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Bør Børson jr (Terje Løfshus) og 
Laura (Astrid Gunnes) plukker opp 
wienerbrød fra gulvet i butikken.

Foto: Dagfinn Vold
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Kulturvukku er etablert som en tradisjon i Rennebu. 
Begrepet har vært brukt siden 2006 og er bygd opp rundt 
noen faste arrangement der de viktigste er skolens aksjons-
dag for TV-aksjonen, RennebuSpæll og ungdomsskolens 
musikal. Dette er blitt en god tradisjon det er all grunn til å 
ta vare på og videreutvikle.
I skrivende stund er vi halvveis i Kulturvukku. Ett av inn-
slagene så langt i årets Kulturvukku har vært et foredrag 
av professor Reidar Almås ved Norsk senter for bygdefors-
kning. Innledningsvis stilte foredragsholderen spørsmål 
med ”hvem er det gåtefulle bygdefolket?”  
Bygdeforskning har lokalisert 19 forskjellige grupper av 
bygdafolk. I denne sammenheng vil jeg bare trekke fram 
noen grupper som jeg tror vil ha betydning for en positiv 
utvikling i vår kommune. Rennebu er ut i fra sysselsetting 
den femte mest landbruksavhengige kommunen i Norge. 
Skal vi klare å bevare sysselsettinga i landbruket er det vik-
tig at flest mulig av utøverne representerer den fornøyde 
bonden som trivs i bygda og rår barna til å ta over bruket. 
Bygdepatrioten er også ei gruppe som trivs i bygda og 
som snakker positivt om bygda sine kvaliteter. Skal vi trek-
ke innflyttere til kommunen er det viktig at flest mulig av 
kommunens innbyggere er bygdepatrioter som framsnak-
ker bygda for å bruke et nytt ord. Den kulturelle ildsjela vil 
være drivkrafta i det frivillige arbeidet og derfor viktig for 
å dra i gang og opprettholde aktiviteter andre innbyggere 
etterspør og kan nyte godt av.
Telependleren som jobber via internett er ressurspersoner 

som har med seg arbeidsplassen. De vil være avhengig av en 
god kapasitet på nettet og vil ofte ønske å etablere seg i et 
miljø som de kan få i en næringshage. Vi har næringshagen 
på plass og har en utfordring i å markedsføre dette tilbudet 
på en god måte. 
Investoren og gründeren er to andre grupper som det 
er viktig å få til kommunen. Det er for få arbeidsplasser i 
Rennebu og de to sistnevnte gruppene kan bidra til nyeta-
bleringer. I Rennebu har vi satset en del på å utvikle treba-
serte næringer. Avvirkningen har vært økende og passerte 
sist år 20.000 m3. Avvirkning av skog er ikke bare en res-
surs for næringsutvikling, men også viktig for miljøet. Ung 
skog i god vekst binder CO2, flisproduksjon er en fornybar 
energikilde og avvirking kan ved god planlegging hindre 
gjengroing (eks Buvatnet). På industriområdet på Berkåk er 
to gründere i ferd med å sette opp industribygg som repre-
senterer spesiell bruk av trevirke i konstruksjonen. Det ene 
er et flislager oppført som grindehus (Norges største) som 
er basert på en teknikk utviklet for om lag 3000 år siden. 
Det andre industribygget oppføres i en kombinasjon av 
H-bjelker og laftetømmer. Teknikken er kjent fra en del land-
bruksbygg andre steder i landet, men etter det en vet er det 
en nyskaping som industribygg. Dette er gode eksempler på 
gründere med god kompetanse og evne til å se mulighetene 
i lokale ressurser.
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Fortjent medalje 
til Gunnar fra Kongen
Gunnar Bruheim har fått Kongens fortjenstme-
dalje i sølv, og  fredag for fjorten dager siden 
fikk Bruheim medaljen utdelt av fylkesmann 
Jørn Krog.

Det var mange fremmøtte i Menighetsshuset på Berkåk 
som ville være med å hedre Gunnar Bruheim da han skulle få 
Kongens Fortjentsmedalje i sølv. 

— Dette er en medalje uten bakside, og den henger høyt 
så det er bare fortjente borgere som blir tildelt Kongens 
Fortjenstmedalje, sa fylkesmann Jørn Krog ved utdelingen. 
Krog sa videre at Bruheim er et helt uvanlig overskuddsmen-
neske til andres beste, og at han blir både matt og imponert 
over Bruheims innsats for at de andre skal få et ennå bedre 
liv. 

— Du har vært en usedvanlig stor folkehelseambassadør, 
og det lenge før samhandlingsreformen var kommet på, sa 
Krog. Han sa videre at han vet at svært mange sambygdinger 
setter pris på Bruheim og det arbeidet han har gjort. 

— Du kan være mer enn allminnelig stolt, og det var en 
glede for meg å anbefale overfor Kongen at du skulle få tildelt 
medaljen, sa Krog - før han dekorerte Bruheim med Kongens 
Fortjenstmedalje i sølv.  

Positivt minne
Bruheim er født i Stod ved Steinkjer i 1933, og han begyn-

te som formingslærer her i Rennebu i 1960. Bakgrunnen for 
at han søkte på ledig stilling her i Rennebu, var at han had-
de positive minner fra en skoletur der de stoppet for å bade 
i Buvatnet. Bruheim var formingslærer frem til han gikk av 
med pensjon i 1999. 

Et JA-menneske
Det var Rennebu IL og Rennebu idrettsråd som hadde tatt 

initiativ til at Bruheim skulle bli tildelt 
Kongens Fortjenstmedalje. I skrivet fra 
initiativtagerne står det at hans engasje-
ment for samfunnet rundt seg og sine 
medmennesker gjør ham fortjent til 
Kongens heder. Han er et JA-menneske 
som har deltatt og deltar fremdeles i det 
frivillige arbeidet i Rennebu. Han har 
vært opptatt av å legge tilrette for møte-
plasser for medmennesker, og mange 
lag og organisasjoner i Rennebu og Sør-
Trøndelag har nytt godt av hans enga-
sjement, iver og innsats i over 50 år.

