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En eventyrlig martna
Ingen Rennebumartna uten nystekte smultringer og
kaffe fra svartkjel. Jan Arild Reirå Lund var med og
sikret smultring- og hyllkakesuksess for Rennebu
Skolekorps også under årets martna.

Gavetips fra
Rennebu Turistkontor
tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net

• 40 turer i Rennebu, kr 190,• Jubileumsbok KVO, kr 100,• Tradisjonsmat i Rennebu, kr 180,• Termos, kr 199,• Fotballstrømper, kr 89,• Keeperhansker barn, kr 129,-
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Rennebumartnan er nok en gang
avviklet med stor suksess. Som tidligere besøkende og gjennom omtale
hadde jeg også på forhånd et positivt
inntrykk av martnan, men når jeg i år
for første gang har fått følge hele
arrangementet er jeg særdeles imponert over innhold og gjennomføring.
Som Norges ledende salgsutstilling for
husflid og håndverk setter martnan
Rennebu på kartet, og martnan er i dag
kanskje vår viktigste merkevare.
Som ny i Rennebu opplevde jeg
virkelig at martnan også er mye mer
enn en salgsutstilling. Jeg tror at alle de
flotte kulturinnslagene, ulike aktiviteter, kortreist mat, folkelivet, dugnadsinnsatsen m.v. bidrar til at martnan
som helhet blir et arrangement som gir
trivsel og gode opplevelser for både
utstillere, besøkende og de ca. 1000
dugnadsfolkene. De høye kvalitetskravene til produktene preger også
rammene rundt og gjør at utstillere og
besøkende gjerne kommer tilbake år
etter år. Sjelden har en truffet så mange
gamle naboer, kolleger og kjenninger
som en gjorde på martnasområdet og
hvor lovordene om martnan satt tett.
Likeså var det artig å snakke med
utstillere hvor Rennebumartnan ble
framhevet som helt spesiell på landsbasis. Det at en har klart å holde på
ideen om ”kun ekte vare” samtidig
som martnan har utviklet seg og vokst.
Utstillerne opplever at de involveres og
blir hørt, får god service og hjelp, at det
er god stemning og trivsel og ikke
minst så selger de godt.
For lokalsamfunnet Rennebu har
martnan stor betydning økonomisk.
Martnan gir inntekter og markedsføring for næringslivet, samtidig som lag
og organisasjoner får et økonomisk

fundament som gjør at en resten av
året slipper å knuge så mye med loddbøker og kakelotteri.
Samtidig vil jeg trekke fram
verdien i det at et helt lokalsamfunn er
sammen om et så flott arrangement.
Jeg tror det virker samlende, og det bør
gjøre oss stolte. Det er i bred betydning
et kulturarrangement som involverer
på tvers av generasjonene. Jeg synes
også det er flott at lokale ungdommer
trekkes fram og gis mulighet til å presentere sine imponerende ferdigheter,
det være seg i musikk, dans, sang eller
andre kulturelle uttrykk.
Mange bidrar og har bidratt til å
utvikle martnan til den solide merkevaren det er for Rennebu. Som ny
kjenner ikke jeg hele historien, men jeg
er meget imponert over den jobben
Kenneth Teigen og hans stab gjør. For
å få til godt teamarbeid trengs god ledelse. Innhold, fornying, kultur, god
teknisk gjennomføring m.v. er godt på
plass, og samtidig tror jeg at den uhøytidlige, men samtidige klare måten
Kenneth leder programmene på bidrar
ekstra til å skape trivsel og god stemning.
Som sagt har jeg tidligere hørt og
lest mye om Rennebumartnan og den
positive betydning den har for lokalsamfunnet. Samtidig var det artig å
oppleve det på nært hold og med selvsyn se at det er innhold i lovordene.
Forstår godt at det for mange i
Rennebu er et tidsskille ”før og etter
martnan”, og jeg gleder meg allerede
til Rennebumartnan 2011.

Birger Hellan
- rådmann

3

Rennebu Nytt

Kulturskolen flytter inn i nye lokaler
Rektor i Kulturskolen Arnstein Solem smiler stort om dagen. Han holder
nemlig på med flytting inn til Kulturskolens nye lokaler i nybygget ved Berkåk
skole. — Jeg får eget kontor sammen med skolens administrasjon, og
Kulturskolens lærere får arbeids- og møterom i andre etasje. Endelig får vi i
Kulturskolen en felles møteplass for lærerne. Det gir et grunnlag for bedre samarbeid både innad i Kulturskolen og mellom Kulturskolen og skolen, forteller en
strålende fornøyd Solem. Samtidig er Solem glad for å komme i et pedagogisk
miljø.
— Dette er en ny epoke for Kulturskolen, og vi har endelig blitt en «fysisk
institusjon». Det er positive signaler overfor lærerne, og det viser en politisk
vilje til å løfte frem Kulturskolen, sier Solem.
Arbeidsrommet inneholder seks arbeidsplasser,
og rektor Arnstein Solem pakker ut arbeidslamper til lærerne kommer.

