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Janne Eggan koser seg på
nytt kjøkken i Helsesenteret
- et kjøkken som er tilpasset Helsesenterets behov og dagens krav.
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rådmannens hjørne

32 ungdommer
hadde i år sommerarbeidsplass i Rennebu kommune.
Ordninga var betydelig utvidet fra tidligere år og ungdommene arbeidet på helsesenteret, i teknisk etat og i barnehagene på Innset, Vonheim og Voll. De fleste ungdommene
var 15-16 år gamle og utgjorde et friskt pust i forhold til
både pasienter, barn og andre ansatte. Både pasientene på
helsesenteret og barna i barnehagene satte stor pris på å
få inn godt motiverte ungdommer med stort pågangsmot.
Dette er en vinn-vinn situasjon hvor ungdommene får
arbeidserfaring samtidig som kommunen får utført nødvendige oppgaver på bygg, uteområder og overfor barn og
eldre.
Alle utkantkommuner har store utfordringer med å opprettholde folketallet, og i framtida vil det bli mangel på
arbeidskraft, særlig innen helse og omsorg, men også i
skoler og barnehager. Et eksempel er at av våre ansatte
i helse- og omsorgssektoren er ca. 35 % i aldersgruppen
55 +. Gjennom sommerarbeidsplasser får flere Rennebuungdommer en ”smakebit” på yrker hvor det i framtida
vil bli store udekkede behov og for noen vil dette kanskje
motivere til å gå videre med utdanning og yrkesvalg. Vi må
da også oppfylle vårt klare ansvar med å stille opp med
lærlinge- og praksisplasser samt løse utfordringene med
altfor mange deltidsstillinger.

”Alle” kommuner har sine ”omdømme”- og ”kom hjem”kampanjer. Det ene utelukker ikke det andre, men selv tror
jeg mer på tiltak som ungdommer og andre kan oppleve
som positive i sin hverdag. Vi skal senere i høst ha en ny
budsjettbehandling, og vi vil da se på hvordan vi kan styrke
og videreutvikle våre tiltak særlig retta mot ungdom. Flere
ungdoms- og lærlingeplasser tror jeg er noen av de tiltak vi
bør ha i vårt arbeid med å styrke bosettinga i Rennebu.
Birger Hellan
rådmann
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Mange ulike forhold spiller selvsagt inn når det gjelder
framtidig valg av yrke og bosted. Hvis vi oppnår at de fleste
barn og unge ser på sin oppvekst i Rennebu som mange
”gode opplevelser”, det være seg i familie og nærmiljø,
barnehage og skole, fritid, kultur og idrett, så må vi anta at
interessen for i voksen alder å bosette seg i Rennebu også
blir større. Arbeidsplasser er en av de største utfordringene,
og da kan kanskje sommerarbeid og lærlingeplasser være
noen av de små biter som kan bidra til at ungdom velger
utdanninger og yrker som gjør det enklere å bosette seg i
heimbygda.

tlf 73 43 74 10
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”Vanlig”
valg i
Rennebu
Opptellinga etter valget gikk
smertefritt, og det viste en
valgdeltagelse på det vanlige
de siste kommunevalgene 64,17%.
Da Rennebunytt besøkte valgnemnda dagen etter valget, syntes de
valgdeltagelsen var litt dårlig. 64,17%
er bare litt over annenhver rennbygg.
Allerede ved opptelling av forhåndsstemmene skjønte de at dette ville bli et
valg med ordinær deltagelse - 190 mot
193 forhåndsstemmer for fire år siden.
— Valgdeltagelsen her i Rennebu
har vært rundt 63-65% de siste kommunevalgene. Dette er litt over landsgjennomsnittet. På Stortingsvalg er
derimot deltagelsen rundt 70%, og den
største valgdeltagelsen her i Rennebu
var EU-valget i 1973 - med over 80%,
sier ordfører Bjørn Rogstad.
— Men det har vært en smertefri
og strøken avvikling av valget, og kl
22.15 på valgkvelden var resultatene fra
Rennebu rapportert inn. Gerd Krovold,
Lillian Kleffelgård og Tove Smørsgård
fra administrasjonen, har hatt ansvar for
valget, og de har gjort et godt forarbeid
og arbeid underveis, skryter ordføreren.
Brukte listene
Valgnemnda kunne ellers informere om at over 50% av listene hadde
enten avkryssinger for stemmetillegg
eller oppførte slengere. Dette er over
normalt for valg her i Rennebu, og det
viser at velgerne har brukt muligheten
til å påvirke hvem de ønsker - en del av
demokratiet.
For fire år siden fikk Bjørn Rogstad
177 personstemmer (avkryssinger på
egen liste) og 120 slengere. Denne
”Rennebu-rekorden” ble i år slått av
Ola T Lånke, som fikk 172 personstemmer og 139 slengere. Av slengerne til
Lånke kom 40 fra SP, 40 fra AP og hele
59 fra Felleslista V/H. Årets valg ble et