Stort engasjement innen idretten
Bruheim ble leder i Rennebu IL alle-

rede i 1968 - to år etter at han flyttet hit. 
Han har dessuten vært leder i friidretts-
gruppa, og er fortsatt leder i trimgrup-
pa. Han har hatt ansvar for idrettsmer-

Kona Liv gleder seg med Gunnar.

keprøvene i over 30 år. Bruheim har også designet Rennebu 
ILs klubbmerke og han har vært arkitekten bak lagets fane.

Det var derfor fortjent da han i 1975 ble tildelt Rennebu IL 
sitt fortjenstmerke og i 2005 ble æresmedlem at idrettslaget.  

Allsidig interessert
Utenom engasjementet innen idretten har han vært med 

i Bedriftsskirennet, Rennebu Røde Kors omsorg, Rennebu 
Lions, Rennebu Brigdeklubb, Rennebu gammeldansklubb, 
Rennebu Frivilligsentral - og ikke minst har han hatt mange 
verv som leder av byggekomiteer for Rennebu kommune. 
Han har også stått bak mange utsmykninger i både offentlige 
og andre bygg. 

En mer verdig mottaker av Kongens Fortjenstmedalje skal 
en lete lenge etter. Gratulerer Gunnar!

Av Dagfinn Vold

Fylkesmann Jørn Krog dekorerte Gunnar Bruheim med Kongens 
Fortjenstmedalje i sølv.
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Sparebankuke uke 45

Kom og tøm sparebøssa!
Langåpent torsdag 8. og fredag 9. november kl 9.00-19.00

Kino i Meldal Samfunnshus
kl 17.00 og 19.00 på fredag

Servering og konkurranse -  mange fine premier!

Følg med på vår hjemmeside/facebook
 
Alle velkommen!

Fortidas former, framtidas design
I dag 1. november åpner salgsutstillingen ”Fortidas former, framtidas design” 

i Galleri Oluf i Trondheim. Utstillingen er et resultat av produktutviklingskurs for 
kunst og håndverksbedrifter i Midt-Norge som har gått over to år. Kurset har vært 
et samarbeidsprosjekt mellom Birka, nasjonalt senter for kunst og håndverk og 
Norges Husflidslag, og det er støttet av Innovasjon Norge.

På produktutviklingskurset har deltakerne tatt utgangspunkt i trøndersk 
håndverkstradisjon og skapt nye og aktuelle produkter med salgsappell. Felles for 
deltakere, som er fra Midt-Norge, er at de har husflid, kunst og håndverk som 
levevei. Gjennom kurset har de arbeidet fram nye produkter, som nå vises samlet 
i Galleri Oluf. Keramikk, glassblåsing, toving, strikking, smiing og søm er noen av 
teknikkene som er representert. Utstillinga vil stå frem til 15. november. 

Allehelgensøndag

Berkåk - tlf 72 42 74 45
man-fre 10-17
lør 10-14

Kranser, lykter og lys
Mye nytt i gaveartikler
1/2 pris på høstløken

Ny nettside?
Vi kan gjøre jobben for deg

- store og små sider,
alt fra design til ferdig på nettet!

Ta kontakt 
- så får vi høre om dine planer! 

www.mediaprofil.no       tlf 72 42 76 66
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Mens elevene i Rennebu kan 
gå de første sju skoleårene på 
sine respektive grendaskoler, 
blir alle samlet når de kom-
mer på ungdomsskolen. Dette 
skoleåret er det ganske nøy-
aktig 100 elever på ungdoms-
skolen, 43 på åttendetrinn, 28 
på niendetrinn og 29 elever på 
tiendetrinn.  

Kari Haukdal er rektor på Berkåk 
skole / Rennebu ungdomsskole, og har 
det overordnede ansvaret for at alle 
elevene skal få det best mulige tilbud 
både faglig og sosialt. Sammen med 
assisterende rektor Tove Bruholt er det 
hun som har ansvar for å sette opp for-
slag til hvilke lærere som skal knyttes til 
de ulike klassetrinn, hvilken timeplan 
elevene skal ha, og hvilke rom som skal 
brukes. – Det er et puslespill ja, men 
vi kommer da i mål hvert år, smiler 
Haukdal. 

Mange administrative oppgaver
Som rektor har Haukdal ansvar 

både for personalet og økonomi, og er 
en del av rådmannens lederteam. Det 
pedagogiske lederansvaret ved skolen 
ligger også til rektorstillingen, og hun 
har dermed ansvar for å legge tilrette 
slik at alle elever får det pedagogiske 
tilbudet de har krav på. Tilsammen 
17 lærere er dette skoleåret tilknyttet 
staben ved Rennebu ungdomsskole, 
sammen med to faste assistenter og en 
lærling som hospiterer her som et ledd 
i utdanningen til barne- og ungdoms-
arbeider. Ifølge Haukdal har hun en 
velfungerende personalstab, og føler 
seg relativt trygg på at dette er en god 
arbeidsplass både for lærere og elever. 
– Som rektor kunne jeg nok tenkt meg 
mer tid til å gå rundt i klassene og gjøre 
meg bedre kjent med de ulikes klassesi-
tuasjon og arbeidssituasjon, men det er 
nok dessverre slik at de administrative 

oppgavene jeg er pålagt tar det meste 
av tiden, sier Haukdal. 

Assisterende rektor
Tove Bruholt er assisterende rektor 

i 50% stilling, i tillegg til 50% stilling 
som vanlig lærer. I denne stillingen inn-
går daglig drift, innkjøp og ikke minst 
ansvar for vikarordning, som tar en del 
tid. Også når Rennebunytt stikker inn-
om er assisterende rektor opptatt med 
å finne en vikar som kan steppe inn på 
kort varsel. – Jeg har jo timeplanen til 
alle lærerne her, så da må vi bare finne 
noen som har et smutthull til å ta på 
seg litt ekstra, sier Bruholt. I forbindelse 
med oppkjøring til 10. klasse musikal 
er det jo naturligvis også omrokkerin-
ger på timeplanen både for lærere og 
elever ved ungdomsskolen, og enda litt 
mer å holde oversikt over for den som 
sitter på kontoret og skal finne en ledig 
vikar... 