Glede over ny skole
Gleden er stor over å flytte
inn i nye lokaler - både for
elever, lærere og administrasjon.
— Vi går bare rundt og smiler og
koser oss i de nye lokalene våre, sier
rektor Kari Haukdal. — Elevene var
nesten høytidelig da de kom inn i
klasserommet. Vi skal snart ha åpen
skole, så andre også kan se hvor fint vi
har fått det.
Mange forbedringer
De nye lokalene innebærer mange
forbedringer i forhold til slik det var.
Det har blitt skikkelig arbeidsrom for
lærerne, rom etter forskriftene for lærernes arbeidsplass.
— 5. - 7. klasse er endelig samlet på
ett areal. Tidligere var de spredd på tre
bygg. Det medførte at det var vanskelig
med samarbeid på tvers av klassene og
deling av utstyr. Det tok også lang tid
for lærerne å flytte seg mellom klassene, forteller Kari Haukdal.
— En annen gevinst med det nye
bygget er at vi får en tydelig hovedinngang. Før måtte besøkende lete etter
administrasjonen, sier Haukdal.
Haukdal gleder seg over at
Kulturskolen blir en del av miljøet på
skolen. Rektor Arnstein Solem skal ha
kontor sammen med skolens administrasjon.
Ikke alt på plass
Lærerne uttrykker stor tilfredshet
over de nye lokalene, selv om ikke alt

Rektor Kari Haukdal ønsket elevene på mellomtrinnet
velkommen til nye klasserom i et nytt bygg.
var helt ferdig da de kom på jobb etter
ferien. — Møblene var ikke på plass da
vi kom på arbeid, så vi måtte finne
midlertidige løsninger. Vi har måttet
arbeide på spreng for å få alt ferdig, så
det var bra med to dager utsatt
skolestart denne høsten, sier Haukdal.
Gode forhold for lærerne
— Møterom har tidligere vært
mangelvare hos oss, men nå har vi
endelig fått romløsninger som gjør at
arbeidsdagen vår blir slik at vi kan ha
fokuset der det hører hjemme. — Hele
andre etasje i nybygget er areal for lærerne, med egne arbeidsbenker. Det er
blitt egne teamrom for lærerne i 1. - 4.

klasse, 5. - 7. klasse og for ungdomsskolen. I tillegg er det flere møterom,
og en stor og fin kantine kan også
brukes som et stort møterom.
Rehabilitering av HK-bygget
Nå gjenstår det litt arbeid i HKbygget før tekstilformingen kan flytte
inn i andre etasje i løpet av november.
Fritidsklubben skal flytte inn i lokalene
tekstilformingen flytter fra, samtidig
som at Fritidsklubben får et bandrom i
kjelleren der. Da skal de fleste rokkeringer være gjort, og det vil gå en tid før
det blir behov for ny byggeaktivitet på
skolen.
Av Dagfinn Vold
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Hjertelig takk
til alle som på en eller annen måte har bidratt til at vi nok en gang har klart å gjennomføre en eventyrlig martna.
Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger både fra publikum, kulturaktører og utstillere om at
de har trivdes hos oss, ikke minst takket være en formidabel dugnadsinnsats.

En stor takk fra utstillerne!
Også i år har utstillerne og arrangøren gitt gaver for å vise at de setter pris på innsatsen og servicen til dugnadsgjengen.
Gavene skal trekkes ut blant alle som har deltatt i dugnad under årets martna. Disse er nå utstilt i Birka-bygget.
Vinnerne vil bli kunngjort i Rennebu Nytt torsdag 23. september.

Til komitelederne
Vi kan stadig forbedre oss. Alle komiteledere har nå fått et evalueringsskjema
som skal sendes tilbake til Rennebu Bygdearrangement as.
Her ønsker vi at dere noterer ned tips til forbedringer og gjerne nye ideer.

En takk til Rennebumartnans hovedsamarbeidspartnere
for meget godt samarbeid også i år:

En spesiell takk også til
ICA Nær Berkåk, Tine Berkåk og Sande Hus og Hytter as

for god hjelp!
Opplev martnasstemningen igjen
Ønsker du å gjenoppleve årets Rennebumartna, anbefaler vi
www.rennebumartnan.no
Her ligger det mange bilder fra årets martna og de mange kulturarrangementene.
I løpet av kort tid vil bilder av alle utstillernes boder og
tilhørende navn, adresse, telefonnummer etc. også bli lagt ut på nettsiden.

arrangeres neste gang 19. - 21. august 2011
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Ikke alle veier er for motorkjøretøy
Trafikksikkerhetsutvalget (TS-utvalget) i Rennebu
kommune har fått melding om at det er en del trafikk
på snarveien ved kommunehuset. Dette er en gangvei,
og Solveig Løkken, sekretær i TS-utvalget, minner om
at denne veien ikke skal brukes av motorkjøretøy.
— Jeg skjønner at det kan være fristende å ta
snarveien fra parkeringsplassen på kommunehuset og
mot kirka (Gamle Kongevei), men dette er en gang- og
sykkelsti der det ikke skal være biler. Her ferdes lastebiler, postbiler, kommunalt ansatte og besøkende. Av
trafikksikkerhetsmessige hensyn skal biler benytte annen vei, sier Løkken.

