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Revylaget Framtidsvon

Margrete Uv Lorenzten og Håvard Eidem
Fossmo under ett av revynumrene til revylaget.
Foto: Dagfinn Vold
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Rådmannens
hjørne
Reduserte inntekter
Rennebu kommune får en betydelig nedgang i inntektene fra 2012 til 2013. I hovedsak
skyldes dette sterk nedgang i folketallet og
lave kraftpriser. Siste års nedgang i folketall
innebærer en inntektssvikt på ca 2,1 millioner kroner og kraftinntektene er budsjettert
6,2 millioner kroner lavere i 2013 enn i opprinnelig budsjett 2012.
Kraftinntektene vil alltid være en usikker variabel og
generelt er det grunn til å være mer nøktern i anslagene
enn vi har vært i de senere år. Merinntekter i år med høye
priser vil da kunne brukes til å bygge opp fond og andre
reserver. Selv om folketallet framover skulle stabilisere seg
mer enn de to siste årene så er det grunn til å anta at vi
også i årene som kommer får nedgang i de statlige overføringer. Det er all grunn til å tro at vi også i framtida vil være
en kommune med lave skatteinntekter, og overføringene
basert på folketall er relative i forhold til landets befolkningsvekst og i en slik modell vil vi kontinuerlig svekke
våre inntekter.

Utfordringer innen helse omsorg
Helse- og omsorgstjenestene har gjennom flere år vært i
vekst som følge av økende antall eldre, mindre privat omsorg
og ulike statlige reformer. Denne utviklingen må forventes å
fortsette, og utover i økonomiplanperioden må det forventes behov for nye tiltak både på bygningsmasse og stillinger.
Dette er ikke innarbeidet utover styrking av helsesenterets
ekstravaktbudsjett med kr. 300.000 i 2013. For å kunne møte
de store utfordringene innen sektoren kreves det også mer
effektiv ressursbruk gjennom bedre samordning, større fleksibilitet, mer forebygging, økt vekt på dagtilbud og avlastning m.v. For å sette oss bedre i stand til å ta ut slike effekter
foreslår rådmannen en ny organisering hvor det inngår forslag om en felles leder for de totale helse- og omsorgstjenestene.

Kostnadskutt
At de reduserte inntektene ikke er en forbigående situ-
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asjon gjør at tiltak for å komme i balanse bør ha en langsiktig effekt. På kostnadssiden ble det i 2012 gjennomført
kostnadskutt for ca 1,6 millioner kroner, og dette foreslås
videreført som en permanent innsparing. Videre er det i
2012 1,9 stillinger av rådgiver-/merkantile stillinger som er
stilt vakant. Økonomisk utgjør dette 1,1 millioner kroner og
disse tiltakene foreslås også gjort permanent. De store direkte tjenesteytende sektorene som skole/barnehage og helse/
omsorg er så langt skjermet for nye tiltak utover tilpasninger
som følge av nedgang i barnetall.
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med til sammen fire skoler og fire barnehager. Dette gjør at vi bruker relativt
mye ressurser på sektoren samtidig
som det over år har vært et synkende
barnetall. Prognosene viser fortsatt
nedgang i de kommende år, og i første
halvår 2012 ble det født kun fire barn i
kommunen. Selv om det ikke er sannsynlig at fødselstallene blir liggende på
et så lavt nivå er det vanskelig å se for
seg at vi kan fortsette i lang tid med
det antall skoler og barnehager vi har.
Kommunestyret har nettopp vedtatt å
opprettholde Nerskogen skole, og rådmannen tar ikke opp på nytt forslag om
å endre den desentrale strukturen. Slik
det fungerer i dag er det en fare for at
skolene og barnehagene blir utarmet
ved at ressursbruken spres så mye, og
hvis nedgangen i barnetall ikke snur
bør det i løpet av perioden vurderes å ta
en helhetlig gjennomgang av skole- og
barnehagestrukturen. Det er behov for
bygningsmessige utbedringer som ikke
er foreslått i økonomiplanperioden, og
før det gjøres betydelige investeringer i bygningsmassen bør den framtidige bruk av bygningene være rimelig
avklart.
Reduserer leder- og administrasjonsstillinger
Rådmannen foreslår fra 2013 en ny
organisering hvor antall leder- og administrasjonsstillinger reduseres. Hittil er
det i 2012 redusert med 1,9 rådgiver/
merkantile stillinger som foreslås gjort
permanent, og med en ny organisasjonsmodell foreslås ytterligere redusert
med minimum tre stillinger. Herunder
at toppledelsen foreslås redusert fra tre
til to stillinger. Et premiss for endringene er at det ikke skal skje oppsigelser
av fast ansatte. Stillinger tas ut så fort
det lar seg gjøre utfra naturlig avgang
og omplasseringer. I 2013 er effekten av
reduksjonene totalt anslått til 2,3 millioner kroner. En utfordring ved å bruke
naturlig avgang er at det tar tid, blir tilfeldig og at vi kan miste kompetanse vi
trenger. Likeså kan kommunens rådgivnings- og utviklingsarbeid overfor
næringsliv og lokalsamfunn samt kommunens egne tjenester bli svekket. Det
må således konkret vurderes i hvert
tilfelle hvilke stillinger som kan slettes
permanent.
Noe av virkningene ved reduksjon i rådgiver- og stabsfunksjoner kan
kompenseres med interkommunalt
samarbeid. Kortsiktig er det imidlertid
krevende å ta ut økonomiske effek-