Valgnemnda: ordfører Bjørn Rogstad (leder), Tora Husan, Gerd Krovold (sekretær),
Eli Krogstad, Knut Ingolf Dragset og Solveig Anglen.
historisk godt valg for KrF i Rennebu.
Et ”normalt” valg
På mange måter ble årets valg tilbake til det normale. De tre partiene
KrF, SP og AP har tradisjonelt vært
forholdsvis like stor her i kommunen.
Noen unntak har det vært når sittende
ordfører har stilt til gjenvalg.
I 2003 ble det et Trond Jære-valg der
SP fikk 10 representanter i kommunestyret, og KrF og SP fikk fire hver. Det
samme gjentok seg da Bjørn Rogstad
stilte til gjenvalg for fire år siden - felleslista Høyre/Venstre fikk så mange de
aldri før har fått inn i kommunestyret.
— Det at sittende ordfører alltid har
gjort et godt valg her i Rennebu, må
være et tegn på at vi synes vi har det
godt, var medlemmene i valgnemnda
enig i.
I år stilte alle partier med nye kort,
og valget ble utrolig jenvnt igjen.
Resultatet nå ble nesten identisk med
valget i 1999, da KrF, SP og AP fikk seks
hver og Høyre 2 og Venstre 1.

Senterpartiet
Knut Ingolf Dragset, Ragnhild K.
Stene, Erik Kvam, Endre Lien, Knut
Hårstad og Arnhild Gorsetbakk.
Kristelig Folkeparti
Ola Torgeir Lånke, Per Arild Torsen,
Ragnhild Løvset Øverland, Siri KvamAndersen, Ruth Kvam Grøtte og
Ingebrikt Kvam.
Fellesliste Venstre og Høyre
Eli Krogstad (V), Wenche Teigen (H)
og Bjørn Inge Haugset (V).
Enighet mellom
KrF og SP
KrF og SP
har inngått en
avtale der Ola T
Lånke blir ordfører og Knut
Ingolf Dragset
blir varaordfører. Videre sier
avtalen at SP
får lederen i
MTL og AP
får lederen i HOO.
Konstituering av det nye kommunestyret vil skje torsdag 20. oktober.

Over 50% kvinner
Valgresultatet viser at det nye kommunestyret vil bestå av 11 kvinner og
10 menn - altså en kvinneandel på
52,4%. For fire år siden kom ni kvinner
inn i kommunestyret.
Resultat
Kommunestyret 2011 - 2015
Personene nedenfor er
valgt til å sitte i kommunestyret for kommende periode.
Det norske Arbeiderpartiet
Ola Øie, May Britt Bjerkås,
Marit Bjerkås, Oddmund
Haugen, Dagrun Brattset og
Britt Smeplass.

Av Dagfinn Vold

av kommunvalget
Prosent
29,8% (+11,3)

Stemmer Repr.
391
6 (+2)

29,6% (+9,9)

389

6 (+2)

26% (-3,5)

341

6 (0)

14,6% (-14,5)

191

3 (-4)
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TRENGER DU RØRLEGGER?
V

Comfort Oppdal

Comfort Rennebu
Trondheimsveien 83
7391 Rennebu
Tlf. 72 42 75 50
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• I vår butikk finner du inspirasjon til badet.
• Vi kan tegne badet for deg i 3D format.Ta med mål. trenger rørl
• Du kan få et uforbindtlig tilbud hurtig og greit.
• Vi er våtromsentreprenør.
• Vi har utdannede gassteknikere.
913 13 030
• Moderne kamera for inspeksjon
AK
av avløpsrør.

TTELEF

Comfortbutikken
Rørsenteret AS
Trondheimsveien 5
7340 Oppdal
Tlf. 72 42 24 22

MEDARBEIDER
Vi ønsker en eller flere medarbeidere
i Bygda-Pøbben med jobb hver eller
annenhver fredag og lørdag.
Henv. Torgun Fladby
tlf 72 42 75 05 for
flere opplysninger.
Skriftlig søknad.

Kan et forsikringsselskap gi et godt tilbud

UTEN
SMÅ SKRIFT?

Vi ønsker å bidra
til en verdig gravferd

JA!

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå

Se vårt tilbud på el-sjekk bolig.

