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INFORMASJON

En opplevelse

Rennebumartnan ble 
som vanlig en fest-
forestilling. Her er Karin 
Berg Bakk på Fesjaan.
Les mer på side 8 og 9.
Foto: Sindre Vold Huus
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aller første skoledag. Det kan nok føles spesielt for både barn 
og foreldre akkurat den overgangen fra barnehage til skole. 
Jeg vil ønske alle lykke til med skoleåret i Rennebu og at vi 
alle er med å bidrar til at hver og en av oss får fine dager.

I Rennebu fikk vi utsatt fristen i forhold til kommune-
reformen og vi gjennomfører folkeavstemning den 12. 
september. Etter en lang prosess nærmer vi oss slutten til et 
endelig vedtak. Denne saken har tatt mye tid og ressurser og 
jeg ser frem til en avklaring i forhold til et ja eller nei. Jeg har 
stor respekt for alle sine meninger i denne saken som har 
så utallige mange sider og derfor håper jeg mange vil bruke 
sin stemmerett den 12. september for å utrykke sin mening i 
dette spørsmålet.

Jeg håper mange har benyttet muligheten til å samle litt 
energi gjennom sommeren som kan benyttes gjennom høst 
og vinter. 

God høst!
     
          
 Ole Øie
 ordfører

En nydelig årstid, fargesprakende og klar. Lufta blir 
skarpere og lyset endrer seg. Høsten er sankingstid. Det 
plukkes bær som syltes, vi jakter og fyller frysere med det 
naturen har produsert gjennom året.

I Rennebu er den 31. utgaven av Rennebumartnan 
akkurat avviklet. Tross noen uoverensstemmelser med vær-
gudene syns jeg årets martna føyde seg inn i rekken som en 
meget flott martna. Jeg har tidligere hatt en formening om 
hvor mye arbeid som legges ned i Rennebumartnan, men 
når jeg på veldig nært hold ser den innsatsen Rennbyggen 
gjør for å tilby besøkende den unike opplevelsen som 
martnan er blir jeg umåtelig stolt.
Det er veldig trivelig å registrere at Rennebumartnan fortsatt 
holder stand i forhold til den kvaliteten som martnan har 
blitt så kjent for. Det gjelder gjennomføring (arrangør og 
dugnad), utstillere og det kulturelle. Ekstra trivelig i år var å 
presentere et nyrenovert samfunnshus som bidro sterkt til 
at årets martna fikk en nydelig ramme rundt opplevelsen 
martnan gir.
Rennebumartnan er på en måte brekkpunktet mellom 
sommer og høst for oss i Rennebu. Før martnan er det 
sommer og ferietid, men etter martnan starter de fleste i 
jobb og skole. 

For noen var det nok litt ekstra spennende i høst. Jeg 
tenker spesielt på de som hadde sin aller første skoledag. 
Med ny skolesekk, pennal og pene klær var det nok mange 
spente barn med sommerfugler i magen som møtte til sin 
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ordfører Ola Øie
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26.08. MTL   09.00
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1. klasse Innset skole 
Magnhild Stråbø og Håkon Eithun.
Kontaktlærer: Birgit Aalbu

1. klasse Berkåk skole
Bak f.v.: Torgrim Kosberg, Sander 
Wiggen, Haben Ashmerom 
Gebrehinet, Omar Abdirahman 
Sheik, Niclas Langklopp, Odin 
Alexander Gunnes og  Cevin Solstad.

Foran f.v.: Martin Aa, Stine Aftreth, 
Kajsa Hoel Aasbakk, Linnea Grøtte 
Halland, Lise Eggan, June Nordbø, 
Julie Heggvold og Jonas Krovoll Aas.

Assistent Hilde Skårild Brattset
Kontaktlærer Torhild Martinsen

1. klasse Voll skole
Bak f.v.: Ragnhild Uv, Merel Verheul 
Gobbens og Birgitte Stene.

Foran f.v.: Erlend Uv, Levi 
Kristiansen, Eirin Dons Uv, Kristin 
Lidarende Meslo, Andreas Kjeka, 
Sverre Hårstad og Marcus Hårstad.
Isak Lygre er ikke med på bildet.

Kontaktlærer: Marita Grefstad

Skolestart med 
nye 1. klassinger
Den 16. august stilte 28 spente førsteklassinger til skole-
start i Rennebu. Noen hadde forberedt seg grundig og 
pugget både bokstaver og tall, mens andre hadde et 
avslappet forhold til læreplaner og faglig innhold. 
Uansett virket de fleste å være enige om at de hadde 
vokst fra barnehagelivet og er klare for nye utfordringer.
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På vegne av oss i Rennebumartnan as vil vi 
takke dugnadsgjengen, ansatte, kulturaktører, 
publikum, Rennebumartnans Sponsorlag og  
lokalt næringsliv  – og ikke minst alle de 
150 flotte utstillerne på årets martna. 
Dette ble rett og slett en KUL TUR!

