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Haddy kommer på
martnan

Haddy N´jie leder 
Eurovision Song Contest 
i mai, og i august holder 
hun konsert i Innset kirke
under årets Rennebumartna.

Rebustorget, Berkåk - Tlf 72 42 74 45

Konfirmasjon?
blomster, lys, servietter, gaver finner du hos 

Pynt med stemor til 17. mai
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• Hva er kommunens mulig-
heter for rekruttering av
mennesker, kompetanse og
nye virksomheter? 
• Hvordan kan kommunen
legge til rette for økt bosett-
ing? 

En del av svaret på dette ligger i de
ledige gårdene og småbrukene som
finnes i kommunen. Bruk som tradi-
sjonelt har blitt sett på som lite inter-
essante i landbrukssammenheng, kan
gi kommunen en mulighet til å få til-
flytting av familier med nye spennende
ideer som kan føre fram til realisasjon
av ny virksomhet.
Gårds- og småbruk er attraktive

boplasser og plasser hvor man kan
utvikle nye virksomheter. Flere og flere
kan tenke seg å kjøpe eller leie et
gårdsbruk. I dag stopper mange
spennende ideer i vanskeligheter med
å finne ledige eiendommer på marked-
et. 
Gjennom Rennebu 3000 er det et

ønske å få økt bosetting. I den forbind-
else søker vi å gjennomføre aktiviteter
som bidrar til kartlegging av ledige
gårdsbruk og småbruk, informasjon til
gårdeiere om mulighetene, samt vei-
ledning i forbindelse med salg/utleie.
Vi kan også være med å markedsføre
salg/leie av gårder på www.gards-
bruk.no og på vår hjemmeside.

Det er ønskelig å få ledige gårds-
bruk i bruk igjen, eller å få disse ut for
salg eller leie. Dette kan være med på å
trekke nye innbyggere og/eller ressurs-
er til Rennebu.
• Det er unge par som ønsker å satse 
innenfor landbruket.

• Det er småbarnsfamilier som er på 
søken etter et lite småbruk for 
bosetting

• Det er mange som vil bo på bygda!

I løpet av de siste 14 dagene har
kommunen mottatt følgende spørsmål
fra interesserte kjøpere:
Småbruk 
Jeg og min samboer er på utkikk etter et

lite småbruk / setereiendom / tomt i og/ell-
er omkring Rennebu. Vi har vært og sett
på en del prosjekt, men har hittil ikke hatt
hell i vår søken etter et småbruk.
På sikt vil vi flytte på oss til et område

som Rennebu, og forhåpentligvis til et lite
småbruk som matcher våre mål og inter-
esser.

Om det er noen som vet noe omkring
vår søken etter et småbruk eller kjenner
noen som kjenner noen etc...., hadde vi
satt pris på tips:=)

Boligjakt/restaureringsobjekt
Vi er en småbarnsfamilie med to små

som er på boligjakt og har kommet over et
mulig restaureringsprosjekt i deres kom-
mune. Vi vil i tilfelle ha med to bedrifter
på flyttelasset, så det er mye som må på
plass før vi kan sette sakene våre i lastebil-
en og vende nesa nordover. Kan noen
hjelpe oss?

Forpakte melkebruk
Vi er et ungt par på utkikk etter små-

bruk / gård. Vi ser i første omgang for oss
å forpakte, og da helst melkebruk. Han er
utdannet agronom og har arbeidet som
avløser de to siste årene etter at han gikk
ut skolen. Vi har i lengre tid snakket om å
flytte til Rennebu. Så da kommer spørs-
målet - finnes det noe slikt i Rennebu? 

Er det noen i Rennebu som ser at
de kan bistå her?
Si fra til meg om dere har noen tips

som kan styrke antallet bønder og inn-
byggere i kommunen. Kanskje kan vi i
samarbeid få til lys i flere hus!
Ta kontakt!