Vi gir 20% rabatt
på bolig-/innboforsikringen din

Soknedal - tlf 72 43 34 14/414 52 610

Oppdal 72 40 49 90 Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Vi ønsker å bidra
til en verdig gravferd

– Biovarmeanlegg
Støren ogBrønnboring
Omegn
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
BegravelsesbyråRehabilitering - Salg/service
Tlf 72 43 34 14/414 52 610

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

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

Din forhandler:

Rennebu - tlf 477 10 998

Telefon: 72 40 43 00 - www.storlismia.no - post@storlismia.no

Rennebunytts høstnummer kommer torsdag 6. oktober.
Har du idéer til stoff - eller har kunngjøringer du ønsker å ha med, så er fristen 26. september!
Kontakt oss på tlf 72 42 76 66, eller send epost til
mari@mediaprofil.no eller dagfinn@mediaprofil.no
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Lærer om
lyd og lys
Kulturskolen i Rennebu startet i høst opp et helt nytt tilbud som kalles ”Lyd og Lys”.
Det er Hallvard Mjøen som
har ansvaret for den praktiske
gjennomføringen av kurset.
- Målet er at alle elevene innen
utgangen av skoleåret skal kunne kjøre
lyd og lys på en konsert eller et lignende arrangement, forteller Mjøen.
Mange arrangement som krever lyd
og lys
Bakgrunnen for at kulturskolen nå
setter i gang dette prosjektet, er at det
stadig er etterspørsel etter denne type
tjenester, samt at mange barn og unge
har interesse for dette faget. – Det har
i grunnen blitt slik at de fleste arrangement er av en slik størrelse at det kreves
både lyd og lys, og vi er blitt vant med
at dette gjøres både proft og ordentlig.
Derfor er det viktig å lære opp barn og
unge som har interesse for faget, sier
Mjøen.
Tilpasser opplegget til hver enkelt
Denne høsten er det sju elever som
gjennomfører kurset i lyd og lys, og det
er spredning både i alder og bakgrunn
hos elevene som har meldt seg på. – Vi
tar sikte på at alle skal lære mest mulig
ut fra sitt eget ståsted og forutsetnin-

Fredrik Slettun Hovin, Karen Bakk, Nikolai Miguel Grøtte Nilsen, Eivind Haugen, Ola
Kvam, Steffen Vanvik, Iver Johnson Eggan og lærer Hallvard Mjøen.

ger, så vi regner med at det kan bli litt
forskjellige opplegg for elevene utover
skoleåret, forklarer Mjøen.
Interesse for musikk og teknologi
Ifølge lærer Mjøen er det først og
fremst interesse for faget som er viktig
for å bli en flink lydtekniker, men interesse for både musikk og teknologi er jo
naturlig nok noe som hører med. – Det
er øret som er verktøykassen, og som
med alt annet er det trening som skal
til for å bli flink, sier Mjøen. Å ta vare
på utstyret er også noe som er veldig
viktig, og allerede den første undervisningstimen fikk elevene prøve seg
på riktig kveiling av kabler. – Dette er
noe av det viktigste i det vi driver med,
for hvis ikke utstyret blir riktig håndtert kan det fort bli veldig dyre prosjekt,
smiler Mjøen.

Første oppdrag gjennomført
Når Rennebunytt er innom er elevene i gang med andre undervisningstime, og i løpet av denne timen skal de
montere opp et utendørs lydanlegg. Det
er en lydhør gjeng som tar fatt på oppgaven under kyndig veiledning fra lærer
Mjøen. Det som blir gjennomgått denne timen skal omsettes i praksis under
et arrangement på torget allerede to
dager senere, så da er det ekstra viktig
å få med seg det som blir forklart. Både
undertegnede og alle andre som var tilstede under manekengoppvisningen på
torget det 10. september kan underskrive på at elevene fra kulturskolen gjennomførte jobben på en proff og skikkelig måte, så dette lover virkelig godt for
framtidige arrangement i Rennebu.
Av Mona Schjølset

Dansetilbud i Rennebu

Fredag 7. og lørdag 8. oktober er det oppstart av et splitter nytt tilbud for barn og
unge i Rennebu. Da kommer dansepedagog Thomas Aleksander Hansen til Berkåk og
Samfunnssalen med kurs i moderne / samtidsdans / jazz. Undervisningen vil foregå i to
grupper, 8-12 år og 13-16 år.
Thomas Aleksander er 22 år og opprinnelig fra Vesterålen. Han er nå bosatt i Trondheim,
men planlegger å flytte til Rennebu etter jul, og satser da på å gi et mer permanent tilbud
i dans og yogainspirert trening her i bygda. Thomas er leder for dansekompaniet Basic
Movements, hvor han selv er både danser og koreograf. For alle interesserte blir det altså nå
mulighet til å få en helg med danseundervisning i Rennebu.
Mer informasjon og påmelding se www.basicmovdance.com
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Lørdag 10. september var det full fart på
grusbanen på Berkåk,
når Rennebu IL arrangerte sin årlige aktivitetsdag. Det var i år
først og fremst fokus på
friidrett, og i det strålende høstværet var det
mange som benyttet
anledningen til å prøve
både kulestøt, 60 meter,
lengde og slengball.
Det var også lagt
opp til grendastafett, og
her stilte det lag både
fra Innset, Stamnan,
Mjuken og Lerken.
Det var til slutt Innset
som stakk av med seieren i den uhøytidelige
konkurransen, der det
ble kjempet i øvelsene
baklengsløp, laglengde,
støvelkast, ski, ballslalom og skokast.
Jorodd Asphjell, 1.
visepresident i Norges
idrettsforbund, var også
med på dagen.