Fokus på gode relasjoner
Både Bruholt og Haukdal er imid-

lertid veldig klare på at utenomfaglige 
opplegg, som f.eks. musikal, er svært 
positivt for skolen. – Vi har hatt spesi-
ell fokus på relasjoner mellom lærere 
og elever i høst. Lærerne har hatt noen 
kursdager om temaet, og det har vært 

tema på teammøter for de ulike klasse-
trinn. Det at lærere og elever sammen 
gjør noe utenom klasserommet, er med 
å bygge gode relasjoner, og alle får vist 
nye sider av seg selv. Dette er veldig 
positivt for miljøet på skolen, og noe 
som vi absolutt ønsker å satse videre på, 
sier Haukdal. 

Spennende budsjettsituasjon
Som de fleste er kjent med har kom-

muneøkonomien blitt atskillig stram-
mere de senere årene, og det har også 
medført nedskjæringer for skolesekto-
ren. Ifølge Haukdal har det gått noen-
lunde greit så langt, men det knytter seg 
naturlig nok stor spenning til de kom-
mende budsjettperiodene. – Så langt 
kjenner vi jo situasjonen til og med 
2013, og vi håper jo naturligvis at det 
ikke kommer store endringer når nes-
te års budsjett skal legges fram høsten 
2013. Vi kom jo opp i en slik situasjon 
ved forrige budsjett, og måtte gjøre om 
på en del planer midt i skoleåret. Det er 
ikke spesielt gunstig, og vårt budskap 
til politikerne er derfor at vi får signaler 
på et så tidlig tidspunkt som mulig, slik 
at det blir forutsigbarhet og best mulig 
kvalitet på det tilbudet ungene får ved 
skolen, avslutter rektor Kari Haukdal.   

Av Mona Schjølset

Kommunal enhet: 

Rennebu 
Ungdoms-
skole

Rektor Kari Haukdal og assisterende rektor Tove Bruholt.
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Onsdag 24. oktober hadde 
elevene ved Oppdal videre-
gående skole en litt anner-
ledes skoledag. Da fikk de 
fleste prøve seg i yrkeslivet, 
til inntekt for et godt formål: 
Operasjon Brønnboring i 
Uganda.

Operasjon Brønnboring er et sam-
arbeidsprosjekt mellom Oppdal videre-
gående skole og Lions, der elevene har 
en arbeidsdag hos lokale bedrifter. De 
bedriftene som blir med på opplegget 
betaler minimum 300 kroner for å ha en 
elev i arbeid, og pengene som samles 
inn skal gå uavkortet til å bore en brønn 
i Uganda. 

Godt mottatt hos lokalt næringsliv
Mari Nyhaug og Knut Einar Sundset 

fra Rennebu sitter i hovedkomiteen 
for årets aksjon, og ifølge Nyhaug har 
de blitt godt mottatt hos det lokale 
næringsliv. 

– Vi må vel i denne sammenhengen 
få lov å skryte spesielt av Rennebu kom-
mune, som tar imot hele 25 elever. Det 
er faktisk satt opp egen buss for elev-
ene fra Oppdal som skal hit på aksjons-
dagen, forteller Mari Nyhaug. Også 
hos det øvrige næringsliv i Oppdal og 
Rennebu har aksjonen blitt positivt 
mottatt, og ifølge Nyhaug har omtrent 
alle elevene ved Oppdal videregående 
et jobbtilbud på aksjonsdagen. 

Reiser til Uganda
Som nevnt er dette en aksjon der 

ingenting går til fordyrende mellom-
ledd. – Vi har et realistisk håp om å få 
inn ca 80.000 kr på årets aksjon, og det 
er nok til å bore en brønn i Uganda, for-
teller Nyhaug. Hvis alt går etter planen, 
vil brønnen stå ferdig våren 2013. Det 
vil også bli trukket ut to elever som får 
bli med til Uganda i forbindelse med 
åpning av brønnen. 

– Selv om dette naturligvis er en gul-
rot for mange, er det likevel ikke hoved-

grunnen til at vi engasjerer oss i dette 
prosjektet, påpeker Nyhaug. Dette er 
en aksjon der vi jobber mot et konkret, 
felles mål, og alt vi klarer å samle inn 
går til dette formålet. Det at vi har blitt 
så godt mottatt i lokalmiljøet, har også 
gjort det ekstra inspirerende for oss 
som har jobbet med prosjektet, avslut-
ter Mari Nyhaug, på vegne av aksjons-
komiteen.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Operasjon Brønnboring

Midt-Norsk Idrettskonferanse for tredje gang 
Torsdag 15. november arrangeres Midt-Norsk på Oppdal, og målgruppe er regionens idretts- og 
arrangementsmiljøer, det offentlige og næringslivet.

Tema for konferansen er arrangementsfaglig påfyll, nettverksbygging og inspirasjon. For at et arrangement skal bli vellykket 
må alt fungere! Her ligger det mye arbeid i planlegging, gjennomføring og evaluering. Alle funksjoner er avhengig av hveran-
dre: deltakere, funksjonærer, sponsorer, media og publikum. Årets konferanse setter spesielt fokus på utøverne og støtteappa-
ratet, medias krav og innvirkning på arrangement, samt markedsføring ved bruk av sosiale medier, sponsorarbeid og økonomi.

 
Arrangøren vil spesielt nevne innlegget av Tom Erik Heimen. Han er én av verdens beste basehoppere, og han er kanskje 

best kjent fra ”Oppdrag Sognefjorden”, og har deltatt i en rekke tv- og filmproduksjoner. Han vil fokusere på prestasjon, mest-
ring, resultatoppnåelse, og ikke minst hvordan bruke “hodet” til å prestere maksimalt.

