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Velkommen til
vandring i
pilegrimenes
fotspor!
Den 3. juni 2007 gjentar
vi suksessen fra i fjor med
felles vandring langs pilegrimsleden. Vandringen er
i regi av Berkåk sokneråd
og Rennebu sokneråd i
samarbeid med kulturkontoret. Alle uansett livssyn,
eller øvrige preferanser, er
hjertelig velkommen til å
delta. Her er det rom for
alle, selv om det nok vil bli
en del fokus på den åndelige dimensjonen ved en
pilegrimsvandring.
I fjor tilbakela vi strekningen fra Havdal skole til
og med Gammelgræva.
Denne gangen starter vi på
fornminnefeltet
ved
Skjepphaugen kl. 12.30.
Herfra fortsetter vandringen ganske bratt opp til
veien mellom Eggan og
Sliper. Vi følger stien over
Olavskleiva og kommer
ned til Flågardene. Turen
avsluttes ved fornminnefeltet på Kjønnmoen.
Med på turen er pilegrimspresten. Det vil også
bli orientert om historie og
severdigheter langs veien.
Ta med niste og noe å drikke. Vi håper på godt vær!!
Så sees vi!
- Enhetsleder
kultur og fritid

Nr 8/2007, 10. m a i Å r g . 30

Sissel kommer
Pa n g s t a r t p å å r e t s
m a r t n a s u ke i R e n n e b u
- m e d h e l e v e rd e n s
S i s s e l Ky r k j e b ø .
Søndag 12. august kommer Sissel Kyrkjebø med band
til Rennebu for å holde konsert. Den tradisjonelle kulturkvelden blir i år erstattet av
en konsert med en av verdens
flotteste sangartister. Dyktige,
folkekjære, jordnære, og populære Sissel vil garantert ta
sitt publikum med storm.
Sissel hadde sitt første
sjarmerende møte med det
norske folk gjennom Rune
Larsen sine populære ”Syng
med oss”- programmer fra
Grieghallen i Bergen allerede i
1983. Siden sang hun seg inn i
det Europeiske folk sine hjerter da hun sang i pausen i den
internasjonale
finalen
i
Melodi Grand Prix i 1986.
Hun har sunget sammen med
størrelser
som
Placido
Domingo og Jose Carreras. Hun har gitt ut
mange soloplater, sunget filmmusikk, fått
Spellemannsprisen, og i år ble hun kåret til
Tidenes norske kvinnelige artist.
Når Sissel nå i sommer er på turne i
Norge er det for å feire sine 20 år som artist
og for å møte sitt trofaste publikum.
Repertoiret vil bestå både av kjente toner nytt og spennende materiale.
Konserten lar seg gjennomføre takket
være god støtte fra Rennebu kommune og

GOD kaffe – GOD mat
GOD stemning

fra lokalt næringsliv i bygda. Et sånt arrangement trur vi vil bidra til å løfte både Rennebu
og martnan ett solid hakk oppover.
— 1000 billetter vil bli lagt ut for salg på
Rennebu
Turistkontor
og
gjennom
Billlettservice fra og med 14. mai. Vi ønsker
Sissel med band hjertelig velkommen til
Rennebu i august, og håper på en fullsatt
Rennebuhall med et martnasstemt publikum,
sier Rennebumartnans kultur- ansvarlig Maj
Britt Svorkdal Hess.

www.berkaak-veikro.no
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Blomsterkurs
Fagforbundet
avd.
545
Rennebu, arrangerte den 28/307 blomsterkurs for sine medlemmer. Kursleder Eva Helene
Sæther hadde mange tips og råd
og gi bort til de 9 damene som
hadde meldt seg på kurset.
Resultatet ble flotte oppsatser til
påske og en koselig kveld!

Stolte kursdeltakere viser fram sine
påskeinspirerte blomsteroppsatser.

Kunnskapsløftet – fra ord til handling

Mona Skaret - prosjektlederen fra
Utdanningsdirektoratet.
Med feiende jazz åpnet Korsen
Swinging Departement den første
samlingen for nettverk 1 av kommuner
som deltar i det nasjonale utviklingsprosjektet ”Kunnskapsløftet – fra ord
til handling”. 38 deltakere fra Malvik,
Selbu, Trondheim (2 nettverk), Volda,
Gausdal, Ringsaker og Rennebu møttes i Mjuklia Ungdomssenter 25. april.
Én av deltakerkommunene, Stange, var
dessverre forhindret fra å møte.

Utdanningsdirektoratet hadde utfordret Rennebu til å
være arrangør og
hadde lagt rammene
for samlingen. Alle
kommunene i nettverk 1 har fokus i
arbeidet knyttet til
”tilpasset
opplæring” og står slik sett
overfor
sammenlignbare utfordringer. Prosjektlederen
fra Utdanningsdirektoratet, Mona
Skaret, deltok på samlingen med viktige innspill fra direktoratet.

Siden dette var første samling i
nettverket, hadde kommunene en kort
presentasjon av prosjektene sine.
Videre trakk Mona Skaret linjene fra
kommunenes prosjekt til det nasjonale
programmet og Utdannings-direktoratets målsetting om at skolene gjennom
sitt prosjektarbeid skal utvikle skolen
til i større grad å bli organisasjoner som
kjennetegnes av kunnskapsdeling og
evne til organisasjonsutvikling.
Hun
understreket
betydningen av at skoler og
skoleeiere som deltar i programmet er viktige for å få til
spredning (spesielt lokalt og
regionalt) av erfaringer og
kunnskap, men at det også
forventes at prosjektene
bidrar til å dokumentere og
spre erfaringer, verktøy,
modeller og arbeidsformer
som andre kan ha nytte av
Korsen Swinging Department spilte til velkomst.