Evy-Ann Ulfsnes
Prosjektmedarbeider
72428143
evy.ann.ulfsnes@rennebu.kom-

mune.no

Nytt liv i ledige
gårdsbruk! 
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Fire Sølvtiner til Rennebu
Sølvtina fra TINE er den høy-
este utmerkelsen melkebønd-
er her i landet kan få for
utmerket melkekvalitet.

Det er flere krav som må oppfylles
for å få Sølvtina, deriblant må det
leveres elitemelk sammenhengende i
15 år. Det vil si melk av aller beste
kvalitet i alle måneder med leveranse.
I forbindelse med årsmøtet i TINE i

Oslo fikk hele 35 melkeprodusenter fra
TINE Midt-Norge tildelt sølvtine for
levering av elitemelk i 15 år. Hele fire
havnet i Rennebu - Karen Johanne og
Bjørn Egil Hoel, Kirsten Øverland og
Endre Ommedal Øverland, Synnøve
og Ola Bruholt og Nina-May og Bjørn
Havdal. Fra Meldal fikk Kari og Erik
Stene tildelt sølvtina.

Kjempeprestasjon
I hele landet fikk 113 melkeprodus-

enter tildelt sølvtina. 
— 15 år med feilfri melkelevering

blir 1950 feilfrie leveringer! Da skjønn-
er alle at å oppnå sølvtina ikke handler
om flaks, men systematisk, hardt
arbeid. Sølvtinemottakerne står helt
fremst i TINEs kvalitetsarbeid, i tillegg
til å være forbilder for alle yrkessøstre
og -brødre, sa konsernsjef Hanna
Refsholt under utdelinga i Oslo 28.
april.

Tok over gården i 1988
Bjørn og Nina May Havdal tok over

gården i Gisnadalen i 1988, og de har
aldri angret på at de tok det valget. 
— Vi trives godt, men det er ikke all

verdens økonomi å drive gård. Men,
det er mange andre fordeler som vi
setter stor pris på, sier de.
Da de tok over hadde gården ca 52

dekar dyrka mark. De har etterhvert
dyrka opp nye vel 50 dekar, samtidig
som at de har kjøpt tilleggsjord. I disse
dager er de i ferd med å dyrke opp
ytterligere nye 50 dekar. 
I fjor flyttet de inn i nytt fjøs, og i

årene de har drevet har de også kjøpt
melkekvote, slik at de har gått opp fra
ca 74.000 liter melk da de tok over til ca
162.000 liter melk i dag.
— Melk- og kjøttprisene har ikke

utviklet seg så mye på den tiden, slik at
det er volumøkningen som utgjør økt
inntjening. Det fører igjen til økt arbeid
og økt ansvar. Men, det er har mye å si

at vi har en som vil ta over gården, da
er det motiverende å holde på for å
legge tilrette for neste generasjon.

20-årsplakett fra før
Nina May og Bjørn har tidligere fått

20-årsplakett for å levere elitemelk. For
denne plaketten tolereres det to
“glipp” i leveransene, og i 1993 fikk de
trekk på melka ved én levering grunnet
E-vitaminmangel, der årsaken var
rundballer som hadde ligget i sola. 
— Fôr og melkekvalitet er et inter-

essant område. Vi har hele tiden holdt
fokus på kvaliteten, og vi har fått mye
god hjelp fra produsenttjenesten og
Orklaringen, forteller to gårdbrukere
som har fortjent sølvtina.

Av Dagfinn Vold

Nina May og Bjørn Havdal fikk Sølvtina etter 15 år med prikkfri melkeleveranse.

Gardinsuksess!
Tirsdag 27. april var den store gardin-oppheng-
dagen  i Helsesenteret.

11 damer ble med i bøtteballetten, vasket vinduer, hengte
opp gardiner til stor begeistring for beboere og ansatte. Mange
timer med dugnad er nå unnagjort. På gardinsømmen fikk vi
med 3 profesjonelle sydamer Mali Hårstad, Lilly Strøm og
Ambjørg Ytterhus pluss tre av våre egne damer. Kvinnegruppa
takker alle som stilte opp denne dagen.

Gunda Uv med sine nye gardiner!