ter da prosessene rundt etablering av
interkommunalt samarbeid i seg selv er
meget ressurskrevende.
Eiendomsskatt
Rådmannen foreslår at det innføres
eiendomsskatt på boliger, fritidsboliger
og næringseiendommer i hele kommunen fra 2014. Hvis dette blir vedtatt må det utredes hvilke skattesatser,
bunnfradrag og kriterier for taksering
vi skal ha. Vi kan ha et lavere skattøre
på boliger og fritidsboliger og likevel
opprettholde et skattøre på 7 promille
på verker og bruk (i hovedsak kraftverkene). Det er mulig å dele opp kommunen i takstsoner og videre er det mulig
å redusere takstgrunnlaget for boliger
knyttet til konsesjonsbelagte eiendommer. Vi har ca. 1.800 fritidseiendommer
(utenom setereiendommer) og vel 700
boliger utenom Berkåk. Rådmannen
foreslår at det budsjetteres med en inntektsøkning som følge av evt. omlegging med 5 millioner kroner pr. år fra
2014. Dette forutsetter en gjennomsnittlig eiendomsskatt på kr 2.000,- pr.
bolig- og fritidseiendom.
Rådmannen ser på innføring av
eiendomsskatt i hele kommunen i sammenheng med de behov som økt antall
fritidsboliger innebærer. Det kreves at
infrastruktur som veier, mobil- og bredbåndsdekning styrkes. Likeså tilrettelegging for natur- og friluftsaktiviteter
samt at den økte bruken av fritidsboliger også innebærer behov for kommunale helsetjenester. Rådmannen har
foreslått økte midler til opprusting av
veiene i 2014.
Samlet budsjett og økonomiplan
I år behandles årsbudsjett 2013
og økonomiplan 2013-2016 samtidig.
Dette er i Rennebu nytt i forhold til
senere års praksis. Hovedvekten er i år
lagt i arbeidet med årsbudsjett 2013 og
dels 2014. Dette er naturlig utfra behovet for budsjettreduksjoner. I enhetene
er det mange ønsker og behov, men
i den fasen vi er i nå er det ikke mulig
å imøtekomme disse utover det som
enhetene selv kan klare med omdisponering av ressurser. Rådmannen
ser imidlertid at det er en del behov,
særlig innen helse- og omsorgsområdet, som må imøtekommes senere
i perioden. Dette både på drifts- og
investeringssiden. Dette betinger
også at vi er i stand til å gjennomføre
de økonomitiltakene som er foreslått i
økonomiplanen.

Hvordan skal lokalsamfunnet utvikles?
Kommuneplanens strategidel setter
sterkt fokus på hvordan lokalsamfunnet kan utvikles, og hvordan Rennebu
kommune i samspill med innbyggere
og næringsliv kan bidra til en positiv
utvikling. Kommunestyret vedtok 25.
oktober d.å. at kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal revideres, og
dette arbeidet vil starte i 2013.
Hovedutfordringen for Rennebu
er å hindre fortsatt nedgang i folketall
og unngå at vi får en skjev kjønns- og
aldersutvikling. Den negative utviklingen vi har hatt i befolkningsutvikling de
to siste årene kan lett skape pessimisme
og hvis den blir rådende er det en fare
for en selvforsterkende effekt.
Det er ingen enkle løsninger som
kan snu en slik trend, men gjennom
langsiktige, målrettede tiltak på bl.a.
næring, bolyst, samferdsel, lokalsamfunn må vi tro at utviklingen kan bremses og aller helst snu. Det vil være særlig viktig med tiltak som retter seg mot
næring, ungdom, kvinner og samferdsel.
Hvis kommunen skal kunne ivareta sin viktige rolle i utviklingen av
lokalsamfunnet kreves det en god og
sunn økonomi, og fortsatt har Rennebu
rimelig god økonomisk handlefrihet.
Hvis den skal opprettholdes viser imidlertid den foreliggende økonomiplan at
noen grep må gjøres. En utfordring kan
være å kjøre en økonomiplanprosess
med fokus på innsparinger samtidig
med en aktiv og inkluderende kommuneplanprosess med fokus på utvikling og vekst. Rådmannen mener disse
to hensynene er gjensidig avhengig av
hverandre og at vi fortsatt har rammer
som gjør dette mulig.
Av rådmann Birger Hellan
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Begravelsesbyrået

Orkla

Byrået
for for
Meldal og omegn
Byrået
Meldal og omegn

Vakttelefon: 960

14 510
Vakttelefon:
960 14510
www.byraetorkla.no
7336 Meldal

7336 Meldal

Arnt Bjørkhaug

÷30%

Tlf. 416 84319

Nils Erik Syrstad
Tlf. 913 76671

Nytt toppstag?

Gjelder til og med 30.11.12

Songe og Byberg
toppstag til alle formål.

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

Stamnan, 7392 Rennebu – tlf 72 42 65 60
www.terrengen.no – info@terrengen.no

Gryter og kasseroller

Julebasar

til reduserte priser

i Rennebuhallen 23. nov kl 18.00

Ulike størrelser
fra 1,5 l til 19 l

Åresalg, tombola og hovedlotteri
Salg av kaffe, brus og kaker

Underholdning av Rennebu skolekorps
Aspiranter og juniorer – Grunnkurselever

Hjertelig velkommen!

Priser fra
kr 299,- til kr 599,-

Åpningstider:
Man-fre 07.30-16.00
Lør
10.00-14.00

Nett - Kraft - Installasjon - Euronics Berkåk
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Selvgjort =
velgjort og
velsmakende!
Det er ingen tvil om at maten
smaker godt når man har vært
med å lage den selv, og det fikk
de eldste ungene på Vonheim
barnehage erfare når kokk
Rune Sandø var på besøk for å
lære ungene at fisk kan tilberedes på mange måter.
Det var mange ivrige, små fingre
som hjalp til med å kutte opp friske
grønnsaker og fisk, og etter hvert som
maten kom på bordet gikk lakseburger,
fiskesuppe og hjemmelagde fiskepinner
ned på høykant.
Det hele var et ledd i et opplegg
som kalles Fiskesprell, og foregår i
regi av SIO – samhandlingsenheten i
Orkdalsregionen. De har fått midler
fra Sør-Trøndelag fylkeskommune for
å øke bevisstheten omkring barns helse
og kosthold, og for å bidra til et større
sjømatkonsum blant folk. Opplegget
fokuserer på hvordan sjømat kan tilberedes med tanke på barns smak og
ønsker, og opplegget i Vonheim barnehage måtte i så måte være et stjerneeksempel på at teori og praksis henger
sammen.