lokalt, regionalt og nasjonalt. Hun gav
uttrykk for at det er nødvendig å utvikle modeller, verktøy og arbeidsformer
knyttet både til pedagogikk og til organisasjonsutvikling/kvalitetsforebedring, og at Utdannings-direktoratet vil
være mest opptatt av det som dreier
seg om organisasjonsutvikling/kvalitetsforbedring.
Siste del av dagen var lagt opp som
dialogkafé viet drøfting av problemstillinger kommunene har i denne fasen
av prosjektarbeidet.
Det var hyggelig for Rennebu å få
oppdraget med å arrangere denne første samlingen. Særlig hyggelig var det
siden kommunen bare dager før samlingen hadde mottatt melding om at vi
er sikret deltakelse i utviklingsprogrammet ut prosjektperioden, og at
Utdanningsdirektoratet hadde bevilget
nye prosjektmidler til videreføring av
skolenes arbeid i prosjektet ”Kultur for
læring i en skole med rom for alle og
blikk for den enkelte” – 644 000 blanke
kroner som blant annet setter kommunen i stand til å kjøpe veiledning til
skolene i arbeidet videre.
Deltakerne gav uttrykk for tilfredshet med utbyttet av dagen. De roste de
unge musikerne som gav oss en så fin
start på dagen og undret seg over at en
liten kommune som Rennebu har så
høy kvalitet blant musikerne i skolekorpset. Klart vi har det! Med god tilpasning til utøvernes forutsetninger og
nivå – i kulturskole og grunnskole– kan
elevene våre nå så langt de vil!
- Ingegjerd Mortensen -
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Kvardagstips med FYSAK
”Ut på tur – aldri sur”. Å gå på tur gjev både fine naturopplevingar og
trim. Og så kan det vere sosialt i tillegg. Voraløypa er fin om vinteren
og om søndagane treffer ein naboane der. Ein fin kombinasjon av trim og sosialt
samvær. Men ein kveldstur med lykt på hovudet kan også ha sin sjarm. Sommars
tid blir det gjerne ein
søndagstur i skogen, kanskje til ein topptrimpost. Og så er det mange spennande
toppar i Trollheimen. Om hausten er det fin trim å vere med naboar å sanke sauer,
og det er både spennande og sosialt i tillegg. For min del gir også vedhogst og
gardsarbeid fysisk aktivitet og er fin avveksling etter ein dag inne.
Eg utfordrar Olaug Reitås til å dele sine trimvanar med oss andre.
Lars Olav Hoset

R e n n e b u ko m m u n e
Adresse:
E-post:
Telefon:
Telefax:
Åpningstid:

Berkåk, 7391 Rennebu
post@rennebu.kommune.no
72 42 81 00
72 42 81 01
08.00-15.30

o rd f ø r e r B j ø r n R o g s t a d
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Snart byggestart på Bakkan
N å h a r d e t b l i t t s k i k ke l i g f a r t i
p l a n e n e o m u t by g g i n g p å
B a k k a n , og går det som utby g gerne Stiklestad Eiendom vil
b l i r d e t by g g e s t a r t a l l e r e d e t i l
høsten.
Daglig leder i Stiklestad Eiendom,
Brynjar Farstad, kan fortelle at salget av
leilighetene vil starte så raskt som
mulig, og de tar sikte på at leilighetene
skal være ferdig for innflytting i løpet
av 3. kvartal 2008.
Denne utbyggingen på Bakkan er
en videreføring av den tidligere planlagte utbyggingen, og den har fått navnet Sentrumsenga Berkåk. Oddmund
og Anne Haugen som stod bak de tidligere planene, stiller nå tomtearealet
disponibelt for Stiklestad Eiendom, og
sistnevnte står dermed for selve utbyggingen og salget av leilighetene.
Stiklestad Eiendom er et utbyggingsselskap med bredt engasjement i
Nord-Trøndelag og i Åre. Det er første
gang de engasjerer seg i SørTrøndelag. De har et lignende prosjekt
som planlagt her på Berkåk gående i
Leksvik, og det har fått kjemperespons.
De 3-4 siste årene har de bygd 350 leiligheter.
Enkelt og gjennomprøvet
— Det er en trend med enklere liv
der en vil ha mindre vedlikehold og
mere tid til fritid, samtidig som at
bostedene skal være nærmest mulig
sentrum. Vi har bygd tilsvarende prosjekt tidligere, og vi har derfor en god
følelse for prosjektet her på Berkåk,

Grunneier Oddmund Haugen, ordfører
Bjørn Rogstad og Brynjar Farstad i
Stiklestad Eiendom ser frem til byggestart
for boligprosjektet Sentrumsenga Berkåk
på Bakkan.
forteller Brynjar Farstad. Leilighetene
vil bli bygd i livsløpsstandard etter
Husbankens krav, og vi har bygd samme type leiligheter før, slik at de er
gjennomprøvd.

innskuddet kr 398.000, mens for en 4roms på 85 m2 er innskuddet på kr
798.000.

Borettslag
I første omgang tar utbyggerne sikte på å bygge to hus med tilsammen 10
leiligheter - fordelt på 3- og 4-roms leiligheter. De største leiligheten kan
også benyttes av barnefamilier i etableringsfasen.
Utbyggingen vil bli organisert som
borettslag, med et innskudd og videre
bokostnader hver måned. Bokostnadene vil dekke kommunale avgifter,
forsikring, fellesstrøm og andre felles
utgifter. Ved borettslag er det også
skattefradrag for bokostnadene, slik at
den her stipulerte husleien på kr 4.989
pr. måned i praksis vil bli kr 3.837.
For en 3-roms leilighet på 70 m2 er