4 Rennebu Nytt

arrangeres fra 13. - 15. august 2010
www.rennebumartnan.no

Hjertelig velkommen til KIRKEKONSERT:

HADDY N´jie 
& a few good men!

Innset kirke 
onsdag 11. august kl 21.30 

Billetter: 
sittebilletter290,-  
ståbilletter 230,-

Billettsalg fra Rennebu Turistkontor 
fra onsdag 19. mai kl 10.00
Åpent fredag-mandag: 10-15 - tlf 72 42 77 05

BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Møbelgruppe Roma
Komplett møbelgruppe i
brun flett. 2 seter sofa,
2 stoler og bord.
Seteputer er inkludert.

3990,-

Nyt sommeren ute!
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Frustrerte småbarnsforeldre...
Ja, da er klokken 21.40 og
Frustrerte Fruer vil starte om
noen strakser, men kvelden i
kveld har jeg tenkt å sette av
til mottiltak til de frustrerte…

Jo, en kan helt klart blir frustrert og
mer enn frustrert av en stressende
hverdag med barn som krever mye og
som prøver å styre livene til foreldrene
sine. 
Det å oppdra barn i alderen fra tre

til åtte år kan være krevende både for
foreldre og barn. Våre søte små strekk-
er grenser og ønsker å utfordre for-
eldrene til de blir gale.
Hvordan unngå å ha sutrete barn,

hvordan takle barn med mindre utag-
ering og barn med større adferdspro-
blemer? Hvordan få til et trivelig fam-
ilieforhold?
”De utrolig årene” – første gangen

en leser dette kan en fort oversette det
til ”de urolige årene”. For det er jo slik
det føles. Hverdagen blir helt snudd på
hode, foreldrenes følelse av å ikke
mestre det lille nurkets utbrudd med
skriking og utrøstelig gråt….hjelp.
Etter hvert når babyen blir større og
har fått litt språk og en egen og sterk
vilje - utfordrer den foreldrene slik at
de ikke føler de har overskudd og
kapasitet til å gjøre de rette tingene til
rett tid. 

Hjelp - hva gjør vi da?
Lek med barnet
- Det er viktig at en har tid til å leke 
med barna. La barna lede leken og la 
barnet styre tempoet i leken. 

- Det er viktig å oppmuntre barnets 
ideer og kreativitet

- La barnet få bruke fantasien i leken. 
- Le og ha det gøy…

Ros barnet
- Grip barnet ditt i å vise god atferd – 
ros etter hvert.

- Gi beskrivende og spesifikk ros. 
- Ros umiddelbart etter ønsket adferd
- La rosen ledsages av klapp, klem og 
kyss. 

Håndfast belønning
- Av og til kan et enkelt belønnings-
system gjøre at barna blir motivert 
for å endre adferd. I tillegg til ros og 

kos vil en kunne endre barnets 
adferd.

- Ikke ta de vanskeligste oppgavene 
først.

- Fokuser på positiv adferd.
- La barnet være med å velge belønn-
ing. 

- Bland ikke belønning og straff. 

Grensesetting
- Reduser antall beskjeder
Har dere tenkt over at dere gir ca 17 
beskjeder i løpet av en halvtime? I 
familier med barn som har ulike 
adferdsvansker kommer en på et 
snitt på 40 beskjeder på en halvtime.

- Gi en beskjed om gangen og gi rea-
listiske beskjeder.

- Gi ”gjør” beskjeder (gå rolig, snakk 
lavt)

- Bruk ”når så” beskjeder (når) du er 
ferdig med å vaske koppene, (så) kan 
du leke med vennene dine. 

- Gi korte beskjeder. 
- Husk å rose barna når de hører etter 
og følg opp konsekvenser når de ikke 
adlyder. 

- Oppfordre til problemløsning samm
en med barna. 

Så da alle foreldre, besteforeldre,
barnehageansatte og alle dere andre
som har lyst til å gjøre en innsats for
barnas selvtillitt. Ned på gulvet og lek
med barna en 10 minutts tid hver dag.
Ros barnet underveis og prøv å redus-
ere antall beskjeder. 