Aktivitetsdag på Grusbanen
Innset stafettlag
Stamnan stafettlag

Lerken stafettlag

Mjuken stafettlag

Foto: Mari Ytterhus

Mørke høstkvelder
Lamper finner du hos oss

Hafa QUIQ 750 med speil og høyskap.
Kampanjen gjelder 12/9-1/10 2011

Butikk: 72 42 64 64 – Vakttelefon: 464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu
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BERKÅK
Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Besøk på Biblioteket

Beste Coop Prix

Biblioteket er en del av enheten Kultur og fritid, og det fins
over 21.000 titler i bibliotekets arkiv. Dette gjelder både bøker
og filmer.

Elisabeth Nyberg sammen med
kjededisponent Geir Thomas Fossum.

Borghild Smeplass studerer bøker sammen med bibliotekar Bente Gunnesmæl.
På biblioteket finner man bøker som
passer stort sett alle, barnebøker, ungdomsbøker, krim, faglitteratur osv. I tillegg altså et godt utvalg både i filmer,
lydbøker og diverse tidsskrift.
Bente Bibliotekar
De fleste forbinder nok biblioteket med Bente Gunnesmæl, som har
hatt sitt daglige virke her i nesten 20
år. – Det er nesten rart å tenke på at
jeg har arbeidet her i nesten 20 år, smiler Bente, tiden har gått fort og jeg har
trivdes i jobben hele tiden. Ifølge Bente
er det viktigste kriteriet for å bli bibliotekar at man er glad i bøker og glad i
å lese. I tillegg bør man nok ha en viss
sans for orden og systematikk. De titlene som finnes i bibliotekets dataarkiv
er det Bente som har sittet og registrert,
og den jobben omfatter også å merke
bøkene med f.eks. aldersanbefalinger.
Trives med å møte folk
- Noe av det beste med denne jobben er at jeg treffer mange trivelige folk,
forteller Bente. Gjennom skolebiblioteket får hun jo god anledning til å stifte
bekjentskap med den oppvoksende
generasjon, og hun har bare positive
ting å si om skoleelevene. – Det er så
mange trivelige unger og ungdommer
her, og vi har aldri hatt noen problemer her i forhold til skolebiblioteket,
sier hun. Det samme gjelder de dagene
biblioteket er åpent for alle. – Dette er

jo en plass folk oppsøker fordi de har
lyst, og derfor er vel folk stort sett positive og fornøyde når de stikker innom
her, smiler Bente.
Ny bokbuss
Rennebu kommune er også med på
ordningen med bokbuss, og i høst er
det faktisk en splitter ny buss som skal
kjøre her i kommunen. - Dette tilbudet
gjelder Innset, Voll og Nerskogen og er
åpent både for skoleelever og andre i
disse kretsene, forteller Bente. I forbindelse med Kulturvukku kommer også
bokbussen til Berkåk, og det er planen
at den skal stå her lørdag 29. oktober.
- Nærmere program for denne dagen
kommer etter hvert, sier Bente.
Tjenester via internett
For alle som har lånekort på biblioteket er det også mulig å få utført en del
tjenester via internett. – Det er mulig
både å fornye lånetiden og legge av
bøker som fins i arkivet, forteller Bente.
For å se hvilke tjenester som er tilgjengelige via internett, går man bare inn
via kommunen sine hjemmesider og
søker opp biblioteket. – Jeg tror ikke
dette tilbudet er så veldig godt kjent
enda, så jeg vil benytte anledningen til
å reklamere litt for de nettbaserte tjenestene biblioteket har, avslutter Bente
Gunnesmæl.
Av Mona Schjølset

Nylig var Coop Prix sine butikksjefer
fra hele landet samlet på Gardermoen
til sosialt samvær og høytidelig prisutdeling. Etter hvert som prisvinnerne
ble offentliggjort måtte en stolt og noe
overrasket butikksjef Elisabeth Nyberg
entre scenen og motta prisen som beste
Coop Prix i region Midt.
Region Midt strekker seg fra
Sunnmøre helt opp til Bodø, så det
er mange om beinet til denne prisen.
Butikkene er også delt inn i to omsetningsklasser: én for omsetning mellom
15 – 30 millioner, og én for omsetning
over 30 millioner. Butikken på Berkåk
vant prisen i den førstnevnte omsetningsklassen. For å kåre vinnerne
ser man både på økonomisk resultat,
omsetningsutvikling, lønnsomhet i
butikk, samt resultat fra kundeundersøkelser.
– Jeg visste ingenting på forhånd, og
ble i grunnen veldig overrasket, smiler
Elisabeth Nyberg. Nyberg er rask til å
dele prisen med sine ansatte.
– Det er en utrolig flott og stabil
gjeng som jobber på butikken her, og
vi har nesten ikke sykmeldinger blant
de ansatte, smiler butikksjefen. At de
ansatte også trives på jobben får vi
bekreftet av Bente Storslett og Ellinor
Knutsen. – Det er trivelig å arbeide her,
og vi har det artig sammen når vi er på
jobb, smiler de to.
Det har lenge vært kjent at det skal
bygges ny Prix-butikk på Berkåk, og det
er noe både butikksjefen og de ansatte
ser fram til. Endelig dato for byggestart
er ikke fastsatt enda, men de ansatte
håper det ikke vil drøye så altfor lenge.
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Gaver fra utstillere til dugnadsfolk
Gave