Salget starter
Salget på leilighetene starter i disse
dager, og det vil i den forbindelse bli
avholdt et salgsmøte. Farstad kan fortelle at ved salg av 5 leiligheter vil de
starte arbeidet med utbyggingen. Han
regner med at det blir stor interesse, og
de vil nå bygge opp et interesseregister
av de som melder sin interesse for å
kjøpe leilighet.
Ordfører Bjørn Rogstad kan fortelle
at kommunen vil kjøpe leilighet for å
ha til disposisjon ved ansettelser. Ellers
vil Bjørn påpeke at dette er et etterlengtet prosjekt som det er stort behov
for, og han håper nå at folk kjenner sin
besøkelsestid.
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Ung gårdbruker i Rennebu?
Har du nylig tatt over en gård, eller spekulerer du på muligheten for å gjøre dette en gang i framtida? Vi inviterer til treff for
ungdom og nystarta gårdbrukere i Rennebu, fredag 18. mai kl. 12.00, kommunestyresalen på Berkåk.
Hva må til for at du skal bli eller fortsette som gårdbruker i Rennebu? Hvilke muligheter fins? Vi har invitert personer som
forteller om sine erfaringer med det å ha lyst til å bli bonde, og det å ta over en gård og
utvikle drifta videre. Vi legger opp til diskusjoner om aktuelle tema rundt borda – og håper
det kommer innspill som vi kan ta tak i, slik at det blir attraktivt for deg å være gårdbruker
i Rennebu i framtida! Er dere så heldige at det er flere ”håpefulle” i familien, så send alle
sammen! Det blir servert pizza – velkommen!
Påmelding til Orklaringen innen fredag 11. mai. Tlf 72 49 47 80 eller e-post
orkla@lfr.no
Arr: Rennebu Bondelag, Rennebu produsentlag, Rennebu Sau og Geit, Rennebu Bonde- og
Småbrukarlag, Rennebu kommune og Orklaringen.

Salg av salat og
frukt på
arbeidssenteret
Hver fredag er ivrige hender på
Arbeidssenteret i full gang med å kutte
opp og dele diverse ingredienser til
sunn og god salat. I mer enn to år har
bedrifter og privatpersoner på Berkåk
fått tilkjørt sunn og god mat til lunsj.
Hjemmebakte grove rundstykker og
dressing er fast følge til maten. Nytt av
året er det at Arbeidssenteret også tilbyr bedrifter frisk frukt en gang pr. uke.
Frukta kjøpes inn, veies og pådeles før
den bringes ut hver tirsdag. I alt førtifire kilo med diverse frukt kjøpes inn til
de i alt sju bedriftene som har gitt seg
med på denne fine ordninga.
Et flott initiativ som mange setter
pris på – frukt og grønt burde alle spise
mye mer av. De ansatte på
Arbeidssenteret har tatt utfordringen
og tilbyr nå også frukt ved siden av
salat.

Jorid Fossmo og Kjellrun Solli har laget en
stor bolle med salat som er bestilt av
bedrifter og privatpersoner.

Hva skjer med renovasjonen?
Etter vedtaket i kommunestyret om
å inngå samarbeid med Hamos for å bli
fullverdig medlem fra 2008 er arbeidet
i gang. Avtaler og avklaringer med
framdriftsplaner
skal
utarbeides
mellom partene. Ved å gå inn i Hamos
med fullt medlemskap vil en få like
vedtekter og like priser sammen med
de 9 andre kommunene. Hamos oppnår gunstige priser for levering av de
forskjellige fraksjonene.
Fra 27. april har vi begynt å levere
restavfallet til forbrenningsanlegget på
Heimdal. Det første vogntoget med ca
25 tonn restavfall varmer allerede folk i
Trondheim. Innbyggerne i kommunen
merker også at en ikke skal sortere ut
matavfallet lengre. Nå når en ikke legger restavfallet i deponiet i Berkåksmoen, er det ikke lenger krav om
utsortering av matavfall fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling.
B e r k å k s m o e n sorteringsanlegg vil
bestå også i framtida. Hvilket navn og
om det blir utvidede åpningstider er
det Hamos som bestemmer fra 2008.
Anlegget vil bli åpent for mottak av
restavfall, papp og papir, jernskrap,
trevirke, EE-avfall, plast og annet
avfall.
H u s s t a n d e n e i Rennebu vil fra
neste år merke den nye ordningen da
alle vil få nye innsamlingsenheter. En
for restavfall og en for papp og papir. I
tillegg har Hamos en ordning for innsamling av plast fra husstandene.
H y t t e n e vil også i løpet av 2008 få
en ny ordning. Alle containerne i kommunen vil etter hvert bli fjernet. Det vil
bli mange flere innsamlingspunkter
plassert rundt om i kommunen etter

den nye ordningen. Nye innsamlingsenheter vil bli plassert nærmere hyttene enn de som er i dag. De vil bli av
forskjellige størrelser avhenging av
antall hytter som er i områdene.
P r i v a t e bedrifter som i dag leverer
avfall gjennom Rennebu kommunes
ordning vil også etter årsskiftet kunne
få løst hentingen av avfallet gjennom
den nye ordningen.
H a m o s vil til høsten gå ut med
informasjon til alle, både for fastboende og for hytteeiere. For fastboende
vil det til høsten bli gitt ut informasjon
om størrelser på beholderne og hvilke
abonnement en kan velge mellom.
Den nye ordningen er mer tilpasset
hver enkelts avfallsmengde. En kan
velge størrelsen på beholderne samt
henteavstand fra veg. Samarbeid
mellom naboer er det også lagt opp til,
dette vil gi reduserte priser. Det vil
også bli utarbeidet egen info til hytteeierne hvor innsamlingspunktene vil bli
lagt inn på kart.
- Teknisk drift -
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God sang - God mat
Tirsdag 22. mai kl 13.00 inviterer Frivillighetssentralen og God Mat til formiddagskonsert med Heidi Skjerve. Arrangementet er etter modell fra Orkdal der
Bankstua har vært arena for tilsvarende tilstelninger. De har hatt flere flotte artister som har opptrådt
for et svært ungt publikum og deres foreldre, med
kjempestor suksess. For Anne på God Mat og Maj
Britt på Frivillighetssentralen er dette et spennende
forsøk på å gjøre noe nytt her i bygda for en litt
uvanlig målgruppe, og de håper det blir en trivelig
opplevelse for både små og store.