Kokk Rune Sandø får med seg alle rundt bordet med tommelen opp for god fiskemat.

Spennende med reker
Grønnsaker er noe de fleste barn
har en viss kjennskap til, og selvfølgelig
er det ekstra spennende å få skjære opp
selv med kniv. Så vidt vi kunne se, var
det heller ingen ulykker under forberedelsene, bare en finger som begynte å
svi skikkelig når det kom løk på et sår
under neglen. Men det meste blir som
kjent bra igjen når man får plaster på,
så den lille kokken kunne raskt gå tilbake til arbeidet. Noe av det som var
mest spennende var nok å renske reker.
Linnea, Margit og Leah Malen fikk et
raskt kurs fra Rune Sandø, og det tok
ikke lang tid før de rensket reker med
rutinerte fingre. Undertegnede ble også
mektig imponert når alle tre puttet dem
i munnen helt uten betenkeligheter,
selv om det kunne se
ut som rekene både
rørte på øynene og
hadde babyer i magen!

Koselig å spise sammen
Etter å ha gjort de nødvendige forberedelser, må maten stekes og kokes,
og da er det naturligvis ekstra viktig
at noen voksne passer på. Det var helt
tydelig at den gode duften som etter
hvert bredte seg på kjøkkenet fikk
fram matlysten hos ungene, og det var
stor stemning når de kunne sette seg
til bords for å smake på det de hadde
laget. Rune Sandø poengterte også hvor
viktig det var at man gjorde middagen
til en trivelig samlingsstund for familien, gjerne med levende lys på bordet.
Om det var den gode stemningen, eller
nye spennende smaker som påvirket
ungene skal være usagt, men det er i
alle fall ingen tvil om at unger er glade i
både fisk og grønnsaker bare de får det
servert på riktig måte. Maten gikk ned
på høykant, og etter det vi kunne høre
smakte det riktig godt også. I etterkant
har vi også hørt fra foreldre at ungene
faktisk har bedt om å få fisk til middag
hjemme, og da kan det vel ikke være
tvil om at hensikten med fiskesprell i
barnehagen er oppnådd!
For å finne oppskrifter se godfisk.
no eller last ned godfisk som app på
iPhone.

Alisa Gros Grindvoll
viser frem sin ovnsbakte
lakseseng, med Tyra
Ramsem og Tore Breen i
bakgrunnen.

Av Mona Schjølset
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Ungdommens Ny lensmann i Rennebu
Finn Skårsmoen er fra 1. november tilsatt som ny lensmann i
kulturRennebu. Han tar over jobben etter Torill Rostad, som har vært
konstituert lensmann siden 15. august i fjor.
mønstring
2013
Så er vi i gang igjen med forberedelser til den store barneog ungdomshelga i Rennebu.

Vi snakker selvsagt om barnas og
ungdommen kulturmønstring. Denne
gangen har vi satt av helga den 9. og 10.
februar til formålet. Det vil bli BKM på
lørdag og UKM på søndag.
De siste år har vi hatt veldig god
påmelding på mønstringene våre. Vi
gleder oss derfor stort til kommende
arrangement.
Det er mulig å delta med alt som
egner seg til å vise på en scene eller på
ei utstilling. Så langt har vi hatt mest
musikkinnslag, men det er absolutt
lov å komme med noe nytt, f.eks teater
eller tekst. Vi tar også gjerne mer billedkunst som tegninger, malerier eller foto.
Fra 1. desember åpnes påmeldingsbasen. Da kan du gå inn på www.ukm.
no og melde deg på. Her står også alt
du trenger å vite om aldersgrenser og
arrangementet for øvrig. For deg som
er for ung til UKM, så er BKM tingen.
Ta kontakt med kulturskolelæreren din
eller spør etter Arnstein eller Astri på
kommunehuset.
Etter hvert vil det også komme opp
plakater med mer informasjon.
Da er det bare å sette i gang med
forberedelsene!
Tekst: Astri Snildal
Foto: Dagfinn Vold

6

Rennebunytt

Forrige torsdag var ordfører Ola T. Lånke på plass for å ønske den nye lensmannen Finn Skårsmoen velkommen. Lånke benyttet samtidig anledningen til å takke
Torill Rostad for innsatsen her i Rennebu, og ønske henne lykke til videre. Finn
Skårsmoen skal fram til nyttår fortsette i jobben som UP, men fra 1. januar er han
for fullt på plass som ny lensmann i Rennebu.

Nerbakken på Voll går ut av tida
Denne hausten blir Voll eit
landemerkje fattigare. Huset
som vert rive ned, har hatt
ein sentral funksjon i bygda,
men har no stått til nedfalls i
mange år.
Det var gamleheim i åra 1915-51, og
familiebustad i nokre år etter det. I åra
1952-1982 var det posthus i enden mot
sør. Før 1915 var huset lånna på den
vesle garden Nerbakken, som første
gong er nemnt i 1793. Da det vart gamleheim, vart det attåtbygd ei fløy i vinkel
med den gamle lånna. I påbygget vart
det plass til kjøken, ei stuggu for tenarskapet og ein stor matsal. På loftet over
vart det plass for styrarinna, og i tillegg
fleire rom for tenestefolk og gamle.
Etter at biltrafikken langs FV700 har
auka til det vi ser i dag, har Nerbakken
vorte eit hus som står i vegen for utviklinga. Vegvesenet har kjøpt eigedomen
og vil ha husa bort. Det skjer no i haust.
Nokre trapper og dører blir tekne vare

på og brukt andre stader, men det aller
meste av gamalt panel, listverk og tømmer endar på bålet. Nerbakkgjerdet har
for lengst vorte byggjefelt, og no blir
også det gamle huset borte.
Av Joar Fjellstad