Utstillere

Vinner

Veske i lappeteknikk
Anne Kari Reutz
Henny Krovoll
Veske i lappeteknikk
Anne Kari Reutz
Magne Olav Stølen
Pannebånd
Torunn Syversen
Olav Hage
Toalettveske i rådyrskinn Marit Elin Sansør
Mikkel Kosberg
Fat i akryl
Mos-art
Brit B. Gustafsson
Bilde i 3D
Gablers 3D Gallery Ingvar Sollid
Bilde Monotrykk
Kristin Børresen
Toril Aasen Skjerve
Bilde Drikk din te med ømhet Anja cecilie Solvik Vegard Skamfer
Kvernkaill
Morten Wist
Liv Grøtte Nielsen
Hembåkkå flatbrød
Kroken Bakeri
Kari I. Sandhaugen
Bilde i glass
Benth Owesen
Kristoffer Engesmo
Veske i skinn
Byåsen produkter
Bente Skamfer
Svart hatt
Åshild Oma Sele
Arnold Fossum
Trebolle malt
Tinemakern
Knut Brevad
”forstehjelpsbrett”
Tinemakern
Janne Sanden
Kniv
Per Sandvik
Haldis Havdal
Telysestake for vegg
T. Rastad
Margot Stavne
Skulptur
Steinar Garberg
Bjørg Olsen
Rosemalt skrin
Småbruket
Aud Berntsen
Trebolle stor
Odd Arne Presthus Rolf Erik Jordet
Glasskunst
Glassdesign AS
Inger Kosberg
Helligetrekongerslys
Knausen Lysstøperi Marit Anita Bruholt
Smykke i sølv m/sten
Linegull
Arild Hanshus
To kuvertbrikker
Vevstova
Heidi Haugbjørg
Krukke i keramikk
Grethe Othile Gullaksen Stig Dalshaug
Lue med saueskinn
Aple Quilt
Knut Ivar Nyhaug
Fyrstikkholder
Dannys Tresmie
Marit Gorsetbakk
Ostehøvel og ostekniv Tinn - Per
Kari Åse Stai
Veske i filt
Mostua design
Kristin Krokhaug
Skjerf i filt og sjifong
Cocoon Art
Tale Faber
Løper i lin og ull
Åsen Vev
Oddbjørn Gylland
Bilde i ull
Ullgalleriet
Karen Lund
Fakkelholder
Frank Smed
Jorid Fossmo
Spekepølse
Småbruket
Ragnhild Øverland
Moskuspølse
Hognamat
Per Stavne
Filt med filtenål
Ullform
Stig Stensheim
Ørepynt i sølv
Kie Sølv
Gunnar Gunnes
Spillboks
Jan-Arne Ervik
Sigurd Aspeggen
Bilde i lappeteknikk
Benitas Bilder
Ronja Eriksen
Silketørkle
Inger Grefstad
Vegard Løkslett
Klokker i keramikk
Storli Keramikk
Oddvar Myrmo
Pannebånd blått
Skjerstad Asvo
Unni Smestu
Pannebånd grønt
Skjerstad Asvo
Gunnar Halgunset
Strikka ullvotter
Vevstuggu
Jon Einar Værnes
To kopper
Janne Rennemo
Sigrid M. Hanshus
Veggskulptur
Goform
Helge Østerås
Førstehjelpstina
Tinemakern
Oddbjørn Hindseth
Hals og pulsvarnere
DUODU
Nina Bjerkenås
Engel i glass
Gimsan Glass
Anita Stavnes
Sjal ”Dans”
Edel Design
Olaug Knutsen

