Syns du garantien er litt drøy?
Å synge i kor er kjempegøy! ☺
Når du attpåtil får fri,
hver tirsdags kveld en tre timers tid…
Flott for deg, for koret og for mannen…
Ja, en trippel seier for alle sammen!

Rennebu Mannskor innbyr til

Sangeraften/pubaften
på Bygdapøbben, Berkåk
fredag 3. oktober kl 20.00
Tema:
Rekruttering av nye mannskorsangere
Vi i Rennebu Mannskor vil gjerne bli enda
flere og ønsker at alle mann med en sangfugl
i brystet blir med oss i et uformelt og sosialt
miljø, fritt for likestilling og kjønnskvotering…
I den anledning arrangerer vi Sangeraften
på Bygdapøbben, og oppfordrer alle
interesserte til å komme og kjenne på
«korbevegelsen» og om dette er noe du kan
tenke deg som aktivitet på fritida!

Hjertelig velkommen til Sangeraften!

Sangerhilsen fra Rennebu Mannskor

Vi ønsker velkommen
på Musikkrommet
på Rennebu Ungdomsskole,
tirsdager fra kl 19.30 til 22.00

Dyrlege til
Pus og Passopp
Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056
rorleggern@oppdal.com
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Smådyrtelefon
dagtid 952 32 535
Veterinærvakt 24t
Rennebu og Meldal
tlf 72 49 77 99
Velkommen
hilsen Dr. Kugod v/ Harald Holm

Astrid med ny singel
Etter å ha vært sangstjerne på lokale scener opp gjennom hele
oppveksten, ble Astrid Smeplass plutselig rikskjendis og
medieyndling under fjorårets sesong av Idol.

Årets Næringskonferanse i
Oppdal den 3. november har
som tema Vekst i regionen.

Selv om hun røk
ut av konkurransen på femteplass,
sto plateselskapene
nærmest i kø for å få
en bit av den musikalske ungjenta.

Hovedinnledere på konferansen er
Sylvia Brustad, Bård Hoksrud, Rigmor
Galtung og Ingrid Skjøtskift. I tillegg vil
konferansen ha tre miniseminar - E6,
hyttenæring og behov for arbeidskraft.

Astrid
valgte
etter hvert å signere
kontrakt med plateselskapet Universal
Music. Hun har i
tillegg signert låtskriverkontrakt med
Sony/ATV, som en
av de yngste låtskriverne i selskapet. Nå
er hun klar med ny
singel, som skal slippes 16. oktober, og
er naturligvis veldig
spent på mottagelsen ”2AM” vil få.
Drømmende og kul
Ifølge VG Nett er dette en låt som
antagelig vil overraske mange.
– Jeg syns den er både drømmende
og kul. Den har noe skandinavisk over
seg, er veldig urban og beveger seg
innom flere sjangre. Låten er som en
reise, hvor du ikke kan forutse det neste
som skjer, sier Astrid selv til VG Nett.
Hun har i låtskrivingsarbeidet lagt
stor vekt på å ta egne valg, og gjøre ting
på sin egen måte. Ifølge Astrid er det
aller viktigste at hun selv kan stå hundre prosent for det ferdige resultatet, så
får hun ta det som en bonus hvis publikum har samme oppfatning.
Turnerer i Nord-Norge
I disse dager er Astrid på en miniturne i Nord-Norge sammen med Julie
Bergan. Opplegget er en del av ”Den
Kulturelle Skolesekken”, og sammen
med et knippe musikere skal de to
jentene besøke flere skoler langt nord
i landet. Etter at turneen er over blir
det fullt kjør med singellansering for
Astrid sin del, og hun gleder seg til å

Hvordan
skape vekst i
regionen?

Miniseminar med temaet Ny E6
gjennom Oppdal og Rennebu
Er du en lokal entreprenør som ser
potensialet i E6-utbyggingen? Fra 2017
til 2023 er E6 fra Oppdal til Melhus
planlagt utbedret for 14,5 milliarder
kroner. Hvilke muligheter gir dette for
lokalt næringsliv?
Bidragsytere under miniseminaret
er Torild Aabergsbotten (samferdselspolitiker, Høyre), Lars Bjørgård (Statens
Vegvesen), Arve Krogseth (Hæhre),
Trond Jære (Rennebu kommune).