Nettverket for reiseliv var den
3. november på bygdasafari i
egen kommune.
Første stopp på programmet var
på Nerskogen hos Siv Remetun og
Alf Erik Lånke, som orienterte om
sine prosjekt. De har fått midler fra
Innovasjon Norge til å sette av tid til
å utrede mulighetene som finnes på
gården og dens beliggenhet, med bygninger og kjøttproduksjon. Rideturer
i Trollheimen er også et tilbud de har
hatt i sommer. De anslo at cirka femten av disse var et direkte resultat av
skjermvisningene i pilotprosjektet de
har deltatt i.
Siri Kulseng Wikan tok i mot oss
på Bakkli, der hun nå er i ferd med å
spisse sitt tilbud innen kunst og håndverk. Her fikk vi et innblikk i rakubrenning og maling. Vi fikk også oppleve
galleriet og en omvisning i verkstedet.
Galleriet har tilholdssted i fjøset på gården. Her er det mange gavetips!
Nerskogen landhandel er et
naturlig treffpunkt på Nerskogen.
Der ble vi mottatt av daglig leder Toril
Dullum Lund. Hun orienterte om
dagens drift og fokusområder. Etter et
år med drift har hun skaffet seg mange
erfaringer som skal tas med i betraktningen når hun nå satser videre. Det å
ha åpningstider som treffer markedet er
svært viktig. Det å ha oppkjørte skispor
og informasjon om Rennebu som vinterdestinasjon er også kjempeviktig for
hyttefolket på Nerskogen.
Det er alltid en opplevelse å komme
til bakeriet på Sandbrekka. Der ble
vi møtt av Rennebu Bygdekvinnelag,
som hadde vært i aktivitet siden klokken 07.00 denne lørdagsmorgen.
Deltakerne på bygdasafarien ble overrasket med ”gloferske” smaksprøver.
Steinbakerovnen er på 2*3 meter, og det
kan bakes opp mot 50 brød samtidig.
Her er det Rennebu Bygdekvinnelag
som regjerer, men alle som ønsker det
er hjertelig velkommen til å prøve seg
med egen bakst etter nærmere avtale.
Turen gikk så videre til Ingrid Meslo
og Meslo Herberge. Der ble vi møtt
av Ingrid, og hun orienterte om gardsturisme og pilgrimer. Dette er et flott
overnattingstilbud der en får oppleve
å bo på en gård i full drift, med gamle bygninger slik som stabbur, mastu
og ikke minst selve hovedhuset. Vi ble
invitert inn for å se på de ulike bygningene. Ingrid Meslo har i år satt inn til-

Vellykket bygdasafari!

tak for å få til flere overnattingsplasser
i hovedhuset.
Ved langbordet på Meslo Herberge
fikk vi servert ”Rennebu-tallerken”
(bildet), et resultat av en utfordring
Rennebu Bygdekvinnelag fikk i forkant
av safarien. Dette er en lunsjrett som er
tuftet på bruk av lokale råvarer. Mette
Nordbø fra Rennebu Bygdekvinnelag
orienterte om de ulike produktene på
tallerken. Vi fikk servert tre ulike oster.
To av ostene var laget på Jelsetra i sommer, og ferskosten var laget på heimgarden i Jelom. I tillegg var det spekemat fra Hognamat, og frisk salat og
grønnsaker fra Jelom. Det ble servert
flatbrød fra Kroken Bakeri og grove
briketter fra Rennebu Bygdekvinnelag.
Dette var en flott matopplevelse! En bør
bli flinkere til å utnytte egne lokale produkter, sette de i sammenheng og ikke
minst være stolte av det vi har. Denne
utfordringen klarte vi med glans! Vi
ønsker å rette en stor takk til Rennebu
Bygdekvinnelag for en god matopplevelse og flott service.
Turen gikk videre til Langklopp
Fjellgård. Der ble vi møtt av de nye driverne Siw og Ola Øie. De orienterte om
drifta og de tiltak de har igangsatt etter
at de tok over driften. Dette er et ridesenter som i hovedsak har sesong om
sommeren. Da er det hester og ridetu-

rer som er hovedfokus. De har mulighet til å ta i mot 25 jenter på en gang.
De fikk i fjor midler fra Innovasjon
Norge til å utrede og se på nye muligheter for gården. De er derfor midt inne
i en spennende planleggingsfase. Vi ble
også her guidet rundt og orientert om
de ulike bygningene som var viktige for
drifta på gården.
Turen ble avsluttet på det gamle
posthuset på Innset. Der ble vi møtt
av flere damer fra Innset Grendalag.
Innset Grendalag er nå i gang med et
forprosjekt for grenda. Bakgrunn for
prosjektet var å få mer aktivitet i grenda.
De har satt ned ulike arbeidsgrupper
som skal fokusere på tilflytting, ledige
boliger og aktivitet. I den forbindelse
er det satt ned både aktivitetsgruppe,
næringsgruppe, veitrasegruppe. Det
skjer mye på Innset for tida! På den nye
møteplassen fikk vi servert kaffe og deilig ostekake fra Kroken Bakeri.
Rennebu
kommune
og
Bygdasenteret vil takke alle samarbeidspartnere og deltakere for en interessant dag. Det å bli kjent med naboen
er en viktig del i det å kunne anbefale
hverandre i reiselivssammenheng!
Evy-Ann Ulfsnes, Rennebu kommune
Merete Fossum, Bygdasenteret
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Bygda vår!
Når du kjem i fra Nord, å
te bygda æ bor kainj du stoppe.
Fylle drivstoff på tanken,
å veikroa har ei sæng.
Da kan du lægge deg ned,
å det føles som himmelriket,
ja, det kjennes litt godt,
som om drømmanj ha fonnje kveld.