Travle dager i «ny-banken»
Meldal Sparebank åpnet sine
lokaler for nærmere tre uker
siden, og avdelingsleder Tore
Gjerstad forteller at det har
vært artig og travelt.
Meldal Sparebank har med opprettelsen av avdelingskontor i Rennebu
definert både Meldal og Rennebu som
sitt primærområde. — I prinsippet er
vi Meldal og Rennebu Sparebank, og
vårt konkurransefortrinn er å være tilgjengelig, sier Gjerstad.
— Vi har blitt veldig godt tatt imot.
Vi hadde mange henvendelser på forhånd om at vi hadde et potensielt
marked her i Rennebu. Det viser seg at
denne antagelsen var riktig, og vi angrer absolutt ikke på etableringen, forteller Gjerstad.
Travle dager
Det nye avdelingskontoret har vært
godt besøkt, og det har vært travle dager for de ansatte. Gjerstad forteller at
de stort sett har vært to til tre personer
på jobb, og det har til tider vært kø i
banklokalene.
Kontanthåndtering
— Det har vært sagt at det er de
eldste som har mest bruk for kontanthåndtering, men vår erfaring i løpet av
disse dagene har vært at både eldre og
yngre personer har hatt behov for både
å sette inn og ta ut kontanter - og å
veksle penger. Næringslivet har også
behov for kontanthåndtering, spesielt
vekslepenger, sier Gjerstad.

Meldal Sparebank på Torget i Rennebu: avdelingsleder Tore Gjerstad,
assisterende banksjef Arnt Ree og banksjef Odd Bjørnli.
Næringslivsaktør med samfunnsansvar
Gjerstad forteller at de også har blitt
godt mottatt som en ny og tung næringslivsaktør. De ønsker å bidra til
utvikling av Rennebusamfunnet ved å
være samarbeidspartnere innen næringsutvikling.
— Vi har som bank et samfunnsansvar ved å pløye penger tilbake til lokalsamfunnet og bidra til utvikling, sier
Gjerstad.
Lyse og fine lokaler
De ansatte i banken har fått mange
Avdelingsleder Tore Gjerstad overrakte
Bjørn Berntsen i Orgelkomiteen ved
Berkåk kirke en gave på kr 50.000.
Orgelkomiteen hadde søkt banken om
støtte på kr 10.000.

kommentarer på at de nye lokalene har
blitt lyse og trivelige, og at Torget har
blitt mer helhetlig. Banken gir en
honnør til Basale for at resultatet har
blitt så bra.
Av Dagfinn Vold
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Herlig og kreativ kunstutstilling
Rennebu 3000 utfordret barnehagene
og skolene til å bidra med en kunstutstilling under årets Rennebumartna. Det
kom inn mange bidrag til utstillingen,
som stod montert i Mastu under martnasdagene. Det var tydelig at temaet
Gull og grønne skoger var blitt fanget
opp i flere kunstverk.
Barnehagen på Voll hadde laget et
eget eventyr som de kalte Gull og grønne
skoger: Det var en gang fem sko som fór og
gikk i skogen. De møtte et troll. Da vart dem
redd, og sprang hem att. Da de gikk en ny
tur i skogen kom alle trolla i hele skogen,
store og små. Det vart slåsskamp. Skoa vant
slåsskampen og trolla måtte love å følge dem
til slottet, og inn til kongen. Der døde trolla,
fordi trolldommen kasta seg over dem. Skoa
skjøt med pil og bue på kongen så han døde.
Skoa ville ha gullskatten som kongen hadde
i handa. Da fór de hjem med gullet og viste
det til far og mor. Snipp snapp snute så er
eventyret ute.

Even Jerpstad, Steinar Sørum Rise, Liv Cecilie Rise og Petter Dalshaug
foran Voll barnehage sitt bidrag «Gull og grønne skoger».
Ellers hadde flere bidrag formidlet
hvor fint det er å bo her i Rennebu

Din nye lokalbank
er åpen 5 dager i uka

tlf 72 49 80 00 — www.meldal-sparebank.no

- både for privatkunder
og bedriftskunder.

gjennom opplevelser de har hatt i
barnehagen eller på skolen.

Etablert 1989

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

Hjertelig velkommen
innom for en bankprat!

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

Oddvar Lien: 901 64 232

Edvin Eide: 950 34 056
Seierdalen, 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com
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Det ble et eventyr...