Lykke til, dette er bare så spenn-
ende og lærerikt. Faktisk er det masse
herlig moro å leke sammen med barna.
Ha en fantastisk flott vår sammen

med barna!

Hilsen fra en deltaker på kurset 
De Utrolige Årene

Haddy N´jie
kommer på
martnan
Årets kirkekonsert under
Rennebumartnan med Haddy
N´jie vil gi publikum  musi-
kalsk kvalitet av høy klasse
og menneskelig varme.

Haddy N´jie leder Eurovision Song
Contest i mai, og onsdag 11. august 
holder hun konsert i Innset kirke under

årets Rennebumartna.

Med jubileumsårets tema Gull og
grønne skoger ønsker Rennebumart-
nan å gi drømmene gode vilkår, og
samtidig være fremtidsrettet. Da vi
oppdaget “Haddy N´jie & a few god
men” sa det bare pang. Denne kon-
serten vil bli en totalopplevelse som vil
gi en smak av “Gull og grønne skoger”,
sier en entusiastisk kulturansvarlig
Linda Øvereng.
Det allsidige mennesket Haddy

N’jie har gambiske røtter, og hun har
markert seg både som samfunns-
debattant, journalist, programleder i
NRK, forfatter, skuespiller, som del av
gruppen Queendom – og ikke minst
som soloartist. “World of the free” er
hennes tredje soloalbum, og er gjenn-
omsyret av hva som opptar henne: det
medmenneskelige, kjærligheten,
kvinners egenverd, det å bli sett og
rettferdighet. Hun utfordrer like mye
seg selv som oss andre. Med sin bak-
grunn og poetiske bevissthet formidler
hun tanker med litt andre fargenyanser
enn mange andre. 
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Det treårige ”prosjekt Trollheimen -
næringsutvikling i og i tilknytning til
verneområdene” er i startfasen. I løpet
av mai/juni blir prosjektleder tilsatt. En
styringsgruppe er oppnevnt med
representant fra hver av deltakerkom-
munene; Rennebu, Meldal, Rindal,
Sunndal, Surnadal og (antagelig)
Oppdal. Fra Rennebu kommune er
undertegnede oppnevnt som repre-
sentant. Hver deltakerkommune for-
plikter seg til å skyte inn kr 100 000
hvert år i tre år, Blilyst kr 150 000 pr år.

Fra kommunestyresaken siteres:
”En generell internasjonal trend i

reiselivet viser en økning i opplevelses-
og kulturturisme, hvor eksotiske natur-
opplevelser står i høysetet. Det er dette
vekstpotensialet vi ønsker å ta del i,
men ønsker å styre ut fra en helhetlig
lokal forvaltning av verneområdene”.
Og videre: ”Økt satsing på miljøtil-
passet turisme i verneområder gir
grunneiere og lokalsamfunn mulighet
til å utvikle stedegen verdiskaping.”  
Som eksempel på områder nevnes

utvikling av seterturisme, bygde- og
landsbruksbasert tiltak som kan bidra
til ivaretakelse av kulturlandskapet,
lokal mat osv.

Oppgaver
• Utvikling av reiselivsprodukter

og opplevelsespakker - nettverksbygg-
ing mellom aktører tilknyttet
Trollheimen. 
• Dialog med grunneierinteress-

ene og rettighetshavere. Naturbasert
turisme krever samarbeid.
• Miljøbasert bærekraftig reise-

liv i fokus. Kvalitetssikring av produkt-
er i samsvar med verneforskrifter og
forvaltningsplaner m.m.
• Kunnskapsoppbygging (kurs-

ing). Miljøsertifisering av turismebe-
drifter er aktuelt. 
• Etablere en helhetlig markeds-

plattform for naturvernområdet
Trollheimen, med randsone, som et
helhetlig reisemål og opplevelsespro-
dukt i løpet av 2010. I dette ligger kom-
munikasjonsverktøy for kommende
lokal forvaltningsmyndighet knyttet til
Trollheimen. Markedsplattformen vil
være et verktøy for kommunikasjon for
forvaltningen.
Kommunikasjonsstrategien inneholder
tre hovedområder – informasjon om
forvaltning, reiseliv og lærestoff for
skoleverket, samlet i en plattform. 
• Markedsføring, salg, kanali-