Trim for lattermusklene

Når du kjem i fra Sør,
det e det mang som gjør, for å kjike.
Kan det synes litt dystert,
da lensmann slænge ut ei arm.
Å han sie som så,
vil du godta den herre bota.
Ja, e må vel det da,
å e vet at e ha komme fram.
Å vest du kjem i fra Vest,
da e bygda som bæst her på jorda.
Du klatre oppover, oppover,
å opp i mot himmelens rand.
Plutselig ligg Berkåk der,
brætta ut sæ som Norges navle.
Da, e det lett å forstå,
koffer æ bor i Rennebu.
Å vest du kjem i dra Øst,
ska det gjen vær høst, å litt farge.
Kjæm mæ gudan sin vei,
gjennom lufta mæ seaking.
Ja, vest du kjike litt ut,
å e høgt over Berkåk sentrum,
Da e det lett å forstå
koffer Rennebu e så fin.
ja, hvis du kjike litt ut,
å her høgt over Berkåk sentrum,
Da e det lett å forstå
koffer Rennebu e så fin.

Jan Håvard Eidem med fremføring av Terje Tyslands ”Bøgda mi” omskrevet for
å passe Rennebu, stod for kveldens beste innslag da Revylaget Framtidsvon nylig
hadde revy på Sandbrekka. Revyen fulgte godt opp fjorårets suksess, og hadde
mange gode parodier på kjente personer og på kjente institusjoner. Det er positivt
med en spirende revykultur, og at så mange som rundt 370 fra alle aldersgrupper
var publikum på de tre forestillingene.
Lilly Eidem er en sentral person bak revyen, og hun forteller at det er artig og
givende å arbeide med ungdommen. Samtidig ønsker hun å få med noen eldre til
neste års revy. For det blir helt sikkert revy neste år også.
Av Dagfinn Vold

Sketsjen ”De gamle vet best” - fra venterommet på legekontoret.
Kristine Uv Lorenzten, Margrete Uv Lorenzten, Mari Jerpstad og
Mari Meslo.
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Sketsjen ”TV Rennebu” feide over mye aktuelt fra bygda. Her med
Mari Meslo, Mari Nyhaug og Maren Skorild.

Venner ved Voll barnehage

Fredag 5. oktober gikk Voll barnehage, både barn og voksne, til Joker-butikken for å steke og gi bort vennevafler til de
som kom på butikken. Når alle hadde fått seg vaffel, ble det
sunget vennesanger for publikum, som også ble med på både
vennesang og vennering. Det er viktig å være en del av det
store fellesskapet i nærmiljøet, og skape vennskap mellom
store og små. Det var ikke så mange besøkende til stede, men
de som var der ble med på å gjøre dagen til en fin dag, med
gode opplevelser.

Barnehagen hadde også laget en plakat om vennskap, og
barna hadde med tegninger som de hadde laget for å vise hva
venner gjør; som å være på tur, leke sammen, dele med hverandre, le og gråte sammen, trøste hverandre og si unnskyld.
- enhetsleder Nerskogen og Voll barenhager

Venner ved Vonheim barnehage

Den 26. oktober gikk barn og voksne ved Vonheim barnehage sammen i et ”Vennetog” opp til Torget. På forhånd
hadde barna laget seg plakater som markerte tema for
toget. Plakatene hadde bl a tekstene Vi er venner og Vi leker
sammen. På veien gikk toget også innom kommunehuset og
gjennom korridorene der. Vel framme på Torget stoppet toget
opp og holdt en liten minikonsert med ulike vennesanger for
de som hadde møtt opp for å høre og se.
På veien tilbake gikk toget også opp til skolegården på
Berkåk skole.
Vel hjemme på barnehagen smakte formiddagsmaten
ekstra godt denne dagen og ”Venn-is” var vel fortjent dessert
etter en god markering av et meget viktig tema.
Tro om ikke voksne kan lære noe av barna her, - om å bry
seg og ta vare på hverandre...?
- enhetsleder Innset og Vonheim barnehager

Voksne skaper
vennskap
Manifest mot mobbing 20
11- 2014 er et
forpliktende samarbeid for
et godt og
inkluderende oppvekst- og
læringsmiljø.
Voksne skaper vennskap er
tema for årets kampanje i regi av Manifest mo
t mobbing. Kampanjen
handler om at voksne tar
ansvar for og sikrer at
alle barn og unge får opp
leve et aksepterende,
inkluderende og tolerant opp
vekst- og læringsmiljø der vennskap og god
e relasjoner preger
miljøet. Det er de voksne som
har ansvar for å se
barn, og det er først og frem
st de tydelige voksne
som kan bidra til at barna får
en trygg hverdag på
skolen, i barnehagen og på
fritidsaktiviteter. Alle
voksne har et felles ansvar,
og må sørge for at alle
barn og unge blir inkludert
i fellesskapet.
I barnehagene i Rennebu er
det over en lengre
periode arbeidet med Samspi
ll som skaper vennskap. Temaet har vært satsin
g gjennom et helt år
og barnehagene har jobbet
med det på ulike måter
tilpasset barnas alder. Eksem
pler på aktiviteter og
opplegg har vært samling
stund med fortellinger og sanger om venner
og vennskap, samtaler
om hva en venn er og hva
venner gjør sammen,
om ulike følelser som glad,
trist, sint, skuffet osv.
Barna har bidratt til å uttryk
ke vennskap i form av
ord, handlinger, tekst, gester
og estetiske uttrykk.
De voksne har ansvar for å
tilrettelegge slik at
alle barn får gode opplevels
er sammen med andre
og ikke minst ha et våkent
blikk og følge med i
daglig lek og samspillsituasjo
ner der det skjer på
”orntlig” at barna skaffer seg
viktige sosiale erfaringer.
Som en markering av denne
satsingen og i forbindelse med kampanjen i
regi av Manifest mot
mobbing Voksne skaper ven
nskap, har barnehagene hatt ulike arrangement
i løpet av høsten,
som du kan lese mer om
her. Innset barnehage
har ikke hatt sin markering
ennå.
- barnehagerådgiver

Vonheim barnehage hei, hei, hei - vi er venner du og jeg! HURRA!
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Nytt tilbud på
trimrommet

Pilegrimssenter 101
kilometer fra Nidaros
Pilegrimstrafikken gjennom Rennebu er økende, og det er også
forventet at det vil øke ytterligere i årene som kommer.