Trøndelags
triveligste...
S t o k k ø ya S j ø s e n t e r h a r b l i t t
k å r e t av Tr ø n d e l a g R e i s e l iv a s
t i l " Tr ø n d e l a g s t r iv e l i g s t e r e i semål 2006”. S e n t e r e t d r iv e s
av u t fl
flyy t t a r e n n by g g To r i l d
L a n g k l o p p o g R o a r S ve n n i n g .

Kunstgress på Berkåk?

Torild og Roar foran strandbaren på
Stokkøya, med barna i fanget.

Det ligger an til at det kan bli
kunstgress på fotballbanen på Berkåk.
Ihvertfall hvis det hurtigarbeidende
utvalget med Knut Hårstad som leder
får det som de ønsker. Ellers i utvalget
sitter Arne Ivar Østerås, Ottar Ramstad
og Olav Stavne.
Utvalget har kommet godt i gang
med arbeidet, og de har også avholdt et
folkemøte som konkluderte med at det
må bygges kunstgressbane. — Vi har
kommet frem til at banen må legges på
gressbanen på Berkåk, slik at grusbanen kan benyttes til verdifull parkeringsplass ved større arrangement.
Undervarme på banen vil ikke bli aktuelt. Det koster for mye både investeringsmessig og driftsmessig, og vi tjener kanskje bare en måneds lengre
brukstid på vinteren, forteller Knut.
Under normale forhold kan banen tas i
bruk i slutten av mars.

Den nye gressbanen er kostnadsberegnet til 6,5 millioner kroner inkludert
moms. Utvalget arbeider ut fra en budsjettmodell der investeringen fordeles
med 1/3 hver på spillemidler, Rennebu
kommune og Rennebu idrettslag.
— Hvis kommunen står som utbygger, vil de kunne få refundert momsen,
og nettobidraget fra kommunen blir
dermed ikke så stort, forteller Knut.
Det er fra Fotballforbundet satt
fokus på å bygge flere kunstgressbaner,
og i sone Gauldal er det underdekning
på tre baner.
Utvalget arbeider mot å presentere
planene på et møte på Aunan i slutten
av mai, der representanter fra
Fotballforbundet,
Fotballkretsen,
Rennebu kommune og Rennebu IL vil
være tilstede. Det ideelle målet er at
banen skal stå ferdig med det nye dekket i løpet av høsten 2008.

I juryens begrunnelse står det bl.a.
at gjennom en kombinasjon av kreativitet og pågangsmot har Torild
Langklopp og Roar Svenning forvandlet et småbruk til et framtidsrettet opplevelsessenter. Kompromissløs arkitektur og matopplevelser basert på lokale
råvarer har, sammen med glimrende
service og kundebehandling, gjort
Stokkøya Sjøsenter til et reisemål som
utmerker seg og som det blir snakket
om.
Torild flyttet til Stokkøya for fem år
siden, da Roar tok over hjemgården.
De nye driverne bestemte seg for å satse på reiseliv, og ville gi seg selv fem år
for å se hvordan de ville lykkes. Fortsatt
driver de med gård, og har 160 voksne
utgangersauer. Men, reiselivsutbyggingen har vokst fort disse fem årene,
og i dag har de en idyllisk strandbar
ved sjøkanten, 40-50 senger med leirskolestandard, 3 kysthus for fremleie
og utleie av båtplasser og festetomter.
— Vi har egentlig satset smalt med et
urbant preg som vekker oppmerksomhet, men har truffet bredt.
Ved siden av prisen som Trøndelags
triveligste reisemål har de også blitt tildelt "Utviklingsprisen for Fosen 2006".
Torild, som er daglig leder for bedriften, ble også kåret til "Årets bygdebygger i Åfjord for 2006".
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Kulturpris til
Frivillighetssentralen
Årets kulturpris fra Kvinnegruppa i
Rennebu Arbeiderparti gikk til
Rennebu Frivillighetssentral for deres
viktige arbeid. Nærmere 130 personer
utfører arbeid for Frivillighetssentralen
på frivillig basis. Ellers arrangerer de
bl.a. formiddagstreff både på Voll og på
Berkåk, og de arrangerer årlig dansegalla for funksjonshemmede. Maj Britt
Svorkdal Hess og Arne Lundaløkk
mottok prisen på vegne av Rennebu
Frivillighetssentral.

Kulturskolen med
ny studiekatalog
Kulturskolen i Rennebu sender i
disse dager ut ny studiekatalog for neste år. Nytt av året er “Band”, der de
som har lyst til å spille i band får tilbud
med lærer gjennom Kulturskolen.
Nytt av året er også at du kan
benytte elektronisk søknadsskjema, og
det finner du på www.kulturskolenrennebu.no eller www.rennebu.kommune.no. Du kan også som tidligere
søke på papirskjema som du får i
Servicetorget. Frist innen 20. mai.

Bibliotek-tipset
Eli Rygg: Hvor
gammel blir en
bølge?
En fortelling
om Benjamin.
Varm, vakker
og ikke minst
viktig er Eli
Ryggs temafortelling. En bok til å bli klok, nesten
trygg av, enda den handler om livets
aller mørkeste ting, det å skulle dø!
Ikke så enkelt når man er bare ti år, og
så inderlig gjerne vil leve, fordi livet
kan være så fint.
Eli Rygg er en modig forfatter. Hun
våger å løfte på teppet og trekke fram i
lyset det vi har gjemt der, et "hysjtema", for døden er noe som ikke
angår oss, ikke sant? I hvertfall ikke
enda. Så sitter vi da her med en trist
bok, en "svartebok"? Snarere tvertimot, langt på vei. Her er humor og glade ting, spennende opplevelser og snodige møter, enda Benjamin og alle vet
at han snart skal dø. Herlige "tenke-

tanker-stunder" mellom de to bestevennene Benjamin og Torkild! Leseren
er i velsignet godt selskap med Eli
Rygg, hun kan dette med barn. Har
jobbet med og for barn i hele sitt liv. I
"Bølgeboka" er hun igjen barnas uredde drabant. Hun går aldri på akkord
med noe som har med barna å gjøre.
De trenger sårt en forsvarer i en verden
som oftest ikke "ser" dem. Hvis de da
ikke kan oppnå noe ved det (som f.eks.
reklamekraftenes ofte skummelt bevisste utnyttelse av kunstig framprovoserte det-må-dere-ha-behov). Stå på Eli!
Både barn og voksne trenger deg. Og
takk for at du tør, der vi andre trekker
lua godt nedover både ører og øyne!
Og spesielt takk for boka om
Elisabet Berkaak
Benjamin.