vise publikum hva hun har jobbet med
siden tiden i Idol.
Satser for fullt på musikken
Astrid flyttet i høst til Oslo for å satse helt og fullt på musikken.
- Det ble etter hvert for vanskelig
å kombinere med studier ved Orkdal
videregående skole. Jeg følte etter hvert
at det ble bare halvhjertet både med
musikken og skolen, så dette ble en
bedre løsning for meg, forteller Astrid.
Hun skal imidlertid fullføre tredje
år på videregående som privatist, så
litt skolearbeid blir det nok i alle fall.
Forskjellen blir at hun kan legge det
opp slik at det passer best mulig, og
bruke litt lenger tid enn et vanlig skoleår.
Første milepæl for musikktalentet
fra Berkåk blir imidlertid singelutgivelse
den 16. oktober, så vil det vel være en
perfekt gave til 18-års dagen litt senere
i måneden at denne får en strålende
mottagelse!
Av Mona Schjølset

— E6 mellom Melhus og Ulsberg
er Midt-Norges største utbyggingsprosjekt. Det er ikke mange prosjekt som
er store nok til å ha én hovedentreprenør - noe dette prosjektet har. Dette
åpner muligheten for underentreprenører til å få oppdrag. Dette kan gi store
og positive ringvirkninger for lokale
entreprenører, forteller Trond Jære.
— På miniseminaret vil vi se på
mulighetene for i god tid se hva vi
kan gjøre før vedtaket om utbygging
blir gjort, sannsynligvis i 2016. Det vil
bli startet i Soknedal i 2016, og videre
sørover vil det trolig bli startet opp i
2017/18.
Bidragsyterne Bjørgård og Krogseth
har begge erfaringer fra større veiprosjekt, og kan dermed bidra med verdifull informasjon om hva som bør gjøres.
— Selv om det er noen år frem i tid,
er det viktig å tenke fremover, for det
er nå vi har muligheten. Derfor bør de
som har interesser innen denne sektoren melde seg på miniseminaret, der
det blir mulighet for både dialog og
spørsmål, oppfordrer Trond Jære.
Av Dagfinn Vold
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Hvor går Rennebu?
Kommunestyret i Rennebu
har startet prosessen med å
utrede hva de ønsker med den
nye kommunereformen.
Direktør Alf-Petter Tenfjord hos
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og daglig leder Ole Gunnar Kjøsnes i KS SørTrøndelag innledet om kommunereformen under kommunestyremøtet i forrige uke. De to besøker alle kommuner
for å informere om kommunereformen
- hvorfor og hvordan.
Hvorfor?
Forrige kommunereform var i 1964,
og den nå bebudede reformen er tenkt
å bli en kommunestruktur for de neste
30-50 år. Hvorfor det er nødvendig med
en ny reform, begrunnes i at dagens
grenser utviskes av befolknings- og
kommunikasjonsutviklingen, det er
stor økning i kommunenes oppgaver
og ansvar og lokaldemokratiet er under
press. Dette gir ulike typer muligheter
og utfordringer for store kommuner,
storbyområdene og distriktskommunene.
Innlederne sa at regjeringen ønsker
med kommunereformen å flytte makt
og ansvar til større og mer robuste
kommuner, og at kommunene dermed
skal ha kraft til å møte de utfordringer
som venter. Det gjelder bl.a. å styrke
lokaldemokratiet , sikre evnen til å
levere gode tjenester til innbyggerne, en
helhetlig samfunnsplanlegging og en
bærekraftig og økonomisk robusthet.
Hvordan?
De to innlederne understreket at det
alle viktigste nå er at kommunene, og
først og fremst politikerne, ”tar ballen”
og setter i gang konstruktive prosesser,
at kommunene ser på mulighetene og
at storkommunene tar initiativ og ivaretar en regional rolle.
Kommunestyret ble utfordret til å
fremme sak til neste kommunestyremøte for å vedta lokal prosjektorganisasjon som bør ha bredt sammensatt deltagelse med politikere, administrasjon,
ansatte, samfunnsaktører og næringsliv.
Videre bør de planlegge en arbeidsprosess for høsten og vinteren innad i egen
kommune, temamøter i kommunesty-
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Daglig leder Ole Gunnar Kjøsnes i KS Sør-Trøndelag og direktør Alf-Petter Tenfjord hos
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag innledet om kommunereformen under kommunestyremøtet i forrige uke.
ret og møter med nabokommuner og
region. Innlederne understreket også
viktigheten av å involvere innbyggerne
og å ha kontakt med de ansatte i kommunen underveis i prosessen.
Spørsmål til diskusjon
For å komme i gang med prosessen
fikk kommunestyrerepresentantene to
spørsmål til diskusjon:
- Hvordan bidra til å skape en bærekraftig kommune og region for våre
innbyggere de neste 30 - 50 år? Skjer
det best som egen kommune eller ved
sammenslåing med andre? Hvor realistiks er det at Rennebu består som egen
kommune dersom kommunene rundt
endrer struktur?
- Hvordan bør arbeidsprosessen
legges opp fremover? Hvordan involvere innbyggerne, organisasjoner og
næringsliv? Hvordan komme i dialog
med nabokommunene?
Gruppearbeid med flere spørsmål
enn svar
Politikerne arbeidet tverrpolitisk
med spørsmålene, og innlederne roste
politikerne med at de tok tak i viktige
problemstillinger og dermed er kommet bedre i gang enn mange andre
kommuner.
Spørsmål som kom frem under
gruppearbeidet var bl.a. hvordan en
kan hindre at det skal bli en sentraliseringsreform - eller er det det som er
tiltenkt? Samtidig stilte de spørsmål om