Gun Aune får veiledning av fysioterapeut
Kari Tronsgård.
Trimrommet i Rennebuhallen har
blitt et populært tilbud som mange
benytter seg av, og forrige tirsdag kunne
fysioterapeut Kari Tronsgård presentere
et tilbud for enda en ny brukergruppe.
Det vil nå bli et ukentlig opplegg for
mennesker med nedsatt funksjonsevne,
der fysioterapeuten vil være tilstede og
veilede i bruk av de ulike treningsapparatene.
Viktig med veiledning
Ifølge Gun Aune, som er nestleder i
foreningen for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, har dette vært det tilbud man har ønsket seg i flere år. – Vi
har et kjempeflott trimrom her, men for
vår brukergruppe er det veldig viktig at
øvelsene er tilpasset hver enkelt og at vi
får hjelp og veiledning når vi holder på.
Derfor er vi veldig glade for at dette tilbudet nå er på plass, sier Aune.
Av Mona Schjølset

Førjulsnummer
av RN
Neste Rennebunytt, som
kommer torsdag 29. november, blir et førjulsnummer.

Har du idéer til stoff som passer
teamet eller andre gode idéer, ta kontakt med Dagfinn på tlf 72 42 76 66 dagfinn@mediaprofil.no
Fint om du kommer med idéene
så snart som mulig, og siste frist er 19.
november!
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Joar Fjellstad er
leder i den nystartede
pilegrimsforeningen i
Rennebu, og han syns
det er veldig viktig at
det her i Rennebu blir
lagt tilrette for å ta imot
pilegrimene på best
mulig måte, både når
det gjelder overnattingstilbud, informasjon og tjenestetilbud
forøvrig.
Den 27. november
inviteres det derfor til
”vidåpent” møte om
temaet på Voll skole,
og Fjellstad håper så
mange som mulig vil
møte opp for å få fram
gode ideer. – Målet vil
jo være at vi etter hvert
kan få etablert et pilegrimssenter i Rennebu,
som kan være en servicestasjon for
pilegrimene på veien til Nidaros, sier
Fjellstad. Han presiserer også at et slikt
senter vil kunne bli et slags flerbrukshus, der det vil være rom for andre aktiviteter og tilbud, f.eks. har Normisjon
sagt seg interessert i et slikt samarbeid. – Det er derfor viktig at alle som
har tanker omkring hva et slikt senter
kan inneholde møter opp og sier sin
mening. Alt er på planleggingsstadiet
enda, så det er bare positivt å få innspill,
sier Fjellstad.
Mange overnattinger
I dag er det Meslo gård, Langklopp
fjellgård, Hæverstølen og Havdal skole
som tilbyr overnatting for pilegrimer
i Rennebu, samt en del private gårdsbruk som ligger langs leden. – Hvis vi
bruker Meslo gård som eksempel, har
antall overnattinger her økt fra ca. 100
for to år siden til ca. 300 denne sommeren. Dette sier vel sitt om den økende
interessen for pilegrimsleden, og det er
viktig å ha en plan for hvordan vi skal
legge best mulig tilrette for dem som

Joar Fjellstad ved steinen som markerer
at det er 101 km fra Rennebu kirke til
Nidaros.
går gjennom Rennebu, sier Fjellstad.
Positiv sirkel
Fjellstad håper økt pilegrimstrafikk, og forhåpentligvis også etablering av pilegrimssenter i Rennebu, skal
kunne bidra til at man kommer inn i
en positiv sirkel. – Økende besøk gir
økt aktivitet, som igjen fører til økende
tjenestebehov. Dette kan være med å
skape nye arbeidsplasser, som forhåpentligvis i neste omgang gir økt folketall og økt skatteinngang, sier Fjellstad.
Han håper derfor så mange som mulig
møter opp på Voll skole for å diskutere hvilke muligheter som ligger i den
økte pilegrimstrafikken, og hvordan vi i
Rennebu på best mulig måte kan legge
tilrette for vekst og utvikling som følge
av dette.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: privat

En konsert av de sjeldne
Ida Jenshus med band
gjestet Samfunnshuset på
Berkåk i regi av Rennebu
Bygdeungdomslag.
Bygdeungdomslaget hadde laget en
fin ramme rundt konserten med småbord i salen, og musikerne på scenen
både trivdes og leverte en strålende
konsert med stort trøkk. Ida Jenshus er
spådd en stor karriere, og det er derfor
prisverdig at Bygdeungdomslaget kan
arrangere en konsert med en slik artist
og musikere av en slik kvalitet.
Av Dagfinn Vold

Se hvor tråkkemaskina har kjørt
Tråkkemaskina til Rennebu
IL har nylig fått montert GPStracking, og dermed kan en
følge med hvor den kjører
og hvor lang tid det har gått
siden den sist kjørte.
— Vi har tenkt på å montere slikt
utstyr tidligere, men da Berkåk Veikro
var interessert i å få til et samarbeid har
vi nå fått det på plass. Det viser at det
lønner seg å snakke sammen og samarbeide om ting, forteller leder i skigruppa Kjetil Værnes.
Værnes forteller at de nå vil ha en
kort periode med oppdatering av kartet og finjustering av utstyret. Så langt
er det bare Litjrunden som er lagt inn,
men de vil legge inn alle traséene som
idrettslagets maskin kjører - lysløypa,
Burenntraséen og Skaumsjøen.
Kartet med oversikten ligger ute på
Skisporet.no, og det er et kjempefint
hjelpemiddel for de som vil gå i de beste skisporene.
Du kan følge med tråkkemaskinas
ferd på http://skisporet.no/sortrondelag/rennebu - eller via link på www.
rennebu-il.no. En kan også få Skisporet.
no som app til smarttelefon.
Av Dagfinn Vold