Flere opplysninger om konferansen får du på www.enern.com

Viktoria Sæther (t.h.) var én av 25 elever som kom fra Oppdal videregående skole 
til Rennebu kommune i forbindelse med Operasjon Brønnboring. 

Her er hun sammen med Eli Hårstad på Servicetorget.
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Tips og råd til
utvikling
Kunnskap og kompetanse, 
infrastruktur, arbeid og 
samhandling er fire ting en må 
huske for å utvikle bygda, sa 
Reidar Almås til studenter og 
andre fremmøtte i Mjuklia.

Reidar Almås fra Senter for Bygde-
forskning holdt et interessant foredrag 
for studentene på studiet Kultur- og 
Naturbasert reiseliv og andre fremmøt-
te. Temaet var hvordan en kunne utvi-
kle Rennebu, og Almås tok utgangs-
punkt i dagens bygdeutvikling, det han 
sa at bygdene blir, på grunn av globali-
seringa, både mer like og mer forskjel-
lige. De norske bygdenes fortrinn er 
frivillighet og dugnadsånd, og bygdenes 
overlevingskamp er en kamp om medi-
emakt og imagebygging (små bygder 
med store image). Bygdene preges også 
av fritidsmobilitet - folk bor flere steder. 

Kultur som stedsutvikler
Almås sa videre at det er en over-

dreven tro på at kultur kan skape nye 
arbeidsplasser lokalt. Kultur er mer 
egnet som stedsutvikler, enn som 
næringsutvikler. Men, det finnes mange 
andre gode grunner enn økonomiske til 
å satse på kultur og kulturarrangemen-
ter.

— Kultur skaper lokal identitet, 
samhørighet, stolthet og tilhørighet. Og 
ikke minst – bolyst hos de som allerede 
bor på stedet. Kultur setter et sted på 
kartet – kultur er en god kartmarkør, sa 
Almås. 

— Det er mye artigere å bo på et 
sted der det skjer noe, enn på et sted 
der ikke noe skjer.  Bieffekten kan 
gjerne være nye innbyggere, flere turis-
ter og nye arbeidsplasser, men det er 
hyggelige bieffekter og bør ikke være 
målet for satsingen. Det er lett å overse 
de andre og mindre målbare effektene 
som kultursatsningen har skapt. 

Gir bygda godt omdømme
Almås kom også inn på sju fakto-

rer som gir ei bygd eller et sted godt 
omdømme: kreativt kulturliv, mye 
dugnadsånd, profilerte personligheter, 
samhandlingskultur, gode koalisjoner 
og handlekraftige politikere, dynamisk 

økonomi, særmerket kulturlandskap 
og fravær av skandaler (i nåtid og nær 
fortid).

Lokalt utviklingsarbeid
For å lykkes med lokalt utviklingsar-

beid må det skapes ei positiv bevissthet 
om lokalsamfunnets verdi - både sosialt 
og kulturelt mangfold. Ildsjelers rolle 
må anerkjennes og støttes, og de men-
neskelige ressursene er en nøkkelfaktor 
for suksess - særlig i kulturnæringene. 

Vider sa Almås at samhold, trivsel 
og kulturell stolthet er viktig for lokal 
identitet, og det må finnes handlings-
rom for lokale initiativ - og det må finn-
es bygdepolitikere med visjoner. 

Rennebus styrke
Almås kom også inn på Rennebus 

styrke for å lykkes med lokalt utvi-
klingsarbeid. Bygdekulturen (opplys-
ningstradisjon og haugianisme), kom-
munikasjoner (gjennomgangstrafikken, 
bygda er åpen mot verden), foregangs-
folk (bygdehøvdinger, ildsjeler, innova-
tører), naturen (Orkladalen, vakre gren-
der, vide vidder, stort nedslagsfelt for 
vatn og store høydeforskjeller), Vinter-
Rennebu (stort potensiale) og evne til 
samarbeid og samhandling er alle vik-
tige faktorer.

Men, Rennebu har også sårbare 
sider, og her nevnte Almås blant annet 
den negative utviklinga i folketallet, 

strukturendringer og nedgang i syssel-
setting i primær- og sekundærnæringe-
ne, kommunestørrelsen og at deler av 
kommunen sokner forskjellig. Rennebu 
er også utenfor pendlingssonen til 
Trondheim. 

Rennebu har lite privat tjeneste-
yting, lite privat kapital - og Almås stilte 
også spørsmål om det er lite nyskaping 
i Rennebu. 

Hva har gitt godt omdømme?
Almås sa at Rennebu har et for-

holdsvis godt omdømme, og det gode 
omdømmet er skapt gjennom kraftut-
bygginga, landbruksmiljøet, Nerskogen 
og bureisinga, Magne Myrmo og Vegard 
Heggem (vi tar også med Vebjørn Rodal 
- red.), Rennebumartnan og stabilt byg-
demiljø.

Tre muligheter
Avslutningsvis tok Almås for seg tre 

aktuelle satsingsområder som kan være 
interessant for Rennebu:

- lokalmatutsalg (evt. i samarbeid 
   med Oppdal)
- jakt og fiske
- pilegrimssenter på Voll

For å lykkes er det viktig å huske 
på fire ting: kunnskap og kompetanse, 
infrastruktur (bygg, grønn vekst, IT, 
samferdsel), arbeid og samhandling.

Av Dagfinn Vold 

Reidar Almås fra Senter for Bygdeforskning hadde mange interessante innspill til 
utviklingsarbeid i Rennebu.
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Lyset slukkes, orkesteret setter seg på 
sine plasser, og en forventningsfull spen-
ning brer seg i salen. Presis klokka 19.30 
gir maestro Rune Skjolden tegn til å starte 
paukevirvelen, og da er det hele i gang. 
Hele Olderdalens herlige persongalleri 
trer fram med strålende skuespillerpres-
tasjoner, nydelig sang og en godt regissert 
forestilling som gjennomføres til høyeste 
stilkarakter!