På vegne av styret og martnaskomiteen
- Kenneth Teigen
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Hjertelig takk!

Evaluering fra en av utstillerne:
Vel hjemme igjen i Lofoten vil jeg bare takke for at jeg 
enda en gang har fått ha utstillingsplass på det flotte 
arrangementet Rennebumartnan!
For tredje år på rad har jeg opplevd hyggelige dager på 
Berkåk, med god respons fra publikum og mange av 
medutstillerne.
Tusen takk for den gode jobben dere gjør for å gjennomføre 
dette store arrangementet og tilrettelegge så godt for oss 
utstillere!                           Mvh Strikking, Rannveig Gjevre
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én trailer kjører av veien hver vinter, sa 
Angela i sin tale da museet ble åpnet. Nå 
har busskuret fått dør, et vindu, et gulv, 
en vask og noen strøk maling. 

Sansynligvis er dette busskuret det 
første i verden som er kunstmuseum - et 
busskur som collage-kunstnere fra hele 
verden har donert kunst til. 

— Jeg er veldig glad for generøsite-
ten som etablerte og amatør collage-
kunstnere har vist. En stor takk til dem, 
sier Angela.

Åpent hele døgnet
Museet ligger like ved E6, og dermed 

er det lett tilgjengelig for forbipasseren-
de. Det som er det fine, er at det er åpent 
24 timer gjennom hele uka.

Av Dagfinn Vold

Heder fra Lions
Den 23. juni hadde Lions-
klubben i Rennebu vår-
avslutning på setra til 
Kirsten og Ivar Langklopp. 

To av medlemmene i Rennebuklubben, 
Klaus Grendal og Gunnar Bruheim, 

ble tildelt Lions høyeste utmerkelse Melvin 
Jones Fellowship for det store arbeidet de 

har lagt ned for Lions Club Rennebu. 

— Samtidig med våravslutninga fei-
ret vi at det var 35 år siden klubben ble 
stiftet, og i den anledning var begge 
Lionsklubbene i Oppdal invitert, fortell-
er Gunnar Svdahl.

Lions er en verdensomspennende 
hjelpeorganisasjon som er representert i 
212 land. Klubben i Rennebu satser sær-
lig på støtte til barne- og ungdomsarbeid 
og hjelp til vanskeligstilte av ulike slag. 
Mesteparten av vår støtte gis lokalt, men 
vi støtter også hjelpearbeid på nasjonalt 
og internasjonalt plan.

— Vi ønsker oss gjerne flere med-
lemmer. Nytt arbeidsår starter den 5. 
september, forteller Gunnar Svedahl.

Scandinavian Collage 
Museum i Skaumsvingen
Verdens minste museum finner du i Skaumsvingen, men det 
inneholder kunst fra hele verden og er åpent hele døgnet.

Hold deg 
orientert om 

det som 
foregår på 

RENNEBU.cOm

Initiativtaker Angela Gobbens og ordfører Ola Øie inne i det gamle busskuret i 
Skaumsvingen som har blitt skandinavisk museum.

Angela Gobbens er en aktiv collage-
kunstner ved siden av at hun arbeider i 
hjemmesykepleien. Hun formidler sine 
collager på Instagram under navnet 
”miss.printed”, og har hatt utstillinger 
bl.a. i USA.

Unikt kunstmuseum
Gjennom Instagram har hun kom-

met i kontakt med collage-kunstnere fra 
hele verden, og da hun fikk idéen om 
å gjøre busskuret i Skaumsvingen om 
til collage-museum rettet hun henven-
delser til andre collage-kunstnere om å 
bidra. Det kom positive svar fra alle kan-
ter, og derfor er busskuret blitt en sever-
dighet som er helt unik.

— Det var et forfallent busskur i en av 
de mest triste svingene i  Trøndelag. En 
sving der de flest kjører for fort og minst 
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Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN

Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

72 42 80 00
installasjon@krk.no | krk.no

BERKÅK BIL
AC-Service
Hjulstillingskontroll
Service alle bilmerker
Flush og skifte av all automatgearolje      
Dekk og avbalanseringsmaskin
Hydralikkslangeverksted
Periodisk kjøretøykontroll opp til 7.500 kg

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

Finn ditt verksted: 
automester.no • tlf. 800 40 555

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted                            
Lakkverksted                                                  
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

BERKÅK BIL 
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
berbil@loqal.no

BERKÅK BILSKADE
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 977 78 963
berkaakbilskade@outlook.com

Døgnvakt: 7288 Soknedal
mobil 414 52 610 Epost: stobb@gauldalen.no

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd

Hytter
Restaurering

Tilbygg

Ta gjerne kontakt!