hvor mye det er å spare økonomisk all
den tid at store deler av kommunebudsjettene gjelder tjenesteyting som må
opprettholdes uavhengig av kommunestruktur.
Gruppene var ikke så sikker på at
lokaldemokratiet ville komme positivt
ut med en slik reform. Slår en sammen
en liten kommune med en stor kommune vil nok makta automatisk bevege
seg mot den store kommunen.
Uaktuelt med bare Oppdal og
Rennebu
Det var enighet blant politikerne om
at en sammenslåing av bare Oppdal og
Rennebu blir for snevert. Skal en først
regulere kommunekartet bør det ”gjøres skikkelig”, og flere nevnte Oppdal,
Meldal, Midtre Gauldal og Rindal som
aktuelle partnere.
Et viktig spørsmål er også om alle
kommunale tjenester skal ligge i kommunesenteret, eller om det skal være
servicekontor desentralisert utover.
Ferdig til våren 2016
Den kommunale prosessen skal
avsluttes i løpet av 2016, da kommunen må ha klar en konklusjon om hva
en ønsker. Samtidig skal en allerede i
februar 2015 gi signal om hvilken retning en ønsker å gå.
Det er lagt opp til at ny kommunestruktur vil bli vedtatt i Stortinget i juni
2017, og vil tre i kraft fra 2020.
Av Dagfinn Vold

KUNNGJØRINGER
Hytte i Gisnadalen
Høring av Forvaltningsplan for
verneområdene i Trollheimen
Utkast til forvaltningsplan for verneområdene i
Trollheimen er lagt ut på høring i perioden
10. juli – 10. oktober 2014.
Under åpent møte på Nerskogen ble det annonsert
at hvis det er behov for mindre gruppemøter og
egne tema i forvaltningsplanen så er det bare å ta
kontakt med verneområdeforvalter
Hege Sæther Moen tlf 913 39 538.
Verneområdestyret har i Besøksplanen rangert
innfalls-portene som hoved, standard og enkle –
men ønsker i forbindelse med høringen innspill
for å kunne velge 3 hovedinnfallsporter som kan
tilrettelegges noe mer.
De ønsker små og store innspill velkommen –
gjerne på e-post.
Høringsuttalelser sendes innen 10. okt. 2014 til:
Verneområdestyret for Trollheimen
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkeshuset, 6404 Molde
Eller epost: hege.sather.moen@fylkesmannen.no
Mer informasjon finner du på nasjonalparkstyret
sine nettsider: http://www.nasjonalparkstyre.no/
Trollheimen/Planer-og-publikasjoner/Forvaltningsplan/
Utkast til forvaltningsplan for verneområdene i
Trollheimen kan du også få ved henvendelse til
kommunehuset.

Velholdt lita hytte på 32m2 vurderes solgt.
Ring 979 71 737

Hjertelig takk til alle for blomster og hilsninger på
dagen min.

Rolf

Hjertelig takk for gaver og helsinger som jeg fikk på
90-årsdagen min den 17. august 2014.
Ingeborg (Mimmi) Ytterhus

Ny demning på Hurundsjøen!

Lørdag 27. september kl 12.00 vil Voll-Bakk Sameie ha ei
markering i forbindelse med rehabiliteringa av demningen
på Hurundsjøen. Det blir taler og kaffeservering. Ingen veiavgift denne dagen: )

Velkommen til alle!

Nybegynnerkurs i slektsforskning

på Berkåk i høst. Oppstart 2. oktober
Ring 915 40 292 snarest for nærmere opplysninger/
påmelding.
			