Musikaloppsetningen til tiendeklas-
singene ved Rennebu ungdomsskole 
har gjennom årene utviklet seg til å bli et 
virkelig kulturelt høydepunkt, og årets 
avgangselever innfrir alle forventninger og 
vel så det. Terje Løfshus har hovedrollen 
som den lett godtroende Bør Børson, og 
det er ingen tvil om at han koser seg i den 
rollen. Solid, sikker og tydelig  i både sang 
og replikker, og med en scenesjarm som 
selv Rolv Wesenlund i sine velmaktsdager 
ville misunt ham!

Herlig persongalleri
Mari Jerpstad og Astrid Gunnes har 

de to kvinnelige hovedrollene, som hen-
holdsvis Josefine og Laura. Begge kler rol-
lene på en fortreffelig måte, og den ene er 
like sjarmerende sjenert og forsiktig som 
den andre er frigjort og lettsindig. Marcus 
Nyberg gestalter rollen som Gammel-
Bør, en aldeles herlig figur som med små 
fakter og mimikk får fram latteren hos 
publikum. Etter hvert som forestillingen 
skrider fram får vi stifte bekjentskap med 
Ole Elveplassen, Nils Tollvoll, Torsøien og 
Torsøia, den æreskjære lensmannen og de 
ikke fullt så æreskjære advokatene Zolen 
og Månen, en aldrende baronesse og en 
pliktoppfyllende hotellvertinne. Alle har de 
klart å gjøre rollene til sine egne, og med 
en beundringsverdig scenesjarm spiller de 
hverandre gode.

Gjennomført og helhetlig
Det er virkelig imponerende hva de 

unge skuespillerne og musikerne har fått 
til i løpet av den korte øvingsperioden, og 
både flotte kostymer og kulisser er med å 
sette den riktige rammen rundt forestil-
lingen. Når man i tillegg har en særdeles 
effektiv gjeng med scenearbeidere som 
raskt og lydløst klargjør til neste scene, 
blir det ingen unødvendig venting og død-
punkt i forestillingen. Det er bare å ta av 
seg hatten for Bør Børson og resten av den 
herlige gjengen! Dette er ungdommene 
våre, og det er på slike kvelder man virkelig 
føler seg priviligert over å være Rennbygg. 
Vi gleder oss allerede til neste år!
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Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold
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Vel blåst!
Lørdag 20. oktober ble 
Rennebuspæll arrangert 
for 18. gang, og Rennebu 
Skolekorps kan nok en gang 
være stolte av et prikkfritt 
gjennomført arrangement. 

Tema for årets Rennebuspæll var ”I 
Prøysens verden”, og gjennom dagen 
fikk publikum høre og se mange artige 
variasjoner av kjente og kjære melodier 
som Sønnavindsvalsen, Tango for to, 
Teddybjørnens vise, Bolla pinnsvin og 
mange flere. Flotte kostymer og sjarme-
rende aspirantinnslag var også i år med 
å sette den riktige rammen rundt arran-
gementet, og da siste korps på scenen 
avsluttet med Du ska få en dag i mårå, 
stemte en fullsatt Rennebuhall med på 
refrenget.

Festkonsert med Glorious Basterds
Som en flott avslutning på dagen ble 

det festkonsert med Glorious Basterds, 
der Rennebus egen saxofonhelt, Joakim 
Bergsrønning, er en av medlemmene. 
Her var det trøkk og energi fra før-
ste tone, og det unge publikummet i 

Rennebuhallen lot seg ikke be to gan-
ger om å rocke foran scenen. 
Alle er vinnere!

Som alltid på Rennebuspæll er 
det fantasi og spilleglede som står i 
fokus, og det å få vist fram det beste 
i korpset, både musikalsk og under-
holdningsmessig. I år var det Åsvang 
og Eberg skolekorps / Brundalen og 
Charlottenlund skolekorps som sco-
ret høyest hos dommerne og kunne 

ta med seg en velfortjent førstepremie 
hjem. - Selv om det kåres en vinner på 
Rennebuspæll, er det viktig å påpeke at 
her er alle vinnere. Hver og en av dere 
har vært med på å gjøre dette til en helt 
super dag, og vi håper dere alle kom-
mer tilbake neste år, avsluttet konferan-
sier Kenneth Teigen, og kunne dermed 
sette punktum for en flott åpning på 
årets Kulturvukku.

Tekst: Mona Schjølset

Aksjonsdag 
og TV-aksjon

Årets TV-aksjon til inntekt for 
Amnesty International innbragte kr 
46,29 per innbygger, noe som til-
svarer en 154. plass på landsbasis. 
Landsgjennomsnittet var på kr 40,31. 

Sammenlignet med våre nabokom-
muner gjorde Rennebu en god innsam-
lingsaksjon. Oppdal (kr. 37,72) er på 
291. plass, Midtre Gauldal (kr. 33,15) er 
på 369. plass og Meldal (kr. 42,12) er på 
212. plass.

Totalt ble det samlet inn kr 
200.903.037,- til inntekt for Amnesty 
International.

Av Dagfinn Vold

Aksjonsdagen til Berkåk skole innbrakte 
kr 20.973 til Amnesty International. 
Ordfører Ola T. Lånke mottar sjekken på 
vegne av TV-aksjonen.

Rennebu Skolekorps under sin fremføring på årets RennebuSpæll.
Foto: Yngvar Brekke

Marianne Løseth med døtrene 
Eivor og Emili samlet inn 
penger i Tverdalsgrenda til 
inntekt for TV-aksjonen. Her 
tar Astri Snildal og ordfører 
Ola T. Lånke imot pengene.
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Nå er de 
i gang

Nasjonalparken Næringshage 
ble operativ fra 1. september. 

Nasjonalparken Næringshages 
formål er utvikling og oppfølging av 
nye og eksisterende bedrifter/prosjek-
ter i randsonen av nasjonalparkene i 
Midt-Norge med potensial for VEKST. 
Dekningsområdet er Oppdal og 
Rennebu. Selskapet har opprettet sam-
arbeidsavtaler med et tjuetalls av de vik-
tigste bedriftene i regionen. Bedriftene 
som samarbeider med Nasjonalparken 
næringshage skal oppnå bedre øko-
nomisk resultat enn sammenlignbare 
bedrifter, næringshagene vil bli målt ift 
bl.a. dette målet.