Rune Hilstad
993 07 823 - ru-hi@online.no

Trenger du elektriker?

Bjørn 
909 10 913

Ta kontakt med oss!

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

Oddvar
905 78 439
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Det var ordfører Ola Øie som delte 
ut prisen på vegne av Rennebu komm-
une, og i sin tale fremhevet han både 
treningsvilje, målbevissthet og gode  
prestasjoner som viktige kriterier for til-
delingen. 

- Skiskyting er en idrett som krever 
mye trening, hardt arbeid og tøffe prio-
riteringer, og Simen har allerede vist at 
han har mange av de kvalitetene som 
trengs for å nå langt, sa Øie. 

Norges Toppidrettsgymnas
Simen er til daglig elev ved Norges 

Toppidrettsgymnas på Lillehammer, 
der han nå er i gang med andre året 
på skiskytterlinja. Etter en fjorårsse-
song mye preget av sykdom, er Simen 
nå godt i rute foran kommende sesong. 
Sommerferien har blitt brukt til mye tre-
ning, og sammen med resten av elev-
ene ved NTG er han nå i full gang med 
sesongoppkjøringen. 

Stipend for unge utøvere 
til Simen Hårstad
Under Rennebumartnan 2016 ble også stipend for unge utøver 
delt ut, og i år gikk dette til skiskyttertalentet Simen Hårstad. 

- Som idrettsutøver er nok sykdom 
og skader et av de store marerittene, og 
dette er noe som kan frata mange unge 
utøvere motivasjonen. Simen har også 
slitt med sykdomsperioder, noe han har 
prøvd å snu til det positive og på den 
måten har han lært mye av det også, 
påpekte ordføreren. 

Deles ut annethvert år
Stipend for unge utøvere deles ut 

annethvert år, og skal gå til en utø-
ver eller en gruppe i alderen 15-30 år. 
Formålet med prisen er å stimulere kul-
turarbeidet i kommunen, og er en måte 
å vise at det offentlige anerkjenner og 
setter pris på unge utøvere som ønsker å 
satse på noe de brenner for. Det er også 
vektlagt at de har en sterk tilknytning til 
hjemkommunen, og bidrar til å profilere 
Rennebu på en positiv måte. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Ordfører Ola Øie overrakte ”stipend for unge utøvere” til Simen Hårstad.

Byggmakker 
Gipling AS nytt 
Miljøfyrtårn

Kristoffer Østhagen fra Byggmakker på 
Berkåk tok i mot beviset fra ordfører Ola 
Øie på at bedriften er blitt Miljhøfyrtårn. 

I 2009 ble Rennebumartnan det før-
ste miljøfyrtårnsertifiserte arrangemen-
tet i Trøndelag, og under årets martna 
fikk ordfører Ola Øie æren av å tildele 
denne sertifiseringen til enda et lokalt 
firma.

Det er Stiftelsen Miljøfyrtårn som 
står bak utnevnelsen, og denne gan-
gen var det altså Byggmakker Gipling 
Berkåk AS som hadde gjort seg fortjent 
til å ta i bruk tittelen Miljøfyrtårn. 

Samfunnsansvar
I begrunnelsen fremheves det arbei-

det som er nedlagt fram mot sertifiserin-
gen, og at  bedriften tar miljø på alvor.  
Fokus på emballasje, strøm- og papir-
forbruk, type vaskemiddel som benyt-
tes internt, returpunkt for småavfall o.l 
er viktige moment for sertifisering som 
Miljøfyrtårn.

- Dette viser at dere tar samfunns-
ansvar. Vi håper også det vil bidra til at 
kostnadene reduseres og at det påvir-
ker bedriftens omdømme på en positiv 
måte. Å ta miljøet på alvor tjener dere 
både miljøet, egen bunnlinje og frem-
tidige generasjoner, heter det i begrun-
nelsen. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold
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Rennebumartnan 
- vellykket tross dårlig vær

Det KULE symesterskapet ble en suksess. 
Her er Hege Solberg i aksjon med dommerne 

Signe Dragset og martnasgjest og 
klæsdesigner Tine Solheim.