Ullrose
Randi Drognes
Karin Storslett
Smykkeskjerf
Herborg Bruland Vev Camilla Engen Aas
Pannebånd i elgskinn Toldnes Design
Unni Storli
Glassfat
Anne G. Engstrøm Mariana G. Grindvoll
Smykke i sølv og glass Inger Skirstad
Ivar Olstad
Smykke i sølv
Joy
Ola Krogstad
Smykke i keramikk
Nabben brukskunst Ann Karin Krogstad
Rognebærgele og urter Fjellurt
Guro Rian
Rognebærgele og urter Fjellurt
Arve Bøe
Skulptur
Elisabeth Lunnan
Klaus Grendal
Skål i keramikk
Gro Keramikk
Stian Sandhaugen
Bukett av lin
Ovidies Lin
Kjetil Sørløkk
Potte i keramikk
Annes Keramikk
Niclas Nyberg
Sveipa korg
Kniv-Ola
Hallgeir Haugan
Trau i ask
Rune Bruvik
Per M. Lorentzen
Trebolle med stett
Dreiebuo i Rosendal Roar Haugset
Smørstett
Egil Fagerli
Arnstein Krokhaug
Skål i keramikk
Fryd Keramikk
Ola Vinsnesbakk
Skål og mugge i keramikk Otta vev og keramikk Nils Inge Odden
Veggskulptur og bilder Ingun Dahlin
Mikkel Vold Stokkli
Veggskulptur og bilder Ingun Dahlin
Inge Grut
Sprelsk dame i glass
Glassgleder
Ola Tverdal
Syngedame i keramikk Mekko
Kjell Morken
Flyvende heks
Kjepso
Ola Bjerkås
Høylandsflatbrød
Høylandsklinning
Helge Grefstad
Tastepinn
Fionas sølvsmie
Jorun Havdal
Ørepynt i sølv
Fionas sølvsmie
Randi Sletten
Boka Filt i farger
Ullform
Ole J. Bergsrønning
Kjøkkenhånkle og bok Liv Asplund
Linn Bruholt
Martnaskjorte og bærenett
Ida Marie Øie
Martnaskjorte og bærenett
Mette Smeplass
Martnaskjorte og bærenett
June Solemsmo
Martnaskjorte og bærenett
Ragnhild Hoseth
Martnaskjorte og bærenett
Marit Gorsetbakk
Martnaskjorte og bærenett
Kjell Ove Toset
Martnaskjorte og bærenett
Johanne Aalbu
Martnaskjorte og bærenett
Bodil Rogstad
Martnaskjorte og bærenett
Kenneth Moen
Martnaskjorte og bærenett
Lydia Remetun
Nissemor og nissefar
Tove Stafne
Gudbjørg Solstad

Gavene er trukket blant alle som har deltatt med en formidabel dugnadsinnsats i forbindelse med Rennebumartnan 2011.
Dette er en takk og en anerkjennelse fra utstillere og arrangør.
Gevinstene hentes i Birkabygget på Berkåk innen 1. nov. 2011.
Se mer om årets martna på: www.rennebumartnan.no
Arrangør av Rennebumartnan er:
Rennebu Bygdearrangement as tlf 72 42 77 48
kenneth@rennebumartnan.no
- sammen med 1000 frivillige i 26 år!

Hjertelig velkommen til Rennebumartnan 17. - 19. august 2012
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Dagsenteret i Helsesenteret snart i drift
— Dagsenteret og den nye kantina
i Helsesenteret er snart i drift, sier
koordinator for dagsenteret Siv
Remetun.

Etter planen skulle dagsenteret allerede vært i drift, men forsinket leveranse av møblene gjorde oppstarten litt
forsinket. Men nå er det meste på plass,
og 5. oktober skal dagsenteret åpnes.
Tilbud for hjemmeboende
Dagsenteret er et tilbud for eldre
som bor hjemme, og de må søke for å få
benytte seg av tilbudet.
— Tilbudet er såkalt vedtaksbasert,
og de som er interessert i å søke kan
kontakte Hjemmesykepleien for informasjon og for søknadsskjema. De kan
også kontakte meg direkte, og jeg er her
på dagsenteret mandag, tirsdag og torsdag. Det er inntaksteamet i Rennebu
som gjør vedtak om plass, forteller Siv.
Tilbudet ved dagsenteret er et femtimers tilbud på dagtid med fokus på
trening, ernæring og hjelp til selvhjelp.
Spesielt ernæring vil bli en viktig del
av tilbudet. Målet er at de som bor
hjemme skal være i stand til å bo lengre hjemme gjennom dette tilbudet, og
samtidig komme til dagsenteret for å
treffe andre.
Dagtilbudet starter med frokost,
før de går over på aktiviteter og sosialt
samvær og avsluttes med middag.
— De som får plass får et eget tilpasset opplegg og oppfølging. Vi legger
opp til 10 plasser hver dag, og i starten

Siv Remetun er koordinator for det nye dagsenteret i Helsesenteret
- her sammen med sønnen Jarle.
vil tilbudet være én dag i uka, forteller
Siv.
Etterhvert kan det bli snakk om å
utvide tilbudet, men det vil være avhengig av behovet.
Siv er koordinator for dagsenteret, og med hennes allsidige bakgrunn
som sykepleier, ”bondekjerring” og
martnaskokk skulle det være et godt
utgangspunkt.
Transport
— Det er lange avstander her i
Rennebu, og transporttilbudet til de
som får plass ved dagsenteret må vurderes i hvert enkelt tilfelle, sier Siv.