sering av ferdsel og kvalitetssikring.
Legge til rette for felles markeds-

samarbeid innen markedsføring og
salg.
Tilby verktøy for booking til reise-

livsbedrifter. P.t. manglende koor-
dinering og utvikling av bookingsys-
temer (ufullstendige hjemmesider).
• Innfallsporter og vandreleder

må vurderes oppgradert med skilting,
informasjon og øvrig infrastruktur.
• Bistand til utvikling av

arrangementer og attraksjoner.
Av Jan Bredeveien

Næring i Trollheimen
”Norge har en fantastisk natur, men det skjer jo ingen ting
der”, det var hovedkonklusjonen i en nylig offentliggjort inter-
nasjonal undersøkelse om Norge som reiselivsmål.
Trollheimsprosjektet er ett av svarene på denne utfordringen.

Joakim med band
i Berkåk kirke

Berkåksbyggen Joakim Bergsrønn-
ing går i år på jazzlinja på Agder
Folkehøyskole. Der har han sammen
med tre andre musikere dannet bandet
GIBS Quartet. Foruten Joakim
Bergsrønning (sax) består bandet av
Kristofer Spangen fra Trondheim
(gitar), Steinar Glas fra Kristiansund
(bass) og Hans Marius Indahl fra Oslo
(trommer).
Den 30. mai kl 19.00 vil de holde

konsert i Berkåk kirke, der de fremføre
selvlaget stoff, standarlåter og salmer
som de har omarrangert.
Denne konserten er en del av en

treukers turné bandet har i Møre og
Romsdal, begge trøndelagsfylkene og
Oslo, og de skal spille på alt fra skoler,
kaféer til kirker og hoteller.
Under konserten i Berkåk kirke blir

det forøvrig andakt ved Yngvar Brekke.
Konserten vil vare i overkant av en

time, og 50% av billettinntektene går til
nytt kirkeorgel.

Kvinnegruppas Kulturpris til
Aina og Ole Kant
1. mai fikk ble Aina og Ole Kant fra Nerskogen, etterkomm-

erne av samene som kom til Rennebu i 1874, tildelt
Kvinnegruppas kulturpris.
I begrunnelsen for tildelingen står det at samenes kulturarv

går fra generasjon til generasjon, og atRennebu er heldig som
har samene her og kan gi oss den rikdommen det er å ha for-
skjellige kulturer.

Solveig Træthaug overrekker Kvinnegruppas kulturpris.
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Mintes de falne i Nåverdalen

Det var rundt 80 fremmøtte under
minnemarkeringen i Nåverdalen den
28. april. Da var det på dagen 70 år sid-
en Arne Torbjørn Setnes og Karl Johan
Roos ga sitt liv i krigen mot nazistene.
Arne Torbjørn Setnes fra Borgund i
Møre falt som maskingeværskytter der
minnesteinen ble avduket. Karl Johan
Roos fra Orkdal ble såret i Innset
sentrum, og døde dagen etter på
Oppdal.
Kampene i Nåverdalen foregikk i

dagene 26. - 28. april i 1940. Det var
harde kamper, og tyskerne var overbe-
vist om at det var norske elitesoldater
som stod for motstanden. 
Olav Jostein Holten fra Indre

Nordmøre Forsvarsforening, og leder i
komiteen for denne dagen, fortalte
under minneseremonien at det var en
norsk styrke som bestod av deler av
Berkåk Bataljon og Bataljon KJØS fra
Setnesmoen som stod for motstanden i
Nåverdalen.  Her var møringer og
trøndere i kamp skulder ved skulder.
Oberstløytnant Nils Eggan ledet mot-
standsstyrken. Det var også mange av
bygdefolket som deltok med en hjelp-
ende hånd med mat, forlegning og
uniformer. 
Fra mitraljøsestillingen i Nåverdal-

en ble det skutt ca 6.000 skudd, og
denne troppen med fenrik Sørvik i
spissen var viktig for at styrken her
kunne holde ut i tre døgn mot en så
stor tysk styrke som presset på med
infanteri og fly med mitraljøse.