Styreleder Jan Bredeveien har halv 
stilling og daglig leder Tina Lihaug 
Selbæk har hel stilling i næringshagen.

Bård Jystad fikk av Tina Selbæk takk for 
arbeidet han har lagt ned for nærings-

hagene i Oppdal og Rennebu.

De to allerede etablerte nærings-
hagene i Oppdal og Rennebu ble eta-
blert for nærmere ti år siden. Disse har 
hele tiden samarbeidet tett, bl.a. gjen-
nom felles daglig leder, Bård Jystad. I og 
med opprettelsen av Nasjonalparken 
Næringshage vil disse få andre arbeids-
oppgaver og skifte navn. Oppdal 
Næringshage får en todelt oppgave 
- eie og leie ut lokalene i næringsha-
gebygget og utføre spesifiserte opp-
gaver for Oppdal kommune. Rennebu 
Næringshages videreføring er ikke 
avklart. Begge er blant stifterne av 
Nasjonalparken Næringshage og eier 
15,3 % hver.

Startet på Kvikne i 1995
VisBook AS er i dag et programvareselskap som huser 20 kom-
petente ansatte og betjener over 600 kunder i Norge og utland.

Gårdbruker og campingvert Kåre 
Mjøen begynte tidlig på 90-tallet å lete 
etter en administrativ bookingløsning 
som kunne dekke hans behov som 
campingvert. Han ønsket å gi sine gjes-
ter bedre service, og samtidig lette sin 
egen hverdag med oversikt, dokumen-
tasjonsplikter og regnskapsføring.

Mjøen fant ikke et eneste program 
han var fornøyd med, og ble dermed 
nødt til å få utviklet sitt eget program. 
Mjøen fant sin samarbeidspartner, og 
i 1995 stiftet han og programmerer 
Øystein Selbekk selskapet Reiseliv Data 
DA. Blant de første kundene var Tynset 
Hotell og Kvikne Camping. Siden 
den gang har selskapet skiftet navn til 
VisBook AS. Begge gründerne er fort-
satt eiere og bidrar til å drive selskapet 
fremover.

— Det var en trang og tøff start, 
med mange lange kvelder og netter  
over PC og tastatur. Men muligheten 
for å skape en bedrift med nedslagfelt 
langt utenfor eget hjemmedistrikt ble 
en viktig drivkraft. Og matchen var 
god. Ingen av oss kunne lyktes på egen 
hånd, kombinasjonen av to personer 
med ulik kompetanse er den viktigste 
suksessfaktoren vår, forteller gründer 
Øystein Selbekk.

Hovedkontoret er på Kvikne med 

tolv ansatte. I avdelingskontoret som 
ble etablert i Oppdal allerede i 1995, 
jobber det seks personer. Det er også 
opprettet et salgskontor med en ansatt i 
Fredrikstad, og firmaet har også knyttet 
til seg en salgskonsulent i Sverige. De 
har også nylig opprettet et datterslek-
sap i Tyskland, VisBook GmBh.

— Vi har heldigvis lyktes med å 
rekruttere og bosette dyktige IT-folk til 
kontorene både på Kvikne og i Oppdal, 
sier Øystein Selbekk, som selv jobber 
på Oppdalskontoret. 

- Vi har et godt utviklingsmiljø, og 
det trigger nok folk til å flytte ut i dis-
triktet. Egentlig er vi ikke så lite stolte 
over at så mange dyktige folk har kom-
met til oss, som er lokalisert så langt ute 
i periferien. En interessant observasjon 
er at det er enklere å få utlendinger 
enn nordmenn til å flytte hit. Vi har fire 
svensker og en tysker i våre rekker, altså 
en fjerdedel av arbeidsstokken.

— VisBook AS er et strålende 
eksempel på en distriktsbedrift som 
har lyktes. Vi takker VisBook for viktig 
bidrag til vekst i vår region, og vi gra-
tulerer bedriften med sin tjuende ansat-
te. Vi ønsker bedriften lykke til med 
videre utvikling og vekst, sier styrele-
der i Nasjonalparken Næringshage Jan 
Bredeveien.

Av Dagfinn Vold

Gründerne i Visbook, Kåre Mjøen (t.v.) og Øystein Selbekk (t.h.), blir gratulert av 
ordførerne Ola Røtvei og Ola T. Lånke for å ha rundet 20 ansatte i firmaet.
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22. oktober ble forslaget til 
utbyggings- og finansierings-
plan for E6 Trondheimsveien 
presentert, og før årsskiftet 
skal en finansieringssøknad 
være klar til behandling i de 
berørte kommunene. Videre 
skal søknaden behandles i 
fylkestinget og oversendes 
sentrale myndigheter innen 
utgangen av mars 2013. 

Hovedfokus i presentasjonen var 
strekningen Skjerdingstad – Ulsberg, 
der den totale kostnadsrammen er 
beregnet til sju milliarder kroner. Dette 
skal finansieres med 50% bompen-
ger og 50% statlige midler, og slik som 
planene foreligger i dag blir det seks 
bomstasjoner på denne strekningen. 
– Vi skjønner at det vil komme en del 
reaksjoner, spesielt i forhold til finan-
sieringen, men vi håper både politikere 
og andre løfter blikket og ser framover 
på den betydningen denne utbyggin-
gen vil få for infrastrukturen i områ-
det, sier prosjektleder Trond Jære i 
Trondheimsveien. 

Trafikksikkerhetstiltak
Trondheimsveien er Midt-Norges 

største veiprosjekt og representerer et 
vesentlig samferdselsløft. Ifølge funge-
rende fylkesordfører Arne Braut vil det 
bli en raskere vei med mer forutsigbar 
framkommelighet, og ikke minst håper 

man på en reduksjon i antall trafikku-
lykker, som følge av sterkt fokus på 
trafikksikkerhetstiltak. Det er jo en 
kjensgjerning at dette har vært en vei-
strekning med mange trafikkulykker, og 
dette var et av hovedpoengene da man 
startet arbeidet med planlegging av nye 
E6. 