en selvbetjent kantine i samme lokaler.
Denne er ment som et åpent treffsted
både for pårørende og andre. Her vil
det bli anledning til å kjøpe seg kaffe og
kaffebrød alle dager, og hvis en ønsker
middag kan det bestilles dagen i forveien eller tidlig om morgenen.
Siv oppfordrer flest mulig til å stikke innom og ta en kaffekopp og slå av
en prat med de som er der. Håpet er
at dette skal bli et levende treffsted, og
målet er å få alt opp å gå til åpningen
den 5. oktober.
Av Dagfinn Vold

Nytt treffsted
I tillegg til dagsenter vil det også bli

Ny Nåverdalsbru
I løpet av høsten starter arbeidet med bygging av ny bru over Orkla i Nåverdalen.
Den eksisterende brua er eneste sted langs Rv3 hvor to biler ikke kan møtes, og ut
fra trafikksikkerhets- og framkommelighetshensyn har det derfor lenge vært ønske
om utretting og utvidelse av brua. Arbeidet omfatter ny bru på 100m og bygging av
ca. 300m veg på hver side av brua. I tillegg skal eksisterende bru rives. Ifølge prosjektbeskrivelsen fra Statens Vegvesen skal brua stå ferdig i løpet av høsten 2012.
Etter planen skal vegen holdes åpen for trafikk gjennom hele byggeperioden,
men i forbindelse med sprengningsarbeid kan det forekomme kortere perioder
med stengning av veien.

Rennebunytts
høstnummer kommer
torsdag 6. oktober.

Med RNs høstnummer
når du hele 1.900 hytteeiere i
Rennebu og på Kvikne i tillegg til den
vanlige distribusjonen på 2.400!
Har du idéer til stoff - eller har
kunngjøringer du ønsker å ha med,
så er fristen 26. september!
www.rennebunytt.no

Rennebunytt
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Hjemmebaserte tjenester har
leilighet ledig for utleie

Innset og Vonheim barnehager
Pedagogisk leder

Det er ledig leilighet i omsorgsboligen på Berkåk.
Leiligheten er på ca. 47m² + bod.
Husleie er på kr. 4112,- + strøm etter forbruk.
Det kan søkes om bostøtte.

Vikariat i perioden 14.11. 2011 – 26.09. 2012.
Arbeidssted: Vonheim barnehage
Vonheim barnehage er en femavdelings barnehage som
ligger på Berkåk, kommunesenteret i Rennebu.
Satsingsområder barnehageåret 2011/2012:
”Vennskap” og fagområdene Nærmiljø og samfunn, Etikk,
religion og filosofi og Kommunikasjon, språk og tekst.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved
henvendelse til Hjemmebaserte tjenester,
tlf 72 40 25 05, 72 40 25 30.
Søknad sendes: Rennebu kommune,
Hjemmebaserte tjenester, 7391 Rennebu.
Søknadsfrist: 03.10.2011

Hjemmeboende eldre i Rennebu

Rennebu Dagsenter begynner å ta form og ser frem
til åpning. Åpningsdag er ennå ikke fastsatt men
regner med å komme i gang først på oktober.
Dagsenteret ønsker å bidra til økt livskvalitet, gi
helsegevinst og muligheten til å bo lengre hjemme.
Dagsenteret er et vedtaksbasert tilbud til eldre i
Rennebu.
Brukere som får plass vil få individuell oppfølging.
Er dette noe for deg eller noen av dine nærmeste?
Søknadsskjema finner du på kommunens
hjemmeside, eller ved å henvende deg til
hjemmesykepleien, telefon 72 40 25 25

KLUBBARBEIDER

Har du lyst til å jobbe i den nye fritidsklubben?
Nå har vi døpt om lokalene til Lågginn.
Om du kan tenke deg å jobbe på Lågginn
en del fredager utover høsten, så kan du være
den vi trenger.
Åpningstiden er fra 18.00 til 22.00.
Er dette noe for deg, så ta kontakt med
Kulturkontoret, telefon 72 42 81 67.

Web-tips for www.rennebu.kommune.no

På denne delen av portalen finner du en
oversikt over selvbetjeningsløsninger,
og oversikt over kommunens tjenester
fra A til Å.
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Krav: Godkjent førskolelærerutdanning.
Ønskede kvalifikasjoner:
• Faglig oppdatert og nytenkende
• Erfaring som pedagogisk leder
• Initiativrik, samarbeidsvillig og reflektert
• Kompetanse og interesse i forhold til digitale verktøy
vektlegges
Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Menn oppfordres til å søke!
Politiattest må foreligge før ansettelse.
Vi tilbyr lønn etter avtale og god pensjonsordning.
Spørsmål om stillingen kan stilles til enhetsleder
Marta Hage tlf 72 42 81 90, eller
e-post marta.hage@rennebu.kommune.no
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema som du finner på www.rennebu.kommune.no under ”Stilling ledig” - ”Rennebu kommune” ”Selvbetjening” innen 3. oktober 2011.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om
søknadsskjemaet,
tlf 72 42 81 00 eller postmottak@rennebu.kommune.no
- Rådmannen

Frisktrim

starter opp igjen
onsdag 28. sept
kl 10-11 i Rennebuhallen

Trimmen ledes av Solfrid Skjerve og Hilde Bjerkset.
Pris 400 kr, betales første gang.
Kaffe på Frivilligsentralen etterpå.
Nye og gamle deltakere ønskes velkommen

KUNNGJØRINGER
Tusen takk for gaver, blomster og hilsninger
på 60-årsdagen min.