Arr: DIS-Trollheimen

Eldres dag den 1. oktober 2014

markeres med åpen kafe på Frivillighuset fra kl 10.30.
Nyttig informasjon – underholdning
gratislotteri – gratis servering.
Vel møtt!
arrangementet er sponset av
Arr: Eldrerådet

Etterlysning!
Hold deg orientert
om Rennebu kommune
på Facebook!

Jeg er blitt bedt om å skrive litt i Rennebu Historielags
årsskrift om det store løftet det var for bygda å bygge
Samfunnshuset i perioden 1967 – 69.
Det finnes brukbart med både skriftlige og muntlige kilder
fra prosessen, men det ville vært svært ønskelig med
BILDER fra arbeidet eller et nettopp ferdig samfunnshus.
Hvis du kunne se igjennom noen skuffer, skap eller album
ville jeg vært svært takknemlig for eventuelt bildebidrag.
Med hilsen Bjørn Rogstad
Løkkjbakkveien 2, 7391 Rennebu
Epost: bjorn.rogstad@loqal.no
Mobil: 478 26 390

Ledig kontor!

Allsidig miljø i Næringshåggån
Postmyrveien 19, Berkåk.
Rennebu Eiendom AS, tlf 958 13 938
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Dette skjer i Rennebu!
27.-28. Swingkurs
Samf.huset
arr: Rennbyggen Danseklubb
27.09 Markering av ny demning Hurundsjøen
28.09 Gudstjeneste
Rennebu kirke
28.09 Storfamiliesamling
Hoelsmoen
30.09 Formiddagstreff
Omsorgsboligen
02.10 Kurs i slektsforskning
02.10 Mottak av klær
Refshus skole
02.10 Normisjonsmøte
Hoelsmoen
03.10 Sangeraften/Pubaften
Bygdapøbben
med Rennebu Mannskor - se annonse
05.10 Gudstjeneste
Berkåk kirke
			
Nerskogen kapell
06.10 Rennebu SoulChildren
Mjuklia
07.10 Middagsstunden
Hoelsmoen
08.10 Formiddagstreff Berkåk menighetshus
08.10 Frelsesarmeen
Misjonshuset
10.10 Basar
Åshuset
11.10 Matfest
Samf.huset
arr: Rennbyggen Danseklubb
12.10 Høsttakke-frokost
Hoelsmoen
17.10 Sangeraften/Pubaften
Bygdapøbben
med Rennebu Mannskor
20.10 Rennebu SoulChildren kantina Berkåk skole

12.00
11.00
18.00
11.00
16-18
20.00
20.00
11.00
14.00
14.45
11.00
11.00
19.30
19.00
20.00
10.00
20.00
14.45

Håndball: se rennebu-il.no for treningstider
Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 18.00 oppi Tjønndolpa
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 21-02
Seniordans hver tirsdag kl 14-16 i samf.huset
Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml.Kongevei 24 sokkel
Yoga/Mindfulness
på Rennebu Helsesenter hver tirsdag kl 17
på Voll skole, musikkrommet, hver torsdag kl 19
Gårdsbutikken Grindal Ysteri
har åpent hver fredag kl 15-19
Frisktrim hver onsdag kl 11.30-12.30 i Rennebuhallen.
Volleyball hver tirsdag kl 20-21.30 i Rennebuhallen
Bridge hver tirsdag kl 18.30 i Frivilligsentralen
Step hver torsdag kl 19.30-20.30 i Rennebuhallen
Oldboys hver torsdag kl 20.30-22.00 i Rennebuhallen
P45-håndball hver søndag kl 19-20.30 i Rennebuhallen
Zumba hver mandag kl 18-19 i samf.salen på Berkåk
Rennebu skolekorps hver torsdag kl 18-20 i samf.salen
Rennebu mannskor hver tirsdag kl 19.30-22.00 i musikkrommet ved Rennebu ungdomsskole
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

Nå er det høst og mange aktiviteter starter.
Bruk kalenderen til å fortelle om aktivitetene, da får alle anledning til å delta.
Gratis innrykk i kalenderen, send epost til mari@mediaprofil.no
Aktivitetene vil også bli lagt inn i kalenderen på rennebu.com

Vi er i gang med Rennebunytts høstnummer, som kommer torsdag 9. oktober.
Vi ønsker tips og innspill til artikler - ingen for store og ingen for små!
Ta kontakt på tlf 72 42 76 66 eller på epost dagfinn@mediaprofil.no

Telefon 72 43 00 40 – www.soknedal-sparebank.no
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