Bomstasjon ved Storpynten
Ifølge finansieringsplanen som er 

lagt fram for prosjektet, vil en av de 
planlagte bomstasjonene bli plassert 
ved Storpynten. Dette vil naturligvis få 
betydning for dem som bor på Innset 
/ Ulsberg og arbeider på Berkåk, og 
for dem som bor nord for bomstasjo-
nen og jobber f. eks. på Oppdal. - Her 
er det beregnet en bomavgift på 25 kr, 
og mulighet for ytterligere prisreduk-
sjon hvis man forhåndsbetaler slik som 
det er på andre bomstasjoner, sier Jære. 
Grunnen til at det blir satt opp såpass 
mange bommer på strekningen, er at 
avgiften ved hver enkelt bompassering 
skal bli så lav som mulig. - Dette syns vi 
samlet sett blir den mest rettferdige løs-
ningen for alle innbyggerne i de berørte 
kommunene, sier Jære. 

Gjennomsnittlig avgift på 113 kroner
I løpet av de første fire årene (2014 – 

2017) vil det bli satt opp to bommer på 
hele strekningen, og totalkostnaden for 
å passere dem vil bli 70 kr. I 2018 set-
tes det opp ytterligere to bommer, og 
prisen vil da øke til 130 kr. Fra 2023 og 
fram til 2028 vil det bli en topp i utbyg-

gingen, med seks aktive bommer og en 
kostnad på 180 kr. I 2029 fjernes de to 
første bommene, og bomavgiften går 
ned igjen. Ifølge fylkesordfører Arne 
Braut er det bred enighet om at bomav-
giften er for høy i den perioden man har 
seks aktive bommer på strekningen, og 
det er derfor et klart mål å få økt stats-
bidraget, slik at man kan kutte i denne 
toppen. 

Stor anleggsvirksomhet
En så stor veisatsing i vårt distrikt, 

vil naturlig nok bety stor anleggsvirk-
somhet i utbyggingsperioden, og ifølge 
Jære vil dette kunne ha svært positiv 
betydning for næringslivet. – Prosjektet 
er kostnadsberegnet til sju milliar-
der, og mye av dette skal jo brukes til 
selve utbyggingen. Dette vil gi mange 
arbeidsplasser, og forhåpentligvis store 
ringvirkninger for næringslivet her i 
distriktet, sier Jære. Han håper nå at 
den videre behandlingen i de berørte 
kommunene går etter planen, slik at 
man får overlevert den til sentrale myn-
digheter innen den tidsrammen som nå 
er satt opp. – Selv om ikke alle brikkene 
er helt på plass er det veldig viktig å 
vise at vi er i gang, slik at vi ikke hav-
ner bak i køen. Det er mange veiutbyg-
gingsprosjekt på gang rundt om, og vi 
ønsker å være høyt oppe på den statlige 
prioriteringslista, avslutter Trond Jære i 
Trondheimsveien.

Av Mona Schjølset

E6 Trondheimsveien: 

Midt-Norges største vegprosjekt

Fotoutstilling
Kulturvukku i Rennebu omfat-

ter allsidige kulturelle opplevelser, ifra 
RennebuSpæll til Sydpol-foredrag. 
Årets utstilling på Frivillighuset er av 
Dagfinn Vold. Fine reportasjefotografi, 
nennsomt utvalgt av et meget rikholdig 
arkiv. 

Dagfinn er en kjent og kjær person i 
Rennebu og de aller fleste har fått hjelp 
av ham til små og større tjenester av 
ulik art, særlig innenfor medieområdet. 
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Bruker-
undersøkelse i 
barnehagene 

I løpet av november vil det 
bli gjennomført en bruker-
undersøkelse i barnehagene i 
Rennebu. Vi ønsker gjennom 
den å finne ut hvordan bruker-
ne opplever barnehagetilbu-
det, og hva vi kan bli bedre på.

Kommunen abonnerer på et verktøy 
som heter bedrekommune.no. Dette 
kan brukes til måling av tjenestekva-
litet, bruker- og medarbeidertilfreds-
het. Bedrekommune.no tilbyr ferdige 
undersøkelsesopplegg, og kommunen 
selv kan gjennomføre undersøkelsen. 
Resultatene kan i tillegg sammenlignes 
med resultater fra andre kommuner. I 
denne omgang er det barnehagetilbu-
det det settes fokus på. Senere vil det bli 
brukerundersøkelser på andre tjeneste-
områder i kommunen.

Foreldre/foresatte i barnehagene 
vil i uke 45 få utdelt et brev og et pass-
ord for å kunne svare på spørsmålene i 
undersøkelsen på internett. Vi oppfor-
drer alle foreldre til å svare, da dette vil 
gi oss nyttig informasjon for å utvikle 
barnehagetilbudet videre. Alle svarene 
blir behandlet anonymt, og kan ikke 
spores tilbake til hvem som har svart. 

Svarfrist er satt til fredag 16. novem-
ber.

For den som eventuelt ikke har nett-
tilgang, vil det bli mulighet til å besvare 
undersøkelsen på PC både i den enkel-
te barnehage og på Servicetorget på 
kommunehuset. 

Foreldre/foresatte vil få tilbakemel-
ding om resultatet i undersøkelsen.

- Barnehagerådgiver

Neste Rennebunytt 
kommer torsdag 15. november.

Frist for stoff: onsdag 7. november.

mari@mediaprofil.no
dagfinn@mediaprofil.no

Habil fotograf har han bestandig vært, 
og fotoapparatet er med på de aller fles-
te begivenheter og arrangement som 
han er med på. Mangt et historisk øye-
blikk, kulturelle begivenheter og hver-
dagsopplevelser er festa på Dagfinn sin 
kameralinse, noe fotoutstillinga også 
bærer preg av - bilder fra Kjerkbrua på 
Voll fotografert i vidvinkel til Prepple i 
Dum Dum Boys på Storåsfestivalen. 
Det var som en av de som har vært inn-
om og sett på utstillinga sa da han fikk 
se bildet av Kjerkbrua – ”så brei og fin 
som brua e, så kan itj e forstå at det va 
nødvendig å steng ho”. 