Ingun Dahlins tale under åpningen av
den 25. Rennebumartnan:
Det var en gang for lenge lenge siden, for 25 år siden, på et vakkert lite
sted som het Berkåk. Der var det tre
menn som hadde et gullegg, eller som
det heter - en god idé.
Det viste seg gjennom årenes løp at
Berkåk var det perfekte sted for gullegg. Her har dette gullegget blitt klekket ut til å bli en flyvedyktig og flott
Gullfugl. For å klekke Gullfugler ut av
gullegg trenger man pågangsmot og
hardt og godt arbeid - og man trenger
klare hoder, varme hjerter og villige
hender. Det er det massevis av her på
Rennebumartnan ...
Jeg står her som representant for
utstillerne. Vi gleder oss til martnan. Vi
trives og blomstrer her i møte med folk.
Vi treffer igjen andre utstillere. Vi tjener penger, selger godt og kjøper masse
selv. Her på martnan møter vi en stor
og varm velvillighet og hjelpsomhet og
omsorg av arrangørene og martnaskomiteen. De er nesten som de gode
kongene i eventyrene. Kan dere ikke se
for dere Kenneth med kongekrone og
langpipe og rød kongekappe som står
og vinker på kongstrappa?
Og det samme med de frivillige
som er med og lager martnan. Det blir
ingen martna uten dem. De er som de
gode hjelperne i eventyret. Askeladden
hadde ikke fått prinsessa, og ikke

hadde han fått noe gull og ingen
grønne skoger, om ikke de gode hjelperne var der og hjalp til.
Og så alle de besøkende. Det hadde
heller ikke blitt martna uten dem.
Positive, ivrige og engasjerte og inspirerende besøkende.
Her er alle viktige medskapere av
denne martnan.
Når man skal åpne en stor begivenhet, er det vanlig at man kutter snorer
eller klipper bånd,
skyter en gullfugl
eller to, knuser noen
egg eller en flaske i
en snor. Det skal
ikke vi gjøre her. Vi
skal gjøre det motsatte. Vi skal knyte
båndene
sammen
for å vise det som
egentlig skjer her på
martnan.
Dette er et sted
hvor bånd knytes på alle måter - mellom de ulike aktørene. Men man må
være flere enn en for
å knyte bånd. Så
derfor må jeg ha litt
hjelp av flere her.
Kan dere komme
fram - Liv Strand og

Tora Husan, våre to nyutnevnte martnasambassadører og verdige representanter for dugnadsfolket. Kenneth
Teigen, martnassjefen på vegne av
arrangøren og ordfører Bjørn Rogstad,
som får se til at alt går ordentlig for seg.
Nå har vi knyttet bånd både solid
og vel, så nå kan jeg herved erklære
den 25. Rennebumartnan for åpnet!
- Ingun Dahlin
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Gull og grønne skoger
— Årets martna
ble helt eventyrlig, sier en strålende fornøyd
martnassjef
Kenneth Teigen.
— Med temaet Gull
og
grønne
skoger
antydet vi at det kunne
bli litt eventyrlig. Det ga
oss inspirasjon i planleggingen av årets
martna, som var den 25
i rekken. Takket være
en fantastisk innsats fra
absolutt alle involverte
ble det helt eventyrlig.
Det er også tydelig at
finanskrisen er avblåst,
for flere av utstillerne
hadde omsetningsrekord - deriblant Frank
Smed, forteller Teigen.
Besøkstallet inne på
martnasområdet
var
16.700 - 150 mindre
enn i fjor. Det synes
Kenneth er et meget
godt besøkstall, og
takket være godt vær
og teltet på skoleplassen ble folket spredd
over hele martnasområdet slik at det ikke
føltes så fullt.
— Kulturinnslagene
var omfattende og variert, slik at det ble noe
for en hver smak. Ja, vi
er meget godt fornøyd,
og det ble et verdig 25års jubileum. Vi har
sagt nesten hvert år at
det aldri har vært så bra
martna. Det gjelder
hvertfall i år, sier
Kenneth - som sammen med martnaskomiteen vil suge litt på
karamellen
før
de
begynner med evalueringen.
Av Dagfinn Vold

Liv Strand og Tora
Husan ble under åpningsseremonien utnevnt
til Martnasambassadører. Samtidig mottok
de på vegne av dugnadsfolket en jubileumsbonus
på tilsammen kr 50.000
gitt av Gjensidige
Oppdal-Rennebu,
Sparebank 1 SMN, KVO
og KRK.

Rennebu Bygdekvinnelag
stilte i gullforkle med grønne
snorer - og noen i grønn sko.
De ble nominert til Martnasprisen med begrunnelsen:
Tatt temaet på alvor, tatt
fram en gammel tradisjon
med blå-brodert kjøkkensett...og med en spennende
kulturkollisjon med gull forklær...
Bæstevennan Astrid
Smeplass og Celine Solemsløkk Helgemo møttes igjen til
en fantastisk konsert sammen
med Batteri på utescenen.