Under KOFTEparaden ble Soknedalskofta pre-
sentert av Camilla Aarhaug og Solveig Solberg.

Terrengen deltok på Rennebutun, og de hadde besøk av 
Odd Arne Nordbø fra Handicus AS 

- som tilbyr naturopplevelser for bevegelseshemmede.

Fesjaan foregikk i regnvær, men det satte ingen 
demper på den fantastiske forestillingen der 

Per Kristian Bjerkseth avsluttet som brugdom.

Sigrid Haanshus trollbandt 
alle med sin fantastiske 
stemme på søndag.

Dugnadsinnsatsen var som vanlig utrolig god 
under årets martna. På grunn av været var 
dessverre ikke is det som ble mest etterspurt.
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Årets martna var den 31. i 
rekken, og martnassjef Kenneth 

Teigen er meget godt fornøyd med 
arrangementet og takker alle som har bidratt.

— Det var spennende med ny hall, nytt kjøkken og nytt 
uteområde. Vi måtte endre litt på praksis, men det fungerte 
meget godt og anlegget bestod prøven, forteller Kenneth, 
som synes Samfunnssalen er blitt en spennende arena som 
gir nye muligheter. 

Selv om værgudene la en demper på årets martna, var 
stemningen like god som før. Med godt vær ville nok folket 
fordelt seg på en annen måte. Nå ble det mange som trakk 
inn under tak på fredag og lørdag. Men, været gjør vi dess-
verre ikke noe med, sier Kenneth.

Det ble gjort en del forandringer når det gjelder utstil-
linger, og Kenneth er speiselt godt fornøyd med å åpne opp 
mer i hallen. Spesialutstillingen i hallen ble åpen og fin, og 
gjorde at det ble mer luft og bedre både for publikum og 
utstillere.

— Det ble også nye utstillinger og aktiviteter i skolen. 
Knivkonkurransen og utstillingen Strikk i vinden trakk mye 
folk. Er det noen som har gode idéer til neste år, er det bare 
å ta kontakt, sier Kenneth - som er fornøyd med alt i for-
bindelse med årets martna, utenom været.

Av Dagfinn Vold

Fesjaan foregikk i regnvær, men det satte ingen 
demper på den fantastiske forestillingen der 

Per Kristian Bjerkseth avsluttet som brugdom.

Grindal Ysteri fikk tildelt årets Martnaspris, og Mette Nordbø takket rennbyggene for at de har støttet 
Grindal Ysteri på alle måter under etableringen. På bildet er martnassjef Kenneth Teigen, 

Turid Nordbø, Mette Nordbø og ordfører Ola Øie i boden til Grindal Ysteri.

Sigrid Haanshus trollbandt 
alle med sin fantastiske 
stemme på søndag.
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Populært med TINE 
fotballskole!
Den siste uka før skolestart ble TINE fotball-
skole igjen arrangert på kunstgrasbanen, og 
drøyt 70 unger i alderen 7-12 år koste seg med 
fotball, venner, lek og moro. 

Glade jenter på TINE fotballskole. 

Ifølge leder i fotballgruppa, Olav Stavne, var fotballskolen 
mer populær enn noen gang, og ble fulltegnet bare i løpet av 
noen timer. 

— Det er artig at så mange unger vil være med på fotball-
aktiviteter, og heldigvis klarte vi å få plass til alle som ønsket 
det, sier Stavne.  

Flinke veiledere
Ungene var delt inn i mindre grupper, der aktiviteter ble 

lagt opp både etter alder og ferdigheter. Som tidligere år var 
det hovedsaklig spillere på 16-års lagene i Rennebu som var 
veiledere, samt at noen voksne trenere var tilstede for å admi-
nistrere opplegget. 

— Det er kjempebra at fotballungdommene våre stiller opp 
her, og vi ser også at ungene syns det er artig, sier Stavne. 

Harde taklinger - og øving på vendinger.

Distriktets
kontorleverandør

Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!

Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no

Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

Vi leverer:
Kontorutstyr og rekvisita, 
Kontormøbler/Kontorstoler, Konferanse- og 
kantinemøbler, Skolemøbler, Helsemøbler, 
Ergonomiutstyr/Belysning, Arkiv/Garderobe, 
Kopi- og flerfunksjonsmaskiner, Datamaskiner,
Printere/Telefaxer/Skannere, Kassaapparater, 
Frankeringsmaskiner og AV-Utstyr.

Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu  tlf 72 42 65 50

Åpningstider: mandag-fredag 9-18  –  lørdag 9-17

– helt i nærheten

Vareutkjøring torsdager!
Ring og bestill varer kl 9-12

tlf 72 42 65 50

Trippel-Trumf på torsdag!