Flere bilder er allerede solgt, og vi 
anbefaler alle som ikke har vært innom 
til å ta en tur. Fotografi blir minner fra 
hendelser og begivenheter som faktisk 
også kan bli dekorative element på veg-
gen. 

Fotografering er kanskje ikke 
Dagfinn sitt fag, men at det er en kjær-
lighet til det forevigede foto vises godt 
når en betrakter bildene som henger på 
veggene på Frivillighuset.

Tekst: Maj Britt Svorkdal Hess
Foto: Mari Ytterhus

Illustrasjonen viser plassering av bomstasjoner og hvilke veiutbedringer som skal gjøres.
Illustrasjon: Statens vegvesen
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Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Kosbergveien, 7391 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com

Trenger du behandling
ring for timeavtale

41 45 75 93

– pleier føtter ved Rennebu helsesenter

Husk farsdagen 
- hva med et gavekort på fotpleiebehandling!

Velkommen!

Skaffersandalerog sko

Jeg klipper negler, beskjærer hard hud, 
gjør vortebehandling,
behandler soppnegler mm

INFOMØTE
Barn og unge trenger deg!
 

Åpent informasjonsmøte 
om fosterhjemsomsorg 
torsdag 8. november 
kl 19.30 i 
Rennebu kommunehus

Fosterforeldre, barne-
verntjenesten og foster-
hjemtjenesten informerer 
med mål å synliggjøre 
behovet for nye fosterhjem i Rennebu.

Møtet er uforpliktende. Enkel servering.

Velkommen!
 

www.fosterhjem.no/trondelag-sor

Rennebunytt i tre kanaler!
- papirutgaven

- www.rennebunytt.no med pdf-utgave
- facebook/rennebunytt
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K U N N G J Ø R I N G E R
KONSERT i INNSET kirke
Rennebu songkor ber inn til songkonsert

søndag 4. november kl 19.30.
Det blir solosong, allsong, korsong.
Vel møtt til ei gladstund i mørke haustkvelden.
Inngang kr 100,-

Rennebu songkor

Jeg ønsker ingen oppmerksomhet på dagen min 
den 30. nov 2012.

Hilsen Ola Uv

Førstehjelpskurs for 
småbarnsforeldre!
I samarbeid med Ambulansetjenesten 
v/ Eskil Rønning, arrangerer vi nå gratis 
førstehjelpskurs for alle småbarnsforeldre.

Mandag 12. november, kl 20.00 – 22.00!
Møterom, 1 etg. i Ambulansebasen på Berkåk!

Velkommen skal dere være! 

Hilsen
Rennebu helsestasjon

www.rennebu.kommune.no
er nettstedet for å 

holde deg orientert 
om det som skjer i kommunen!

Rennebu kommune og Meldal Sparebank inviterer til 

landbrukskveld 
på Frivillighuset på Berkåk.

Mandag 12. november kl 19.30
• Bruksutbygging ved Rennebu kommune
• Økonomistyring - Hvordan lykkes med drifta ved Jon Rannem
• Hvordan vurderer Meldal Sparebank et utbyggingsprosjekt 

Alle interesserte er hjertelig velkommen

På grunn av matservering ber vi om påmelding innen 7. november
Tlf/SMS 918 29 068 eller epost rfv@meldal-sparebank.no

Julebord, julelunsj
eller mat til andre anledninger?

Catering  -  Selskapslokaler

Ta kontakt for meny og pristilbud!

Mjuklia
Mjukliveien 15, Berkåk
7391 Rennebu
tlf 72 42 82 30
post@mjuklia.no
www.mjuklia.no

overnatting
konferanser

selskaper
catering
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RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt -  neste nummer 15. november - frist for stoff 7. november -  Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!
01.11 Mottak av klær Refshus skole 16-18
01.11 Torsdagsmøte Misjonshuset 20.00
04.11 Konsert Innset kirke  19.30
06.11 Formiddagstreff Omsorgsboligen Berkåk 11.00
17.11 Pub på Nerskogen Furuly 21.00
05.11 Rennebu Soulchildren Mjuklia 17.30
05.11 Blåveisen Kor og Hobby Innset bedehus 17.30
11.11 Salg av middag (Husforeninga) Åshuset 14-17
12.11 Førstehjelpskurs Ambulansebasen 20.00
18.11 Frokostmøte Hoelsmoen 10.00
19.11 Rennebu Soulchildren Mjuklia 17.30
19.11 Blåveisen Kor og Hobby Innset bedehus 17.30
20.11 Formiddagstreff Omsorgsboligen Berkåk 11.00

Frisktrim i Rennebuhallen onsdager kl 10.45-11.45

Motorklubb hver onsdag kl 18-22
Håndball: Følg håndballen på www.rennebu-il.no
Fotballkamper/treninger, se rennebu-il.no
Yoga hver tirsdag på Voll skole kl 20.00
Spinning: se timeplan på www.oppspinn.net
Gjeterhundtrening hver tirsdag hos Magne Hyttebakk 
kl 18 og hver torsdag oppi Tjønndolpa kl 18
Småbarnstreff i Frivillighuset hver torsdag kl 11-13
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 20-01
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

Trenger du skyss eller følge på et arrangement eller 
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

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

DIN LOKALE 
RØRLEGGER

Butikk:  72 42 64 64
Vakttelefon:  464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu

DEKKSERVICE
Øyvind Kjeka, GUNNESGRENDA

tlf 411 90 680 – e-post: kjeka@start.no

Vinteren
er her!
Vi har GODE TILBUD
på vinterdekk!

Kjøpt dekk på internett?
Vi monterer for deg.

Utvendig lakkbehandling 
som beskytter mot salt 

kr 1500,-