Haddy N´jie forførte oss alle med sin vare stemme i
Innset kirke. I anledningen martnastemaet kledd i gullkjole, og hun fikk med seg salen i en applaus for alle
frivillige som stiller under Rennebumartnan.

9

Rennebu Nytt

tre dager til ende...

Jeg gikk en tur på stien var temaet for årets visning kanskje den beste som noen sinne har vært. Askeladden Per
fikk til slutt sin prinsesse Tuva og halve kongeriket ...

Stipend for unge utøvere fra Rennebu kommune ble tildelt Joakim
Bergsrønning under Kulturkvelden. Joakim har blitt en fremragende
musiker på saksofon, og han vil fortsette sine musikkstudier. Hans band
GIBS Quartett var husorkester for kvelden. Vi kommer tilbake til
Joakim i høstnummeret av Rennebu Nytt.
Inger Hilde Lilleindset Myrbekk strålte om kapp med sola på martnans siste dag. Hennes salgsbod med Kroken Bakeri ble en suksess som
ikke trenger ytterligere kommentar...
For flere bilder se www.rennebumartnan.no
Smultringer, hyllkaku og kaffe på svartkjel hører med
til martnan. Rennebu skolekorps solgte smultringer og hyllkaku for kr 150.990. Det gikk med 240 liter melk til hyllkaku og 102 liter kulturmelk til smultringene. Til det måtte
16 personer stille pr vakt - to vakter for dagen. Her er
Ingrid og Sigrid på plass i boden.

Aktiviteter for barn var det flere steder. Her får Anna
Marie Drivstuen prøve seg som smed.

10

Rennebu Nytt

Velkommen til

Soknedal Sparebanks 125 års jubileum
i Soknahall 11. september 2010
PROGRAM FOR DAGEN:
11.00

Åpning av dagen
• Soknedal Skolekorps
• Velkomsthilsen v/ Arnfinn Aakerli

Fra kl 11.00 – 14.00 Sokna 4H arr. natursti – Premiering
11.30
Musikk – Endpålan
11.45
Trekkspillgruppa
12.00
Musikk – Nedsnødd
12.15
Hauka Dekorum
12.30
Ingrid Vingelen
12.45
Kristoffer Fagerbekk
13.00
Innslag fra den Internasjonale Kvinnegruppa
13.15
Pause
14.15
Musikk – Nedsnødd
14.30
Musikk – Endpålan
14.45
Hauka Mannskor
15.00
Tangent og sang Trine, Oda og Linn
15.15
Støren Musikkorps
15.30
Den seriøse timen
• Med taler og hilsninger
16.30
Linn Siri Skain med gitarist
16.45
Samhald
17.00
Avslutning
* Matservering – spekemat m/tilbehør – kaffe og kaker hele dagen.

Håper du vil feire dagen sammen med oss!
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www.innset.nu
Innset har fått sin egen webside. Siden er driftet av grendalaget ved Ann Marit Myran. Siden inneholder mye nyttig
informasjon om Innset, og blant menyene på siden finner vi
Om Innset, Innset kirke, Skole og barnehage og Lag og foreninger. Det er også informasjon om Næringsliv, Ledige hus
og tomter, Kjøp og salg, Topptrim 2010, Turforslag, Bilder og
oppdateringer fra grendalaget.
— Det er viktig å få folk til å bruke siden. Det meste som
foregår på Innset håper vi skal bli annonsert her. Men, det
krever da at de som har noe gir Ann Marit beskjed slik at hun
kan legge det inn. Vi prøver også å kartlegge ledige boliger
og bruk med tanke på bosetting. Disse vil også bli annonsert
her, sier Håvard Rogogjerd, leder i Innset grendalag.

Vellykket skiltstunt
For nærmere to uker siden dukket det opp et skilt om kondomforbud når du kjørte inn i Rennebu fra Oppdal. — Et skiltstunt
til terningkast sex, som en kommenterte.
Leder
i
Innset
grendalag, Håvard
Rogogjerd, vil
ikke
fortelle
hvem som har
satt opp skiltet,
men han synes
det var en
«kjøle
god
idé». — Vi
arbeider for at
det skal bli
flere innbyggere på Innset, og da må det foryngelse
til, sier en litt lattermild Rogogjerd. —
Det har virkelig vært artig, selv om jeg
har fått en del telefoner og jeg har
måttet stille opp som talerør. Et annet
artig poeng var også at det stod et annet skilt som opphevet kondomforbudet
når en kjørte inn i Oppdal.
Postiv virkning
— Skiltstuntet har hatt positiv innvirkning på Innset-samfunnet. Vi går
alle og smågliser med glimt i øyet, og
det virker samlende på oss som samfunn, sier Håvard Rogogjerd.
Godt «påkomme»
Ordfører Bjørn Rogstad synes
stuntet var godt «påkomme», og en har
lyktes med å få god pr. og samtidig
drive litt skøy med nabokommunen.
— Det setter utfordringen vår på
kartet, men det hjelper kanskje ikke