Torsdag 25. august er det Trippel-Trumf!

Da lønner det seg å handle ekstra mye

hos Joker. På torsdager med Trippel-Trumf 

får nemlig alle Trumf-medlemmer hele 

3% bonus på alle dagligvarer.
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Endre Kosberg:

Nordisk mester 
i jaktskyting

Alle som kjenner Endre Kosberg vet 
at han er litt over gjennomsnittlig inter-
essert i jakt, fiske og friluftsliv. I tillegg 
til å dyrke disse hobbyene så mye som 
overhodet mulig, har han de siste årene 
også deltatt i Nordisk mesterskap i sky-
tegrenen Nordisk jaktskyting.

— Dette var vel faktisk åttende året 
jeg kvalifiserte meg til landslaget og fikk 
delta, så det var kjempeartig at det ble 
seier i en av disiplinene, sier Endre. 

Artig og sosialt
Det var naturlig nok skytetrening 

i forbindelse med jakt som førte til at 
Endre begynte å konkurrere i jakt-     
skyting, og han skryter både av konkur-
ranseformen og miljøet.

— Det er jo viktig for jegere å være 
gode skyttere, så det krever trening. Da 
er det jo også artig å konkurrere litt, og 
konkurransene er lagt opp slik at de skal 
være mest mulig reelle i forhold til van-
lige jaktsituasjoner. Konkurranseantrekk 
er jaktklær, og vi holder selvfølgelig på 
utendørs. Dessuten blir vi jo som holder 
på med dette godt kjent etter hvert, og 
det er bestandig trivelig å treffes på mes-
terskap, forteller Endre. 

Reinsjakt med elevene
Selv om han trives godt med hob-

byen, gir han også uttrykk for at det går 
med mye tid til trening.

— Det meste av skytetreningen fore-
går fra april til august, og dette er jo en 
periode jeg liker å bruke til fisketurer, 
teltturer og andre turer i marka eller på 
fjellet. I sommer har jeg ikke fått til mer 
enn en telttur, og det er aldeles for lite, 
sier Endre.

Til daglig er Endre lærer på Innset 
skole, noe han trives godt med. Et av 
høstens høydepunkt er reinsjakt med 
elevene i 7. klasse. Dette har blitt en 
årviss tradisjon, og det er selvfølgelig 
veldig populært hos elevene. Når sant 
skal sies virker det vel som læreren ser 
minst like mye fram til disse dagene som 
elevene, så alt ligger til rette for en topp 
tur i år også. 

— Ja, dette er artig, og vi har vært 
heldige å få tak i rein hvert eneste år. 
Både jeg og ungene er like ivrige, så det 
er uten tvil et høydepunkt i høstsemes-
teret, avslutter Endre. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Privat

Endre Kosberg øverst på seierspallen etter å ha blitt nordisk mester.

Kulturvukku 
med nye 
muligheter
Årets Kulturvukku gir nye og 
spennende muligheter med 
nyoppusset Samfunnssal med 
amfi.

Oppussinga av Samfunnssalen gir nye og 
spennende muligheter for kulturaktiviteter.

Sommeren begynner å lakke og li 
også for denne gangen, men vi har for-
håpentligvis en lang og fin høst å se 
fram til. Sensommeren er liksom tiden 
for å brette opp armene og gå i gang 
med planlegging og iverksetting av både 
nye og mer tradisjonsrike tiltak. 

—  Vi vet at det vil skje mye spennen-
de utover høsten, men tenker nå spesielt 
på årets Kulturvukku som starter opp 
med RennebuSpæll lørdag 22. oktober 
og fortsetter med musikal torsdag 27. og 
fredag 28. oktober. Det planlegges også 
en aktivitetsdag for den yngre garde på 
torget 29. oktober i regi av Normisjon, 
forteller Astrid Snildal.

— Utover dette er vi nå åpen for 
gode ideer til aktiviteter for resten av 
uka. Er det noen som planlegger noe 
som bør settes inn i kalenderen for 
Kulturvukku? Vi kan veldig gjerne tenke 
oss aktiviteter spredt litt rundt omkring i 
kommunen. Alle gode innspill tas i mot 
med takk, sier Astri.

For innspill ta kontakt med 
kulturkontoret pr tlf 72 42 81 25, 
astri.snildal@rennebu.kommune.no, 
eller stikk gjerne innom på 
kommunehuset.
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Helsefagarbeidere vikariat
3 stillinger på ca 20%, med arbeid både 
hver 2. og 3. helg.