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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Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Kosbergveien, 7391 Rennebu
mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com

Jan Erik – Edvin
950 34 056
rorleggern@oppdal.com

Gjensidige Oppdal-Rennebu Brannkasse
- nærhet og trygghet siden 1842
Mette Smeplass

Bodil S. Holden

kunderådgiver privat

kunderådgiver landbruk

treffer du på vårt
kontor på Berkåk
tirsdag-fredag eller
på tlf 72 42 82 50

treffer du på vårt
kontor på Berkåk
hver tirsdag eller på
tlf 72 40 49 90

Åpningstid Berkåk tirsdag-fredag 9-15
Berkåk 72 42 82 50
Oppdal 72 40 49 90
www.GORB.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,-

DEKKSERVICE
Øyvind Kjeka, GUNNESGRENDA
tlf 411 90 680 – e-post: kjeka@start.no
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Vi ønsker å bidra
til en verdig gravferd

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå
Soknedal - tlf 72 43 34 14/414 52 610

Neste Rennebunytt

kommer torsdag 29. november.
Frist for stoff: onsdag 19. november.

Vi ønsker å bidra
til en verdig
gravferd
mari@mediaprofil.no

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå
Tlf 72 43 34 14/414 52 610

- dagfinn@mediaprofil.no

Rådyrskinn kåret til
månedens håndverker i BIRKA
I november er Rådyrskinn ved Marit Elin Sandsør kåret til
månedens håndverker av Birka, nasjonalt senter for kunst og
håndverk.

Førjulskonsert
med Heidi Skjerve
Førjulskonsert og plateslepp
med Heidi Skjerve i Meldal
kirke torsdag 29. november.

Fra det allsidige skinnverkstedet på
Ytterøy kommer både sekker, vesker,
klær, smykker og diverse små accessoirer. Marit Elin Sandsør bruker mest
rådyrskinn, men også skinn av blant
annet elg, rein og hjort. Produktene av
rådyrskinn er forresten lette å kjenne
igjen, se etter de karakteristiske rådyrsporene som pryder overflaten!
Trekkes fram av Birka
I november er hun kåret til månedens håndverker av Birka, nasjonalt
senter for kunst og håndverk, med følgende begrunnelse:
Marit Elin Sandsør benytter seg
av lokale ressurser, i samarbeid med
jaktlaget, og bruker altså kortreiste og
naturlige råvarer. Produktene er laget
i solid og god håndverkskvalitet, og er
myke og lekre. Hun har et bredt produktspekter, og er markedsrettet ved
å sy mye på bestilling og tilpasse produktene etter kundens behov. Sandsør
legger vekt på fornyelse, men har også
evnet å utarbeide noen bestselgere som
står seg år etter år.

Marit Elin Sandsør i egenprodusert kjole.

- Kjekt at det faller i smak
Det Marit Elin liker med å ha sin
egen bedrift er først og fremst at hun får
brukt kreativiteten sin, og at hun er sin
egen sjef.
- Og det kjekkeste er selvsagt å se
at produktene faller i smak hos kunden,
og å se at mange kommer tilbake for å
kjøpe flere ting. Da blir en litt ydmyk,
og skjønner at en har lyktes med det en
holder på med, sier Marit blidt, og legger til at hun har det travelt for tiden,
med masse bestillinger – heldigvis!,
smiler hun.
Av Marit Ødegård Hagen,
Birka

Heidi Skjerve, John Pål Inderberg,
Vigleik Storaas og Trygve Fiske presenterer det nye albumet ”Vegen åt deg”,
med lokale folketonar og viser med
tekster av Astrid Krog Halse og Arnt
Skjerve. De byr på ein god porsjon julestemning attpå. Meldal Menighetsråd
er medarrangør av konserten.
Heidi Skjerve og tre velskodde jazzherrer har vært på let i de
Trønderske skogene og funnet svingende slåtter, sakrale salmer, viser og vakre
dikt, som de presenterer i all enkelhet
og med stor respekt for lokale utøvertradisjoner.

Ei trafikkfelle er borte

Den nye brua over Orkla på Rv3 i
Nåverdalen er tatt i bruk, og dermed
er nok en trafikkfelle på strekningen
Trondheim - Hedmarksgrensen borte.
Med den nye brua får den lille parsellen bedre trafikkflyt - men det er flere parseller å ta av på strekningen.

Veske og jakke laget av Sandsør.
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Formannskapets forslag til

økonomiplan for perioden 2013 – 2016,
budsjett for 2013 og forslag til nye
gebyrregulativer

legges ut til offentlig ettersyn ved Servicetorget og
biblioteket på Berkåk fra torsdag 29. november 2012.
Kommunestyret behandler sakene i møte den
13. desember.
Rådmannen

Nytt tilbud:

Fysak / Frisklivsentralen i Rennebu tilbyr
veiledning av fysioterapeut i trimrommet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Hvis man er interessert kontakt:
Kommunefysioterapeut
Kari B.Tronsgård mob 913 81 511
Nestleder for Rådet for mennesker
med nedsatt funksjonsevne
Gunnhild Aune mob 992 66 599

Salgsdag Rennebu Arbeidssenter
27. november kl. 10-18

Vi selger julekaker, adventskalendere, julepynt og mye
mer.
Det vil også bli mulighet for å kjøpe seg kaffe og kaker.
Alle er velkomne!