Foto: Håvard Rogogjerd

uten kondom når folket er gammelt,
sier ordfører med et smil.
Mange treff på Google
Skiltet har fått stor oppmerksomhet, og etter et søk på Google ble
mange treff på «Innset 1000». Dette er
tydeligvis noe som har truffet media.
Rogogjerd har også vært på riksekkende radio gjennom Radio Norge.
Humoristisk vinkling
Harald Øren i kommunikasjonsbyrået Tibe-T sier at stuntet var en
genistrek som vil bli husket over lang
tid. — De har klart å gi en fin vinkling
på en vanskelig sak, og dermed poengtert et viktig tema på en humoristisk
måte. Det er en veldig positiv reklame,
som er verd mange kroner rent
reklamemessig.
Av Dagfinn Vold

Informasjon om
voksenopplæring i
Rennebu kommune
Grunnskoleopplæring for voksne
Alle voksne over 20 år som trenger
grunnskoleopplæring har rett på dette.
Retten omfatter i utgangspunktet
matematikk, norsk, natur- og miljøfag,
samfunnsfag og religion, livssyn og
etikk (RLE). Opplæringen er gratis.
Spesialundervisning for voksne
Voksne som trenger særskilt tilrettelagt opplæring/ spesialundervisning for å greie seg bedre i hjem, samfunnsliv og arbeidsliv, og voksne med
lærevansker, lese- og skrivevansker, og
som etter sykdom eller skade må lære
på nytt er berettiget til å søke.
Retten til slik opplæring er knyttet
til sakkyndig vurdering og er gratis.
Norsk med samfunnsfag for fremmedspråklige voksne
Voksenopplæringen i Rennebu
kommune tilbyr norskopplæring med
samfunnsfag for fremmedspråklige
voksne
med
oppholdstillatelse.
Undervisningen er gratis og fører fram
til norskprøve 1, 2, 3. Kursstart blir det
opplyst om etter at påmeldingsoversikt
foreligger, men i løpet av september er
undervisningen startet opp. Det blir
også avklart om undervisningen gis på
dagtid eller ettermiddagstid etter at
påmeldingsoversikt og deltakeres
behov foreligger.
For flere opplysninger kontakt rektor for voksenopplæringen Kari
Haukdal på Berkåk og Rennebu ungdomsskole, tlf. 72 42 81 83.
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Hud Kropp og Helse

Inger Marie Persdatter Johansen
Hud og Spa terapeut
Coop Prix lokaler, Berkåk
7391 Rennebu
926 68 387

Kom og besøk vår nye

rørleggerbutikk
på Berkåk

VASK BILEN HOS OSS
• Bilvaskemaskin (hver 6. vask gratis)
• 3 selvvaskeplasser
• Gratis bruk av støvsuger
Coop- og NAF medlemmer får 30 øre
medlemsrabatt pr. liter drivstoff
Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

(Tidligere lokalene til Byggmakker)

Mandag-Fredag
Lørdag

08.00 - 16.00
10.00 - 13.00

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

Rene biler varer lengst!

Opprett byggekonto!

Med Byggmakker Byggekonto kan
du handle de byggevarene du trenger,
når du har behov.

Vi er her
fortsatt for deg
Våre dyktige medarbeidere
gir deg hjelp og råd.

Besøk eller ring oss:
Oppdal, Nyveien 1, tlf 72 40 49 90
Berkåk, Postmyrveien 19, tlf 72 42 82 50
Åpent 9-15 hver dag, bortsett fra lørdag

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

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no
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Redusert fremkommelighet på Stavåbrua
På grunn av vedlikehold på Stavåbrua vil det
bli redusert fremkommelighet i ca fire måneder
fremover. Det er rekkverket som skal utbedres, og
trafikken vil bli regulert med trafikklys med bare
én kjøreretning om gangen.
Under brua går det en vannledning som hører
til Rennebu kommune. Denne ledningen må trolig ned, og kommunen har ikke avklart med
entreprenøren som står for arbeidet hva som
eventuelt må gjøres for å sikre kommunalt vann
sør for Stavåbrua.

Beste fotballprestasjon
Rennebu ILs Jenter 16 stod for idrettslagets beste fotballprestasjon med bronse i Norway Cup.