Helsefagarbeidere
20% fast stilling med arbeid hver 2. helg
16% fast stilling med arbeid hver 3. helg

For begge utlysninger gjelder: 
Hovedarbeidsområder
•	 Ordinære pleieoppgaver knyttet til somatiske 
 pasienter

Ønskede kvalifikasjoner
•	 Norsk autorisasjon
•	 Beherske norsk skriftlig og muntlig
•	 Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, 

pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere

Sykepleier 100% fast
100% fast stilling i todelt turnus, 
med arbeid hver 3. helg.

Sykepleier 100% vikariat
100% vikariat i todelt turnus, med arbeid hver 3. helg

For begge stillinger gjelder:
Hovedarbeidsområder
•	 Sykepleiefaglig ansvar
•	 Veiledningsansvar for andre yrkesgrupper
•	 Dokumentasjon
•	 Tverrfaglig samarbeid

Ønskede kvalifikasjoner
•	 Norsk autorisasjon som sykepleier
•	 Beherske norsk skriftlig og muntlig
•	 Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, 

pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere

For alle fire stillinger gjelder:
Nøkkelverdier
Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for 
organisasjonen.
Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/
Etikk/Vaare-noekkelverdier

Beskrivelse av arbeidssted
Rennebu helsesenter ligger i kommunesenteret Berkåk 
og har for tiden 38 plasser, inkludert 14 plasser i skjermet 
enhet for demente. Vi er samlokalisert med øvrig helse- 
og omsorgstjenester. Institusjonen har eget kjøkken. 
Vi arbeider med å tilrettelegge for flere rehabiliternings- 
og korttidsplasser på sykehjemmet. Enheten sysselsetter 
43 årsverk. Vi har egen aktivitør og fysioterapeut ansatt.

Vi tilbyr
•	 Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompe-

tanseheving 
•	 Lønn etter avtaleverk
•	 God forsikringsordning

Søknad sendes
Rennebu kommune benytter elektronisk søknadsprosess. 
Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske 
søknadssystem vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du 
tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer 
din CV i søknadsskjemaet. DET ER IKKE MULIG Å SENDE 
MED VEDLEGG. Attester og vitnemål må derfor medbringes 
til intervju. 

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

Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. Offentleglova § 25.
Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, 
må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli 
offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført 
på søkerlisten.

Søknadsfrist: 31. august 2016

Kontaktperson
Elisabeth Tamnes, leder sykehjem, tlf 72 40 25 21, 
mob 406 10 130, elisabeth.tamnes@rennebu.kommune.no

Ledige stillinger i Rennebu kommune

Har du eller er du i fare for å
utvikle  livsstilssykdommer, og 
ønsker å forandre livsstil? 
Frisklivsentralen kan tilby kurs og veiledet trening for å 
hjelpe deg til å mestre dette. 
Det koster 300 kr for en frisklivsperiode. 
Ta kontakt med  leder for Frisklivssentralen 
Kari B. Tronsgård mob 913 81 511
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Kunngjøring - oppstart av arbeid 
for endring av reguleringsplan 
Trondskogen II, Berkåk 

Trondskogen er et boligområde som er delvis utbygd, 
rett øst for Berkåk sentrum. Den nordøstlige delen av 
område er nå under opparbeidelse med infrastruktur fram 
til mellom 15 - 20 av de ubebygde boligtomtene. I den 
forbindelse har kommunen sett behov for å gjøre noen 
endringer i reguleringsplan, i hovedsak som følge av 
utfordrende terreng og grunnforhold.
Utfyllende informasjon kan sees i Rennebu kommunehus, 
Servicetorget og på www.rennebu.kommune.no
Eventuelle innspill sendes innen 19. september 2016 til 
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu eller 
postmottak@rennebu.kommune.no

Rådmannen

Hvem kan stemme
Kommunestyret har bestemt at 16- og 17-åringer (født i 
1999 og 2000) har stemmerett ved folkeavstemmingen.

manntall
Manntallet blir lagt ut til offentlig ettersyn fra 1. august.

Forhåndsstemmegivning 
Servicetorget 29. august - fredag 9. september kl 08.00 
- 15.00, samt lørdag 3. september kl 10.00 - 13.00, for-
håndsstemming ved Rennebu Helsesenter torsdag 8. sep-
tember kl 10.00 - 12.00 og hjemmestemming fredag 9. 
september.  