E ve n t y r s t u n d m e d E l i R y g g
p å B i b l i o t e ke t
torsdag 24. mai, kl 17-18.
Eli vil lese fra det fine eventyret om
"Guds gjøgler".
Velkommem til alle, store og små!
Åpningstider på biblioteket:
mandag og torsdag: 16-19.
onsdag: 10-13. V e l k o m m e n !

Dette skjer i Rennebu!
10.05
11.05
12.05
14.05
15.05
15.05
17.05
18.05
20.05
22.05
22.05
22.05
23.05
24.05

Festmøte
Misjonsh. Voll
Pubkveld
Sandbrekka
FEST m/Vassendgutan
Samfunnshuset
Fotball J16 7 RIL-Byåsen3 Frambanen
Tren-skyting
Gmlstødalen
T r e n i n g / o p p s k y t i n g , j e g e r e 19.00
Fotball
J14 7 RIL-Trønder-Lyn2
Berkåk Grus
G14 RIL – Ålen2/Haltd
Frambanen
Se egne kunngjøringer s. 11.
Framtid som gårdbruker
Komm.salen
Skytingens dag
Gmlstødalen
Formiddagsstreff
Omsorg.boligene
Treningsskyting
Gmlstødalen
T r e n i n g / o p p s k y t i n g , j e g e r e Gmlstødalen
Fotball G11 7 RIL-Løkken Frambanen
J12 7 RIL-Hovin
Berkåk Grus
MS 5 RIL 2-Svorkmo/NOI Berkåk Gras
Terrengløp
Trollvang
Eli Rygg i Biblioteket

19.30
21-01
19.30
17.00
18.00
19.00
12.00
12.00
11.00
17.00
19.00
18.00
18.00
19.30
19.00
17.00

Rennebu Musikkorps tirsd. kl 19.30-22.00 i samfunnsalen
Rennebu Skolekorps torsd. kl 18.00-20.00 i samfunnssalen
Rennebu Songkor onsd. kl 20.00 – 22.00 Voll skole
Rennebu Mannskor tirsd. kl 20-22 på Berkåk skole
Berkåk Bridgeklubb tirsd. kl 18.30 på Torgkroa

G r a t i s i n n t y k k i k a l e n d e r e - ko n t a k t
R e n n e b u Tu r i s t kontor, tlf 72 42 77 05

Oppdal
Kulturhus
torsdag 24. mai
(kl. 18.00 - 21.00)
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Rennebu kommune
Rennebu kommune søker
pedagogiske ledere og barnehageassistenter
med tiltredelse fra 01.08.07.
Følgende stillinger er ledige:

Bruk eget søknadsskjema som finnes på www.rennebu.kommune.no under stilling ledig eller ved
henvendelse til servicetorget i Rennebu, tlf. 72 42
81 00.

Nerskogen og Voll barnehager
80% fast stilling som pedagogisk leder for tiden
med arbeidssted Voll.
100% fast stilling som barnehageassistent for
tiden med arbeidssted Voll.
80% fast stilling som barnehageassistent for
tiden med arbeidssted Voll.

Søknadsskjemaet sendes pr. e-post til: postmottak@rennebu.kommune.no innen
18. mai 2007.
Rådmannen

Ca 40% vikariat (1 år) som barnehageassistent
for tiden med arbeidssted Nerskogen. Tar forbehold om stillingen blir ledig.

Berkåksmoen avfallsplass
vil i mai og juni ta i mot
gratis jernskrap fra alle i
Rennebu kommune (både
bedrifter og private) Alle
må nå ta en aksjon for å rydde opp i nærmiljøet.
Åpningstider: Torsdager kl. 12.00 - 18.00
Teknisk drift

Innset og Vonheim barnehager
80% stilling som pedagogisk leder for tiden med
arbeidssted Vonheim.
80% stilling som barnehageassistent for tiden
med arbeidssted Vonheim.
80% stilling som barnehageassistent for tiden
med arbeidssted Vonheim.
Vi tar forbehold om stillingsendring.
Krav: Pedagogisk leder må ha godkjent førskolelærerutdanning. Barnehageassistenter bør ha
erfaring fra barnehagearbeid.
Politiattest må foreligge før ansettelse.
Vi søker etter personer som er (for alle stillingene):
- Interessert i barn og barns utvikling og læring
- Friluftsinteressert og miljøbevisst
- Positivt innstilt til utviklingsarbeid og endring
- Samarbeidsvillig og positiv
- Arbeider selvstendig

Rennebu Kommune
teknisk drift

Rennebu bondelag,
Rennebu bonde og småbrukarlag
Det blir i år ikke arrangert egen skrotdag av
faglaga. Vi oppfordrer i stedet våre medlemmer til
å benytte seg av muligheten til å levere gratis i
Berkåksmoen i mai og juni. Har du problemer
med transport/store mengder, ta kontakt på
tlf. 97185666.
Fjern skrotet da blir du og naboen bedre til mote!
Rennebu bondelag
Magnar Skjerve
Rennebu bonde og småbrukarlag
Thomas Breen

Berkåksmoen avfallsplass i uke 20.

I tillegg for stillingene som pedagogiske ledere:
- God på å lede voksne og barn
- Erfaring fra bruk av digitale verktøy

Berkåksmoen avfallsplass holder åpent ekstra
onsdag 16. mai kl. 12.00 - 18.00
Teknisk drift

Lønn etter avtaleverk og pensjonsordning.