Det var kaldt om nettene da slaget i
Nåverdalen foregikk - minst 10 minus-
grader i dalbunnen og mye snø. Den
store snømengden sies å ha vært
avgjørende for at ikke flere mistet livet,
da granatene fra tyskerne ikke fikk den
tiltenkte virkningen.

Må lære av historien
— Det er i dag 70 år og 19 dager

siden den andre verdenskrig kom til
Norge. For nordmenn betydde dette
starten på fem års ufrihet og okkupa-
sjon. I dag har hendelsene kommet
mer på avstand, men vi plikter alltid å
minnes og hedre de som ga alt, det
ultimate - sitt liv. Selv har jeg ikke opp-
levd okkupasjonen. Jeg mener imidler-
tid at det både er viktig og riktig at vi

Den 28. april ble Arne
Torbjørn Setnes og Karl Johan
Ross mintes med en minne-
markering i Nåverdalen. Da
var det på dagen 70 år siden
de ga sitt liv for vår frihet.

Ole Jostein Holten fra Indre Nordmøre
Forsvarsforening, varaordfører Tora
Husan, distriktssjef for HV 11 Ove
Stauset  og distriktssjef for HV 12 Lyder
Karlsen ved bautaen over de to som som
ga sitt liv for vår frihet.

lærer av historien. Den dyrekjøpte lær-
dom vår nasjon fikk i krigsårene bør vi
unngå å erfare en gang til, sa distrikts-
sjef i HV 12 Lyder Karlsen da han
avduket minnebautaen.

20 bilder i gave 
Museumsfotograf Sjur Fedje fra

Molde har vært med i komitéen som
har planlagt denne dagen, og han
hadde ved hjelp av Kjell Magne Belsvik
funnet frem til gamle bilder og illustra-
sjoner med tilknytning til slaget i
Nåverdalen. To samlinger på 20 verdi-
fulle og innrammede bilder ble over-
rakt som gave til Rennebu kommune
og skytterlagene Innset og Rennebu.  

Av Dagfinn Vold

Ordfører Bjørn Rogstad, Jon Arne Vinsnesbakk og Bjørn Inge Haugset 
studere billedgaven fra musemsfotograf Sjur Fedje.
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Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

Døgntlf 91 31 30 30

Åpningstider fra 1. mai 2010
mandag – fredag 09.00 - 15.00
Du kan avtale å treffe oss til andre tidspkt.

tlf Oppdal 72 40 49 90
tlf Berkåk 72 42 82 50

Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

Rennebu Turistkontor
søker sommervikar:

12. juli – 15. aug

Utadvendt – Selvstendig
God lokalkunnskap er en fordel

Bør beherske noe engelsk
Søknadsfrist 28. mai

På tide med en 
skikkelig bilvask?
Vask bilen hos oss!
Bilvaskemaskin – 3 Selvvaskeplasser
Gratis bruk av støvsuger

Tilbud verdikort selvvask
Bet kr 399,- vask for kr 500,-Statoil Berkåk

tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

Brønnboring  – Biovarmeanlegg        
Vann og energibrønner

Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

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

Etablert 1989

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

Oddvar Lien: 901 64 232 

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

privat – næring – landbruk
Sparing  • Lån • Forsikring • Regningsbetaling

Inntil vi er på plass i 
egne lokaler på Torget i
Rennebu, treffes vi 
fortsatt på næringshagen
hver onsdag.

Planer om å 
bytte bank?
Enklere enn du tror! 
Ta kontakt og vi finner en løsning
sammen. Ring 910 09 992 eller 

stikk innom for en prat.



Rennebu Nytt 9

Ved hjelp av et
GPS-system regi-
strerer renovatørene
alle avvik ved hente-
punktene på renova-
sjonsruten. Systemet
viser for eksempel når
den private dunken
din er tømt og om du
har satt en ekstra
sekk ved siden av. 