Stemmegivning valgdagen 12.september
Nerskogen krets, Fjellheim kl 15.00 - 20.00
Voll krets, Voll skole kl 15.00 - 20.00
Berkåk krets, kommunestyresalen, 
Kommunehuset  kl 15.00 - 20.00
Innset krets, Innset skole kl 15.00 - 20.00

Du kan forhåndsstemme pr brev
Kommunestyret vedtok at det gis anledning til brevstem-
ming for studenter og andre som er forhindret fra å for-
håndsstemme eller møte på valgdagen 12. september.  
Da kan disse delta i avstemmingen pr brev.  Dette foregår 
på følgende måte:

Stemmeseddelen skrives ut fra hjemmeside eller face-
book når forhåndsstemmegivningen starter 29. august.
Det du trenger i tillegg til stemmeseddelen er tre helt 
vanlige konvolutter.  Konvolutten du legger stemmesed-
delen i, skal du ikke skrive noe på, den andre merker du 
med dine personopplysninger, og på den tredje skriver 

du adressen til kommunen.  Se lenger ned for detaljert 
oppskrift.
Du må søke og å sende stemmen din så tidlig at den er hos 
kommunen før valgdagen – altså mottatt i kommunen senest 
12. september kl 20 00. 
Ved folkeavstemming er det ikke mulig å forhåndsstemme i 
andre kommuner. Derfor må du selv ordne nødvendig mate-
riell, det vil si tre konvolutter.
Det kan brukes helt vanlige konvolutter.  Siden konvoluttene 
har hver sin funksjon, har de ulike benevnelser:

Framgangsmåte ved brevstemmegivning:
•	 Kryss	av	på	stemmeseddelen	for	det	alternativet	du	
 ønsker å stemme for.  Legg stemmeseddelen i 
 stemmeseddelkonvolutten og lim igjen.
•	 Legg	stemmeseddelkonvolutten	i	omslagskonvolutten	
 og lim igjen.  Skriv utenpå omslagskonvolutten:
 1. Brevstemme – Folkeavstemming om kommune-
  reformen i Rennebu kommune
 2. Ditt fulle navn og fødselsnummer (11 siffer)
 3. Skriv under med sted, dato og navn
 4. Dersom det er mulig, bør du få et vitne til å be-
  krefte riktigheten av opplysningene på omslags-
  konvolutten. Vitnets navn og fødselsdato påføres 
  omslagskonvolutten.  Det er ikke krav om at vitnet er 
  norsk statsborger.  Vitnet bør også signere.
 5. Omslagskonvolutten legges i en ekspedisjons-
  konvolutt som adresseres til: Rennebu kommune, 
  Myrveien 1, 7391 Rennebu. Stemmegivningen er klar 
  til å sendes med posten. For å bli godkjent må 
  stemmegivningen være kommet fram til kommunen 
  senest mandag 12. september 2016 kl 20 00.

- Rådmannen

Rådgivende folkeavstemming - Kommunereformen

Forfatterbesøk på biblioteket
6. september kl 11.00 er 
vi så heldig å få besøk av 
forfatter og folklorist Thor 
Gotaas på biblioteket. 
Thor Gotaas har kalt sitt foredrag 
”Et muntert blikk på norsk skihis-
torie” og han vil bl.a. snakke om 
bøkene ”Birken” og ”Femmila”. 
Forfatteren er kjent som en 
fantastisk forteller og foredrags-
holder. Arrangementet er åpent for alle.  Selv om det 
er på formiddagen håper vi at så mange som mulig 
har anledning, spesielt skiinteresserte. Vi garanterer en 
underholdende formiddag.

Gratis inngang.     Arr: Rennebu folkebibliotek
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 K U N N G J Ø R I N G E R

Gruppebehandling i basseng 
ved Oppdal Kulturhus
Oppstart: 22. august 2016
Nye deltagere trenger henvisning fra lege. 
Ved spørsmål kontakt kommunefysioterapeut
Kari Tronsgård mob 913 81 511

Totalleverandør innen
elektroinstallasjon

Telefon: Jens 996 42 897 
John Håkon 481 15 515
E-post: post@rennebuelektro.no

•	 Installasjon	i	bolig,	hytte,	
	 landbruk	og	næringsbygg
•	 Elkontroll	bolig
•	 Tele	og	datanett
•	 Alarm	og	brannvarsling

Ny dato for RNs 
neste utgave!

I forbindelse med folkeavstemminga 
ang. kommunereformen den 12. september, 

vil Rennebunytt komme med 
TEmANUmmER mANDAG 5. SEPTEmBER. 