Margrethe Bjerkås

Høstjakt på gode prosjekt
Innovasjon Norge er på jakt etter gode utviklingsprosjekt for 2012. Innovasjon Norge ønsker å komme til
Rennebu for å treffe bønder som vurderer tradisjonell
bruksutbygging eller ny næringsvirksomhet på gården
(tilleggsnæring).
Her er det mulighet for dere å møte Innovasjon Norge,
for gratis råd og veiledning.
Er det spesielle tema dere ønsker at Innovasjon Norge
skal ta opp så gi oss tips om dette. De har også ordninger innenfor innovativ bruk av tre, bioenergianlegg og
flisproduksjonsutstyr.
• Hvis det er noe dere lurer på!
• Har dere en god idè!
• Er dere i tenkeboksen!
Ta kontakt med enhet for landbruk og miljø
Evy-Ann Ulfsnes, tlf 72 42 81 43 eller
e-post evy.ann.ulfsnes@rennebu.kommune.no.

Skilting for friluftsliv
Uvalg for miljø, teknikk og landbruk har vedtatt å
opprette et fond for å stimulere til skilting av turløyper
i Rennebu.
Fondet er på kr 100.000,- og administreres av enhet
for landbruk og miljø.
Prinsippet er at kommunen betaler for skiltmateriell
som settes opp i tråd med vilkår for bruk av fondet.
Mer informasjon om ordningen finnes på kommunens
nettsider.

Tusen hjertelig takk for gaver, blomster og hilsninger
jeg fikk til 80-årsdagen min.
Agnes Frøseth
Strikkekurs for barn 9-13 år

Start 27. september kl 17.30, 4 kvelder.
Påmelding til 414 12 117 innen 24. september.
Arr. Rennebu Husflidslag

OppSpinn har oppstart i uke 39!

Påmelding til oppstart den 26. september kan skje via sms
til mobil 938 48 849 fra torsdag 22. september.
For senere timer påmelding 1 t før første time, som tidligere.
Nye som “gamle” sykkelvenner er hjertelig velkommen til
morsom og sosial trening!
Se timeplan på www.oppspinn.net.

Tusen takk for gaver og blomster, og takk til dei som
ordnet med 80-årsdagen min.

Reidar Voll

Dansekurs 8-16 år!

Kurset er fredag 7. og lørdag 8. oktober i Samfunnsalen.
For informasjon og påmelding se
www.basicmovdance.com
Jøtul peisovn nr 8 selges til sterkt redusert hentepris :)
Tlf 901 10 907

Dette skjer i Rennebu!
26.09 Oppstart OppSpinn
06.10 Mottak av klær, Refshus skole kl 16-18

Enhet for landbruk og miljø
ANNONSER – HØST 2011 – 1 SPALTE X CA 45 MM
Kjetil Værnes

A

Sjekk våre kurs- og tjenestetilbud

Kurs i det meste
- for de fleste!

Frisktrim hver onsd. i Rennebuhallen kl 10-11
B i Rennebuhallen
Step hver tirsdag
kl 20-21
Zumba hver mandag i samfunnssalen kl 18-19
Gjeterhundtrening

Sjekk
våre kursog tjenestetilbud
på Innset
hver tirsdag
kl 18 og

Ta fagbrev
Gratis voksen!
innrykk i kalenderen
- som
– kontakt Rennebunytt på tlf 72 42 76 66
på Stamnan hver torsdag kl 18

www.gauldal.vgs.no/gauldal-ressurs

www.gauldal.vgs.no/gauldal-ressurs

C

D

eller send epost til mari@mediaprofil.no
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RETURADRESSE:

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt -

neste nummer 6. oktober - frist for stoff 26. september -

Rennebunytt

5. oktober m

arkerer vi

1 år på Torge
kl 16.00–

18.00
Kulturskolen u
nderholder fra
scenen.
Servering av g
rillmat, kaffe o
g kaker.
Aktiviteter.

Temakveld

på Frivilligsentralen kl 18.30-21.00

Terra Markets kommer

Ønsker du å spare smart?
– Hvorfor og hvordan spare i et turbulent aksjemarked?
– Fokus: pensjon, langsiktig sparing

Eldar Rønning kommer

for å snakke om vinnerkultur og best når det gjelder.

Eldar kommer – kommer du?
Påmelding til Temakveld ved å stikke innom banken,
pr tlf 72 49 80 40 eller på post@meldal-sparebank.no

Påmeldingsfrist 30.09.
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