Sykepleier – 100% vikariat

Enhet for Hjemmebasert pleie og omsorg, hjemmesykepleien har ledig vikariat i 100% stilling som
sykepleier ca 1 år fra februar 2013.
Hovedarbeidsområder:
Sykepleiefaglige oppgaver, pleie og omsorgsoppgaver
Andre relevante oppgaver tilknyttet hjemmetjenesten
Ønskede kvalifikasjoner:
Autorisasjon som sykepleier
Er fleksibel, kreativ og kunne bidra til et godt
arbeidsmiljø
Stillingen forutsetter førerkort kl. B
Personlig egnethet vil bli vektlagt
Det er ønskelig at stillingen ikke deles
Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Vi tilbyr:
Arbeid i forhold til oppsatt turnus med arbeid
hver 4. helg
Lønn etter kommunens regulativ
Pensjons- og forsikringsordninger
Et godt arbeidsmiljø
For nærmere opplysninger, kontakt nestleder HPO,
Wenche Teigen tlf 72 40 25 25 eller
Mildri F. Gjersvold. Tlf 72 40 25 05

Kultur - og naturbasert reiseliv

Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – ”Selvbetjening”
innen 20.11.12.

Små bedrifter i Rennebu har gått sammen i et nettverk
for kultur- og naturbasert reiseliv med mål om felles
markedsføring. Denne videoen viser de som ble med i
nettverket sommeren 2012.

Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål
om søknadsskjema, telefon 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no

Video fra små bedrifter i Rennebu

Videoen finner du her:
https://www.youtube.com/watch?v=kISGsS7QrsY

Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf.
Offentlighetsloven § 25.

Følg med på kommunale saker og vedtak:

www.rennebu.kommunen.no
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Rådmannen

KUNNGJØRINGER
Ekstraordinært årsmøte i
Ramsfjell grunneierlag
Jutulstuggu 29. november 2012 kl 20.00
Etter pålegg om skifte av organisasjonsform er det
nødvendig med årsmøte.
Sakliste:
1. Valg av organisasjonsform
2. Vedtektsendringer
Tilpasning til ny organisasjonsform
For styret i Ramsfjell - Per Ivar Stavne

Husk Hyggekveld

i Ambulansebygget Berkåk
i kveld 15. november kl 19.00
Allsang med levende musikk
Lett underholdning - Konkurranse
Åresalg (gaver mottas med takk)
Gratis inngang – Servering.

KUNNGJØRINGER
Bunadsvest, bunadsveske og
hvitt brodert forkle

til Rennebubunad selges. Kan sees på Rennebua.
Marit Uv, mob 975 41 004

Takk til alle som var med på å gjøre fredag 19. oktober til
en minnerik kveld for meg.

Gunnar Bruheim

Jutulstuggu på Uv BA

Innkalling til ekstraordinært årsmøte
lørdag 8. desember 2012 kl 17.00 i Jutulstuggu
Sak: Nye vedtekter i samsvar med lovpålagt omlegging til
Samvirketiltak.
Styret

LHL`s Julemiddag
i Samfunnshuset Berkåk
fredag 7. desember kl 19.30

ALLE ER VELKOMMEN!

Høstmøte

Rennebu Gjeterhundnemd inviterer til
høstmøte på Hallandstuggu tirsdag 20. november kl 20.00.
Enkel servering. Velkommen!

Førjulskonsert og plateslepp

i Meldal kirke 29. november kl 19.00
Heidi Skjerve, John Pål Inderberg, Vigleik Storaas og Trygve
Fiske presenterer det nye albumet “Vegen åt deg”.
Billettar: 200 kr / 100 kr (barn/ student). CD-salg.

Julesanger til levende musikk
Spennende underholdning
Tradisjonell julemat/drikke
Åresalg
Dans
Inngang medlemmer kr 200,Inngang ikke medlemmer kr 250,Gevinster mottas med takk!

Meld dere på til Oddmund Haugen, tlf 994 95 005
eller Jostein Berntsen tlf 953 38 857 innen 1. desember.
Du er hjertelig velkommen!

Dette skjer i Rennebu!
15.11
17.11
17.11
18.11
19.11
19.11
20.11
20.11
20.11
23.11
25.11
27.11
27.11
28.11

Hyggekveld LHL
Ambulansebygget 19.00
Førjulsmarked
Bakkli 12-17
Pub på Nerskogen
Furuly 21.00
Frokostmøte
Hoelsmoen 10.00
Rennebu Soulchildren
Mjuklia 17.30
Blåveisen Kor og Hobby Innset bedehus 17.30
Formiddagstreff
Omsorgsboligen Berkåk 11.00
Allsang
Fredheim, Grindal 13.00
Høstmøte Gjeterhundn. Hallandstuggu 20.00
Julebasar, arr. skolekorpset Rennebuhallen 18.00
Kveldsmøte
Hoelsmoen 20.00
Salgsdag på Arbeidssenteret		10-18
Møte om 101 km til Nidaros Voll skole 19.30
Medlemsmøte
Samfunnshuset 11.00
Rennebu Pensjonistforening
29.11 Formiddagstreff
Staure 11.00
29.11 Ekstraord årsmøte Ramsfjell grunneierlag 20.00

30.11-1.12 Julemesse
Hoelsmoen
30.11 Kveldsmatkveld
Fredheim, Grindal 19.30
03.12 Rennebu Soulchildren
Mjuklia 17.30
03.12 Blåveisen Kor og Hobby Innset bedehus 17.30
04.12 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
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

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

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt -

neste nummer 29. november - frist for stoff 19. november -

Dagstilbud

lørdag 17. nove

Rennebunytt

Mudin avløpsåpn

veil kr 165,-

er 99,-

mber Unimix servant batteri 3

50,-

veil kr 550,-

FOSS Baderomsinnredninger

÷30%
Gjelder ikke Badinett

Tece innbyggingstoalett
Komplett pakke med:
- Innbyggingssisterne
- Veggskål
- Klosettsete med dempefunksjon
- Betjeningsplate kr 3.490,-

MACRO Dusjhjørner
og kabinett

÷25%
Butikk: 72 42 64 64
Vakttelefon: 464 49 272

Kampanjen varer
til og med 30. november

Industriveien 4, 7391 Rennebu

16 Rennebunytt