(i stedet for torsdag 8. september).
Frist for kunngjøringer/annonser til dette nummeret 

er flyttet til fredag 26. august!

tlf 72 42 76 66 - mari@mediaprofil.no

 

Hyggekveld for medlemmer 
onsdag 7. september kl 19.00

•	 Gunn	Anita	leder	kvelden
•	 John	Oluf	spiller
•	 Medlemmene	synger
•	 Åse	Jøndal	spiller	og	forteller
•	 Kaffe	og	karbonader	serveres
•	 Utlodning

Velkommen!

Historisk vandring i Undal Verk
onsdag 31. august kl 17.30.
Oppmøte ved gruva. Det blir kaffe.
Velkommen! 

Rennebu historielag

Sausankerdager

Vanlige sankerdager: Ettersanking
16.-17. september 8. oktober
23.-24. september 15. oktober
 29. oktober

Rennebu sau og geit

Rennbyggen Danseklubb inviterer 
alle nåværende og tidligere medlemmer 
til 50-års jubileum 29. oktober 2016 
i samfunnshuset på Berkåk
Musikk: GLUNTAN
 
Sett av datoen!
Påmeldingsinformasjon kommer senere.

Rennebu Skolekorps vil rette en stor takk 
til alle som var med og stilte opp på dugnad i forbindelse 
med Rennebumartnan 2016. Uten alle dere så har vi ikke 
hatt mulighet for å få det til.

Styret

Reklamebyrå 
og grafisk verksted

tlf 72 42 76 66 - mediaprofil.no

Vi har egen digitalprint 
med rask og sikker levering av trykksaker!
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Har du dine 
forsikringer  
i orden?
Ring oss på telefon 
72 42 82 50 for en 
gjennomgang!

 

Dette skjer i Rennebu!
26.08 Kaffe, bakst, seterprod Svartdalssetra 11-16
26-28 Gullgravercamp Gisnadalen
27.08 Nerskogskonserten Skarbakkan 19.00
 Jarle Bernhoft
27.08 Kaffe, bakst, seterprod Svartdalssetra 11-16
27.08 Kaffesalg Jutulstuggu	 11-15
27.08 Saudag i fjellet Åssætra 12.00
   Johan	G.	Hoset
27.-28. Loppemarked Furuly, Nordskogen 11-17
28.08 Familiegudstjeneste Nerskogen kapell 11.00
28.08 Høymesse Rennebu kirke 20.00
31.08 Kaffe, bakst, seterprod Svartdalssetra 11-16
31.08 Historisk vandring, Undal Verk  17.30
01.09 mottak av klær Refshus skole 16-18
04.09 Høymesse Berkåk kirke 11.00
04.09 Semesteråpning, Normisjon Meslosætra 12.00
   hos Kjellfrid og Per Arild
05.09. Rennebu Husflidslag åpent hus 
   sokkelen i Sanitetshuset 18-21
13.09 Seniordans Voll skole 14.00

Gjeterhundtrening hver mandag kl 18.00
oppi Kjøinndolpa hos Sissel K. Ulvin

Følg fotballen i Rennebu
Kamper og treningstider finner du på
http://rennebu.com/idrettsglede/rennebu_il/fotball/

Hva skjer i høst?
Gratis innrykk i kalenderen

send epost til mari@mediaprofil.no
eller ring tlf 72 42 76 66
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Telefon 72 43 00 40 – www.soknedal-sparebank.no

A-R Helgemo AS har 
butikk sentralt på Berkåk 

og utfører blant annet:
Varmepumpemontering • Sanitæranlegg
Avløpsanlegg • Flis- og vedfyringsanlegg

Våre erfarne rørleggere hjelper deg med alt av 
rørleggertjenester, service og vedlikehold.

Å benytte Bademiljø gjør det tryggere for deg.

INDUSTRIVEIEN 4, 7391 RENNEBU. TELEFON: 72 42 64 64

A-R Helgemo AS

Aktivitetsdag i 
Sansehagen

Forrige uke arrangerte Hverdags-
rehabilieringsgruppa ved Helsesenteret 
aktivitetsdag med løp for rullator, rulle-
stol og gåing. Det var strålende vær, stor 
deltagelse og god stemning.

Alle fikk diplom og sjokolade, og 
de tre beste i hver klasse ble premiert. 
Samtidig var utdeling av 
premier for trimboka som 
er plassert i Mjukliveien 
ved Helsesenteret. Det 
var gått 366 turer, og 
Rolf Johansen (under) 
fikk førstepremie med 65 
turer.  Odlaug Aune (t.h.) 
fikk andrepremie med 
45 turer, samtidig som 
hun vant rullatorklassen 
i løpet.

Av Dagfinn Vold