Til alle dr. Bøaseters pasienter

For nærmere opplysninger Nerskogen og Voll
barnehager, kontakt
enhetsleder Anne Svegård tlf. 72 42 67 70.
For Innset og Vonheim barnehager, kontakt
enhetsleder Marta Hage, tlf. 72 42 81 90.

Vil informere om at jeg går ut i permisjon f.o.m
29.05.07-29.05.08 grunnet videreutdanning.
I denne perioden vil Dr. Simon Dyrbye Hansen
vikariere i min stilling.
Vil med dette også ønske alle en god sommer!
mvh
Irene Bøaseter
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Rennebu kommune
Hjemmebaserte tjenester
Tjenesten for funksjonshemmede
Ledige stillinger miljøarbeidere:
1. 33,80% fast stilling, arbeid hver 3.helg.
2. 23,69% fast stilling,arbeid hver 3. helg.
3. 19,94% fast stilling, arbeid hver 3. helg.
4. 50,94% vikariat, arbeid hver 3. helg,
til og med 30.09.08
For stillingene gjelder:
Primært utdanning som hjelpepleier eller
omsorgsarbeider.
Ufaglærte kan bli vurdert.
Spesifiser hvilken stilling det søkes på.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes
ved henvendelse til Joveien, ved Gunhild
Romsås Olsen tlf 72 42 77 10 eller konsulent for
funksjonshemmede Hanne Kristin Rise
tlf 72 40 25 06.
For samtlige stillinger gjelder avlønning i hht.
gjeldende lov og avtaleverk.
Søknaden sendes Rennebu Kommune,
Rådmannen, 7391 Rennebu eller pr. e-post til:
postmottak@rennebu.kommune.no
innen 24.05.07.
Bruk gjerne eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig
eller ved henvendelse til servicetorget,
tlf 72 42 81 00
Personlig assistent:
48 timer pr. uke som personlig assistent til ei
dame som er i 60 åra.
Disse timene deles med en assistent som allerede er på plass.
Hun trenger hjelp for å tilrettelegging av aktiviteter og ivareta oppgaver i og utenfor hjemmet.
Behovet for hjelp kan være i forbindelse med
ting i huset, handling, bank, post, skyss, time hos
lege, fysioterapi og sykehus.
Tilsetting snarest.
Den personlige assistenten må ha førerkort.
Nærmere opplysninger om stillingene kan fåes
ved henvendelse til konsulent for funksjonshemmede Hanne Kristin Rise tlf. 72 40 25 06.
For stillingen gjelder avlønning i hht. gjeldende
lov og avtaleverk.
Søknad sendes Rennebu Kommune,
Rådmannen, 7391 Rennebu,
eller e-post tilpostmottak@rennebu.kommune.no
innen 24.05.2007.
Bruk gjerne eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig
eller ved henvendelse til Servictorget,
tlf: 72 42 81 00

Hjemmebaserte tjenester har følgende leiliget
ledig for utleie;
Det er ledig leilighet i omsorgsboligen på Berkåk.
Leiligheten er på ca. 47m2 + bod.
Husleie er på kr. 3.795,- + strøm.
Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes
ved henvendelse til Hjemmebaserte tjenester,
tlf 72 40 25 05, 72 40 25 30.
Søknad sendes: Rennebu kommune,
Hjemmebaserte tjenester, 7391 Rennebu.
Søknadsfrist: 22.05.07

Ferievikarer
Hjemmebaserte tjenester i Rennebu kommune
søker etter ferievikarer for sommeren 2007. Vi
trenger vikarer for sykepleiere, hjelpepleiere &
omsorgsarbeidere. Videre trenger vi vikarer for
hjemmehjelperne.
Spørsmål angående jobbene kan rettes til
infotorget, v/ Gry Mari Røe, tlf 72 40 25 05.
Personer uten relevant utdanning kan søke.
Søknadsfrist 22. mai. Søknaden sendes til:
Rennebu kommune v/ enhetsleder HPO

Brukerstyrt personlig assistent
Hei, jeg heter Christian og er 23 år. I november 2004 ble jeg skadet i en trafikkulykke og ble
sittende i rullestol.
Jeg leter etter en person, først og fremst en
mann, som kan tenke seg å bli min personlige
assistent, 10 timer for uken.
Jeg trenger bistand til det meste i hverdagen,
både når jeg er hjemme og når jeg skal ut.
Arbeidstiden vil variere noe, men jeg trenger
først og fremst bistand på ettermiddag- og kveldstid.
Er det noe du lurer på, kan du ringe mora mi
på tlf 938 47 671 eller konsulent for funksjonshemmede Hanne Kristin Rise på tlf 72 40 25 06.
For stillingen brukerstyrt personlig assistent
gjelder avlønning i hht. gjeldende lov og avtaleverk.
Søknaden sendes Rennebu kommune,
Rådmannen, 7391 Rennebu, eller e-post til postmottakrennebu.kommune.no innen 24.05.2007.
Bruk gjerne eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig
eller ved henvendelse til:
Servicetorget tlf 72 42 81 00
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Martnasuka 2007 i Rennebu åpner med en

uforglemmelig konsertopplevelse

Sissel Kyrkjebø
med band
Rennebuhallen
Berkåk, søndag
12. august
kl 20.00.
Dørene åpner kl 19.15.

Billettsalg fra Rennebu Turistkontor og
Billettservice fra mandag 14. mai kl 09.00
Rennebu Turistkontor - åpent hverd. 9-16 - tlf 72 42 77 05
Billettservice - www.billettservice.no - tlf 815 33 133

Sitteplasser
Sal 1. etg. - voksne 395,-/350,- barn u/15 år 250,-/200,Tribune 2. etg. - voksne 395,- barn u/15 år 250,-

Sissel innleder martnasuka i Rennebu, og
denne konserten i Skapergledens tegn
er gjort mulig med hjelp fra Rennebumartnans hovedsamarbeidspartnere:
- Rennebu kommune
- Mediaprofil as
- Gjensidige Oppdal og Rennebu
- Kraftverkene i Orkla
- SpareBank 1 Midt-Norge
- Kvikne-Rennebu Kraftlag
- og andre velvillige sponsorer:
God Mat, Berkåk Veikro og Gjestegård,
Blilyst, Byggmakker Berkåk-Oppdal,
Økonor Berkåk og Interrevisjon
Orkanger.