Kjøleskap og
baderomsinnredning
- Utfordringene oppstår ved hytte-

containerne. Der har ingen kontroll på
hvem som tømmer hva – og heller ikke
hvem som setter søppel og skrot uten-
for containeren. Ofte er dette store ting
som skal gjenvinnes. Når avfall settes
igjen ved siden av containerne, må
renovatørene kjøre egen bil for å hente
dette. På sikt kan det igjen bidra til økt
renovasjonsavgift. Mye av det som
settes igjen er gratis å levere på gjen-
brukstorget, sier ordfører Bjørn
Rogstad.

Lite besøkt
Gjenbrukstorget i Berkåksmoen er

forholdsvis lite besøkt i forhold til
sammenlignbare kommuner. Om dette
er fordi at tilbudet er ukjent eller om
Rennbyggen har mindre søppel vites
ikke. 

- Gjenbrukstorget i Berkåksmoen er
åpent torsdager fra 9 – 16 og lørdager i
partallsuker fra 9 – 14. Her tar de i mot
alt av avfall – enten det er bildekk eller
kjøleskap, sier Rogstad.

Ta ansvar
- Som ”Grønn energikommune”

må vi i Rennebu sammen ta et tak for
nærmiljøet vårt. Det er bedre at avfallet
kan resirkuleres og komme til nytte,
enn at det blir liggende henslengt i
skogkantene, oppfordrer ordføreren.

Det meste leverer du allerede i dag
gratis på gjenbrukstorgene, og fra 1.
juli slipper du å betale noe som helst
uansett hva du leverer på gjenbruks-
torget.  

Rennbyggen har noe å lære
HAMOS har ansvar for å hente inn avfall både fra privat- og
fritidsabonnentene i kommunen. De rapporterer at rennbyggen
er på verstinglista når det gjelder søppel og rot – spesielt rundt
hyttecontainerne. Om dette er hyttefolk eller andre forbipasser-
ende er vanskelig å vite.

Bildet viser eksempel fra Rennebu.

En utgått sko
Har du ett eller flere par sko som

bare står der? Sko som ikke kommer
noen føtter til gode eller som er så
utgått at de er klar for redesign? 
I anledning årets eventyrlige tema

Gull og grønne skoger, vil Rennebu-
martnan gjerne ha sko i alle varianter;
herre- og damesko, støvler, skisko,
beksømsko, spasersko, joggesko, støvl-
etter, selskapssko med høy eller lav
hæl, kalosjer osv, osv. Skoene må
leveres Rennebumartnan innen 1. juni.

Sommerfest med
BIRKA
Sett av kvelden den 16. juni fra kl

18, da blir det sommerfest med BIRKA
på Torget i Rennebu. Hovedattrak-
sjonen for kvelden er åpningen av
sommerutstillingen, som denne gang-
en skal være en salgsutstilling med tre
spennende håndverksbedrifter. Stikk-
ordene er ”veldreid, glassklart og
høyspent”. Men det er slettes ikke alt –
det blir også underholdning, salg av
mat og produkter, og mye mer! Følg
med framover for mer informasjon.
Ikke glem og merke av dagen! 

Tur langs Orkla
Grindal grendalag arrangerer 2.

pinsedag tur langs Orkla med utgangs-
punkt fra Ramlo kl 11.00. Grendalaget
spanderer grillmat og kaffe ved Pollen.
Det går stort sett sti langs Orkla hele
veien opp til Grana - en tur på 7 km,
men turen kan avsluttes tidligere. 
— De som er med og går hele vei-

en, blir kjørt tilbake til utgangspunktet
for å hente bilen sin. Alle er velkomm-
en til å delta på turen, sier Gunnar
Sanden.

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka

GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680

Vi hjelper deg med
vårpuss av bilen!