Jenter 16 med pokalen fra Norway Cup.
Foran fra venstre: Janne Kvam, Kristine Uv Lorentzen, Andrea Engen,
Ina Katrin Nergård, Lina Skjerve, Mari Hårstad Meslo og Mari Nyhaug.
Bakerst fra venstre: Lagleder Siv Eriksen, Adriana Zamojska, Marthe Løfshus,
Marianne Olsen, Kristine Sørløkk, Stine Eriksen Myhren, Maren Grøtte,
Julie Smeplass Haugen og trener Ketil Sørløkk.
Det vanket mange godord fra både
leder i Rennebu IL Liv Lian Kosberg og
ordfører Bjørn Rogstad da spillerne på
laget jenter 16 ble behørig feiret for sin
gode prestasjon med bronse i A-sluttspillet i Norway Cup.
Jentene spilte 7-er under Norway
Cup, og i klassen J16 stilte hele 41 lag.
Liv Kosberg sa at det trengs mange
gode spillere på laget og at hele laget
må fungere i alle kamper for å nå så
langt. — Det er en stor prestasjon å gå
gjennom tre innledende kamper med
12-0 i målforskjell. Første baklengsmålet kom i semifinalen mot

Mandalskameratene, som de tapte 0-2.
Liv Lian Kosberg sa henvendt til
ordfører Bjørn Rogstad at kommunen
som regel hører fra idrettslaget når de
vil ha penger. Men, denne kvelden ville
de takke kommunen for godt samarbeid og god tilrettelegging for fotballen
ved å bidra til den nye kunstgrasbanen.
Rogstad kvitterte med å rose det frivillige arbeidet som legges ned i
idrettslaget. — Så innbiller vi oss at
kunstgrasbanen har bidratt til denne
prestasjonen, sa Rogstad.
Av Dagfinn Vold

Arven og
gleden

Det settes fokus på miljøet som det
aldri har vært gjort før. Hva er årsaken
til den situasjonen kloden befinner seg
i?
Boka “Arven og gleden” som Råd
for økofilosofi gir ut, er et festskrift til
naturen som bygger på idéene bak
Stetind-erklæringen. Børge Dahle er
leder for rådet, og han forteller at boka
setter fokus på de utfordringene verden står overfor. Det sentrale begrepet i
boka er “gleden” - gleden som den
sterkeste kraft for å endre mot et naturvennlig samfunn.
Boka åpner med en redegjørelse for
historien bak begrepet økofilosofi.
Et tredvetalls forfattere har bidratt,
bl.a. Finn Wagle, Børge Brende, Peter
Wessel Zappfe, Arne Næss, Ingeborg
Gjærum og Lars Haltbrekken. Boka er
rikt illustrert av billedkunstnere som
Karl Erik Harr, Elling Reitan, Jarle
Farmen og Sigmund Setreng.
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BIBLIOTEKET

Kulturstipend 2010

Vi har åpnet igjen, og høstens nye bøker er
begynt å komme inn.

Sør-Trøndelag fylkeskommune deler hvert år ut kulturstipend. De som kan søke stipend er kunstnere/ kulturarbeidere i etableringsfasen.

Katalogen vår ligger på nettet, du finner oss under
www.rennebu.kommune.no Her kan du søke etter
bøker, se om de er inne og eventuelt reservere
dem.
Samme åpningstider som før:

Mandag og torsdag: kl 16-19
Onsdag: kl 10-13
Velkommen!

Hold deg orientert om det som skjer i
kommunen på
www.rennebu.kommune.no

Idrettsstipend for ungdom 2010
Sør-Trøndelag fylkeskommune deler ut stipend til unge
idrettsutøvere, trenere og tillitsvalgte innen idretten i
alderen 15-22 år.
Søkere på stipend må være bosatt i Sør-Trøndelag eller på
annen måte være knyttet til fylket.
Søknadsfrist: 15.september 2010.
Elektronisk søknadsskjema og retningslinjer finnes på vår
hjemmeside www.stfk.no

Invitasjon til gratis “KRAFTSEMINAR”:

100 år med Rennebukraft

- kraftas betydning for bygdeutvikling
Er du interessert i bygdeutvikling, kraftproduksjon eller går du med planer om småkraftverk?
Da er Samfunnssalen på Berkåk 14. oktober 2010 stedet for deg!
Program for dagen
13.00:
13.30:
13.45:
14.45:
15.30:
16.00:

Registrering og kaffe
Ordfører Bjørn Rogstad, Rennebu kommune: Åpning
Professor Reidar Almaas, Senter for bygdeforskning: Kraftas betydning for bygdeutvikling
Prosjektleder for fornybar energi Åslaug Haga, Norsk Industri: Fornybare muligheter
Pause med kaffe
Produksjonssjef Knut Ivar Nyhaug, TrønderEnergi: Orklautbyggingen - en vellykket utbygging
og stimulans for bygda
16.30: Styreleder Kari Hanna Gunnes, Gautvella Kraftverk AS: Kraft som attåtnæring, grunneierorganisering
17.00: Redaktør Dagfinn Vold, Mediaprofil as: Fra Dalsbekken til Uganda
17.30: Elverkssjef Inge Olav Hatvik, Kvikne-Rennebu Kraftlag: Det lokale kraftverket – en aktiv medspiller

Ordstyrer: Næringsrådgiver Jan Bredeveien, Rennebu kommune

Arrangører:
Påmelding innen 1. oktober
til Rennebu Turistkontor,
tlf 72 42 77 05,
turistontoret@rennebu.net
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BURET GARDSBUTIKK