Ståplasser 2. etg.
Voksne 300,- barn u/15 år 150,-

arrangeres fra 17. - 19. august 2007
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Meldal Sparebank - alltid tilgjengelig!
Kontakt oss for en samtale om
– innskudd og plasseringsprodukt
– lån og leasing
– forsikring
– nettbank og kort

Tlf 72 49 80 00 • Fax 72 49 80 10 • E-post: post@meldal-sparebank.no • www.meldal-sparebank.no

Stikk innom
Rebustorget, Berkåk – Tlf 72 42 74 45

Vi “ﬂytter” gartneriet
til Rebustorget i vår!
Telt ute med sommerplanter, ampler,
stauder, vintergrønt, busker, roser, jord,
gjødsel m.m

Til konﬁrmasjonen
Buketter, oppsatser, lys, servietter, duker og
brikker.
Bestill blomster i god tid!
Gavetips til konfirmasjonen finner du hos oss

Nyheter fra Black Design

Skjerve Gartneri er stengt i vår.
NB! Nå kan du plante stemor på gravsted,
i urner og bedd

Blomster ved kirkegårdene
Innset kirke: Tirsdag 15. mai kl 18.30-19.30 – Torsdag 24. mai kl 19.30-20.30
Rennebu kirke: Onsdag 16. mai kl 19-20 – Fredag 26. mai kl 19-20
Nerskogen kapell: Lørdag 9. juni kl 16-17

Rennebu Nytt

tid

til den gode idéen
Når vi tar regnskapet får du mer tid til å tenke
kreativt for fremtiden – til beste for din bedrift.

Økonor Berkåk
(Interdata Berkåk AS)
Postmyrveien 19, 7391 Rennebu
Tlf. 72 42 82 00
E-post: berkak@okonor.no

• Revisjon

avd. Soknedal, 2.etg. Meieribygningen,
7288 Soknedal, tlf. 72 43 34 07

• Skatte og avgiftsrådgivning

Bedre reklame as

w w w. o k o n o r. n o

12

avd. Trondheim, Bratsbergvn. 5,
7493 Trondheim, tlf. 73 82 26 57

• Bedriftsrådgivning

Til konﬁrmasjonen
Vi hjelper deg med råd og
veiledning til pyntingen!
Bestill oppsatser i god tid!

Inter Revisjon Orkanger AS

17. mai buketter
Vi formidler blomster til hele verden

Berkåk Blomster

Adresse: Røhme Gård, 7300 Orkanger
tlf 72 48 15 00
Adresse Rennebu:
Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu
tlf 72 40 23 39
E-post: orkanger@interrevisjon.no
www.interrevisjon.no

Berkåk - tlf 72 42 72 87

Lei av treg internettforbindelse?
Loqal privat ADSL
fra kr. 298,- pr. måned!
Bredbåndstelefoni
fra kr. 28,- pr. måned”

a
d
n
e
d
Nå me hastigheter!
høyere
Tlf.: 980 36 666

www.loqal.no
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Kan et forsikringsselskap gi et godt tilbud

UTEN
SMÅ SKRIFT?

JA!
Se vårt tilbud på el-sjekk bolig.

Nå er det snart klart for
Topptrim og Turorientering igjen!
Vi har mye nyttig til vårens turer:
Gnagsårplaster – Kompass
Sitteunderlag – Drikkeﬂasker – Superundertøy

Vii girr 20%
% rabattt
på bolig-/innboforsikringen din
Bestillerr du
u el-sjekk
k innen
n 10.. febr.. 2006
fårr du
u i tillegg
g ett tilskudd
d på
å krr 500,-

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

VIKTIG INFORMASJON TIL
VÅRE KUNDER

Hytter og Hagemøbler
Tlf 72 42 73 29
7391 Rennebu

Åpningstider

Solide og
sammenleggbare
fritidsmøbler.

mandag-tirsdag 9-15
torsdag - fredag 9-15
telefontid onsdag 9-15
tlf kontor 72 42 75 50/fax 72 42 71 51
eksperten@c2i.net

Redskaps-/vedbu av villmarkspanel
3x2 m. Leveres ferdig
montert/byggesett kjøres på lastebil/traktor

RØR-EKSPERTEN A/S
Berkåk, 7391 Rennebu tlf. 72 42 75 50

Tilbud 14.500

Grandiosa, original 585 gr 1990
Ky l l i n g fi
fillet Prior, 750 gr, pr pk
6990
Nykål, pr kg
990
N a k k e k o t e l e t t e r / s o m m e r k o t e l e t t e r, frosset, pr kg 39 90
K a r b o n a d e r, Gilde 800 gr, pr pk
4990
R e g a l h vetemel 3x2 kg
2690
E ve rg o o d k a f f e filter/kok, 250 gr
1390
Åpningstider:
mandag - fredag 09.00 - 20.00
lørdag 09.00 - 18.00

Post i butikk

Fossum AS

7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52
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Konﬁrmasjon
like rundt hjørne...
vi leverer mat til selskapet
• Møtestedet for alle
• Internettkafe
• Private arrangementer
• Catering

www.godmat-berkak.no
Rebustorget - tlf 72 42 76 98/ 958 19 742

Behov for gr us/pukk?
Vi leverer grus og utfører små og
store gravejobber. Eksempelvis drenering,
tomtegraving og masseutskifting.
Ring for en uforpliktende prat

Telefon 944 87 876

Kvalitet preger Jonsered
sine Skog- og Hageprodukter
Automower slår plena di helt alene og lydløst, fra du setter
den ut om våren til du tar den inn om høsten.
Kom og se den i arbeid hos oss.
Motorsager - plenklippere - trimmere

BEO BYGGVARE A/S er et ﬁrma med 16 ansatte
som driver salg av trelast, maling og byggvarer på
Oppdal og Berkåk. Vi er medlem av
BYGGMAKKER, Norges største byggvarekjede.

Til vår avd på Berkåk søker vi

LAGERMEDARBEIDER
Søker med førerkort kl C og
Truckførerbevis blir foretrukket.
Arbeidet er meget variert. Det består
hovedsaklig i ekspedering av kunder,
ordrebehandling etc. Du bør ha godt
humør og være glad i å omgås mennesker. Ryddighet og orden er også viktig.
Søknad sendes
Beo Byggvare A/S,
Berkåk, 7391 Rennebu.
Spørsmål ang stillingen rettes til
Magnar Gunnesmæl, tlf 900 63 924

BYG G MAK K E R

Voll, 7393 Rennebu - Tlf. 72 42 66 35 - Mobil 976 80 819

BeO Byggvare AS
Berkåk 72 42 54 40 - Oppdal 72 40 02 20
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KUNNGJØRINGER

17. mai på Nerskogen
Toget starter fra Nerskogen skole kl 10.30. Rennebu
Musikkorps.
Tale for dagen ved Knut Ingolf Dragset
Underholdning & leker.
Matsalg.

Velkommen

17. mai feiring på Voll
10.00

Flaggheising
Barnetog med Rennebu Skolekorps
11.00
Gudstjeneste i Rennebu Kirke
v/ Jostein Landrø
11.00
Kaffe og issalg starter
11.00 - 13.00 Middagssalg
14.00
Tale for dagen v/Bjørn Rogstad
Natursti
Leker for barna

Velkommen

17. mai på Berkåk
11.00
12.00
12.15

Familiegudstjeneste i Berkåk kirke
Toget går fra kirka
Program ved Helsesenteret
Tale for dagen
Rennebu Skolekorps
Rennebu Musikkorps
13.30 Program i Rennebuhallen
Servering - loddsalg
Uteleker
Inngang:
Voksne kr 50,Barn kr 25,-

Velkommen!
NB! Nytt i år, salg av varmmat
arr. 7. klasse v/ Berkåk skole

KUNNGJØRINGER
God sang på God Mat
Formiddagskonsert med mjuke ord & toner av
småbarnsmamma Heidi Skjerve
TIRSDAG 22. mai kl 13.00 på God Mat Berkåk.
Mat: Brød m/godt pålegg og frukt. Sjølbetjening
Småbarnsforeldre inviteres spesielt,
men konserten er åpen for alle.
Velkommen til en trivelig formiddagsstund.
Arr. Anne på God Mat /Maj Britt på Friv.sentralen
Annonsen er sponset av Spiren AS

Tvillingvogn ønskes kjøpt. Ring Venche 452 41 650
Vertikaldelt bolig (130m2) billig til leie på Voll.
Tlf. 995 49 922

Piano tilsalgs. Prisant. kr 3.000,Henv. Vonheim barnehage Tlf 72 42 81 90

Hus tilsalgs på Nerbakken, Voll.
Kontakt 72 42 61 22/72 42 65 75

Takk for oppmerksomheten på dagen min 4/4-07.
Astri Solemsmo

Stavgang i kveld 10. mai blir ﬂyttet
til onsdagskvelden 23. mai kl.18.00.
Møt opp i Gunnesgrenda hos Randi og Gunnbjørn Hårstad
Alle velkommen!

2-roms leilighet i 1.etg selges i Træthaugveien 2 A,
49 m2 boa. Felleskostnad 3.367 kr. pr.mnd. Prisantydning
80.000 kr eks. omkostninger. Henv. tlf 932 01 808
på dagtid, 72 55 38 44 etter kl 20.00

HELSESTUDIO
Vi starter Helsestudio i kjellerlokalene,
Frivillighetssentralen på Berkåk torsdag 10. mai –
tirsdag 15. mai – onsdag 16. mai – onsdag 23. mai –
torsdag 24. mai – torsdag 31. mai.
Alle dager fra kl. 17.00 – 19.00. Ta med håndduk.
Det blir en kaffeskvett å få. Det koster kr 50,- pr kveld.
Alle velkommen!

17. maifest for hele bygda i Mjuklia
Ungdomssenter kl 19.00.
Tale for dagen v/ Gunnar Bonsaksen
Det blir sang, musikk, leiker m.m.
Bevertning
Inngangspenger (trekning på billetten):
Voksne kr. 50,Barn gratis
Alle velkommen!
Arr. Rennebu Normisjon og Berkåk sokneråd

Rennebu Kirkegård. Oppussing av gravstøtter før
17. mai. Kontakt O. Skjerve. Tlf 995 33 739

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring Vann og energibrønner
Edvin Eide: 950 34 056
Tlf 72 42 54 47 – Innset 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com

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

Rennebu Nytt -

n e s t e n u m m e r 2 4 . mai - frist for stoff 15. m a i -

Rennebu Nytt

- en aktiv medspiller
- Kraftsalg

Legg turen til Kvikne!

- Installasjon

17. mai har vi
k o l d t b o r d o g va r m b u f f e t

- Elektrobutikk

Varmbuffet hver helligdag og søndag.

Pe n s j o n i s t p r i s e r
B e s ø k v å r e h j e m m e s i d e r : w w w.kviknefjellhotell.no

B e o m t i l b u d p å t e l e f o n 6 2 4 8 55 50

IX
Takk og PR
iser
for Gule pr

Berkåk,
tlf 72 42 72 10
åpent 9 - 22 (20)

Medlemstilbud - gjør et kjempekupp

38900
Storm Fiskesett 109000
Wilfa luftfukter 99900
Fjelltelt
99900
Sportstrille
49900
Solstoler

ikke medlem 59800
ikke medlem 259400
ikke medlem 199500
ikke medlem 2495

00

ikke medlem 99900

PARTIVARE

Severin
dampgenerator

999

00

Les kundeavisen på
www.coop.no

FASTE GULE PRISER
Med Rennebu Nytt når du 2.700 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!