KUNNGJØRINGER

legger ned sin virksomhet etter 10 års drift.
Jeg har fortsatt noe spekepølse igjen for de som skulle ha
interesse av det.
En del andre varer til redusert pris - ring for avtale!
Inger Marie Voll, tlf 482 72 649

Takk for oppmerksomheten på dagen min.
Per Dagfinn

RENNEBU SANITETSFORENINGS
busstur for alle over 70 år
Turen i år er bestemt til torsdag 9. september.
Målet er Trondheim, med omvising i Stiftsgården,
Erkebispegården (riksregaliene) og middag på Kvilhaugen
gård. Er ikkje dette fristande?
Bussen er på Grindal ca. kl 08.30 og tek på ”turistar”
fortløpande oppover bygda. Det blir eigenandel på kr 350,å betala for alt dette. Meld deg på innan 1. sept!!!
Turid Ramstad, tlf 72 42 66 47 og
Olaug Reitås, tlf 72 42 61 27 tek imot påmeldingar

KUNNGJØRINGER
OPPSTART HÅNDBALL
SESONGEN 2010/2011
Håndballtreningene starter onsdag 1. september
Treningstider i Rennebuhallen:
Mandager
17.00-18.30 J12 (Jenter født 99 og 98)
18.30-20.00 G13 (Gutter født 99,98 og 97 + eventuelt
95 på dispensasjon)
20.00-21.00 J14 (Jenter født 97, 96 og 95 (dispens)
Onsdager
16.30-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.30

B10 (Gutter og jenter født 2000 og 2001)
J12
G13
J14

VI ØNSKER GAMLE OG NYE HÅNDBALLSPILLERE VELKOMMEN!
styret i RIL håndball

Rennebu idrettslag
inviterer til aktivitetsdag
på Torget i Rennebu lørdag 11. september
avvikler Fagforbundsukene 2010 uke 35 og 36

fra kl. 11.00. – 14.00.
Presentasjon av ulike aktiviteter bl.a. basse.
Salg av forfriskninger.
Mer om arrangementet se: www.rennebu-il.no

Svømmekurs over 10 ganger settes i gang.
Yoga – påmeldingsfrist 16.september
Åpent møte med tema: Etikk og taushetsplikt på
arbeidsplassen.
Alle aktiviteter vil bli annonsert med plakater på enhetene.

BUDEIA
arrangeres i år nede i
Gunnesgrenda 2. september kl 18.00.
Det blir kaffe og kaker etter løpet.
Deltageravgift kr 100,Arr RIL Friidrett

Neste Rennebu Nytt
kommer torsdag 9. september.
Vi ønsker gjerne innspill og tips til stoff
innen 2. september.
tlf 72 42 76 66 - dagfinn@mediaprofil.no
eller mari@mediaprofil.no

Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

Tusen takk for gaver, blomster og hilsninger i
anledning min konfirmasjon.
Ina Katrin Grendal Nergård

Takk

til alle som hugsa meg på dagen min i mai. Takk til
Diakoniutvalget og Rennebu menighet for boka jeg fikk.
Randi Hårstad

Døgntlf 91 31 30 30

RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 9. sept. - frist for stoff 2. sept -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
August:
31.08 Trening, ståendepokal Gammelstødalen
Rennebu Skytterlag
Oppskyting/ jegerprøve
18.30
27.08 Sæterdisco, skolekorpset Nybergsætra
18.00
31.08 Kurs Valp/
Meieriet, Berkåk
18.00
hverdagslydighet, Hundeklubben
September:
01.09 Håndballtreningene starter - se egen annonse
02.09 Rennebumesterskap skyting
Gammelstødalen
Rennebu Skytterlag
02.09 Mottak av klær
Refshus skole
15-18
02.09 Budeia
Gunnesgrenda
19.00
08.09 Formiddagstreff
Menighetsh.Berkåk 11.00
11.09 Aktivitetsdag på Torget Berkåk
11-14
Mer info, se www.rennebu-il.no

Vi vil gjerne ha tilbakemelding fra alle lag/organisasjoner
som starter opp sine faste aktiviteter nå, slik at vi kan føre
opp kamper, treninger, øvelser og ulike arrangement i
aktivitetskalenderen. Ta kontakt med Turistkontoret.

Gratis innrykk i kalenderen,
kontakt Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05
e-post: turistkontoret@rennebu.net
Kalenderen legges også ut på www.rennebu.net

3-pk nystekte
boller
rosiner,
sjokolade,
hvete
pr pk

kr 10,-

Tilbudet gjelder t.o.m lørdag 28/8

Berkåk, tlf 72 42 71 17

Åpningstider 8-20 (8-18)
Du kan også lese Rennebu Nytt på nett: www.rennebunytt.no eller Facebook - Rennebunytt