A. R. HELGEMO as
– er en allsidig rørleggerbedrift som hjelper deg med:

– Nybygg, restaurering, service. Hytter og boliger
– Totalrenovasjon av bad, kjøkken og øvrige våtrom
_ Salg, montasje og service, -varmeanlegg
– Hyttetorg-forhandler

Tlf 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no
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Ledige stillinger 
v/Rennebu sykehjem
Vi søker:
Stilling 1: 40 % fast stilling som kjøkkenassistent 
ledig fra d.d.
Stilling 2: 20 % vikariat som kjøkkenassistent 
ledig fra 01.05.10.

Vi ønsker  personer som er positive og tar ansvar.

Vi tilbyr lønn etter avtale og god pensjonsordning.
Spørsmål om stillingene kan rettes til 
kjøkkensjef Roy Sitter på tlf 72 40 25 18 eller 
enhetsleder på tlf 72 40 25 12.
Bruk eget søknadsskjema som du finner under 
stilling ledig på www.rennebu.kommune.no eller
ved henvendelse til Servicetorget i Rennebu - 
tlf 72 42 81 00

Søknadsskjemaet sendes via e-post til
postmottak@rennebu.kommune.no innen 12. mai.

Rådmannen

FOTBALL DAG
Stamnan Grendalag ønsker å invitere andre
Grendalag/Nabolag til en uhøytidelig fotball-cup dag på
Frambanen til høsten.

Vi ser for oss at dette skal skje lørdag 4. september. 
Vi  prøver også å få til ett samarbeid med UL Framtidsvon,
om å arrangere PUB på Sandbrekka på kvelden.
Dette skal være en uhøytidlig konkurranse mellom grenda-
lagene/nabolagene, der både resultat, men også den mest
kreative/oppfinnsomme heiagjeng/supportergjeng skal 
premieres. Det er også viktig for oss at dette skal være en
familiedag der alle aldrer/generasjoner kan delta.
Om det vil foregå som cup, med puljespill, sluttspill osv,
eller om det blir seriespill der alle skal møte alle, får vi se
når vi vet hvor mange lag som har meldt seg på.
Noen kriterier for laget som skal være på banen samtidig:
- 7 stk inkl. keeper
- Blandalag, med minimum 3 damer/jenter
- Aldersblanding;  under 15 år – 2 stk

15 – 30 år – 2 stk
Over 30 år – 3 stk

- Reservebenken består av så mange dere ønsker

Ellers vil vi ha kaffe- og kiosksalg hele dagen.

Bindende påmelding av lag innen 1. juli til tlf. 917 31 658
eller e-post grethe.dahlshaug@stfk.no 

Vennlig hilsen 
Stamnan Grendalag

Åt slækt og vænna
Den femtende juni e i seksti i år
tenkt te å feir’e på garda vår.
No har’e se slik at i hele dinne tid
befinn i me utabygds når feireng sku bi.
Dæm senda me ut på et oppdrag
i kan itj bær res frå fer jebersdag.
Hem’um en snartur vil itj vårrå nok
te å få’e te slik at i kan inviter dokk.
Dæffer må i sett helt i ensamhet:
Å må fråbe me aill slags oppmærksamhet.

Hælseng frå Joar Fjellstad

Loppemarked og kaffe
på Torget lørdag 29. mai kl 10.00-15.00.
Har du lopper, eller har du lus – er det fullt i låve og hus?
Ta med deg skrotet og selg det gjerne. Det som er rot for
deg er for andre en stjerne.
Ta kontakt med Astrid på Rennebua eller Maj-Britt på 
Frivilligsentralen hvis du er interessert og vil vite mer.

Pinstibålbrenning på Trollvang fotballbane
- starter kl 20.00 den 22. mai
- 4H selger kaffe
- Grill, natursti

Tur langs Orkla 2. pinsedag
- Start ved Ramlo kl 11.00
- Kaffe og matservering ved pollen
- De som ikke vil gå, kan kjøre bil.
- Turgåerne kan gå så langt de vil

Arr Grindal grendalag

UL Framtidsvon
Ungdomslaget Framtidsvons nye styre består av følgende:
Leder Gunnar Uv. Kasserer: Liv Ramsem. Styremedlemmer:
Jørgen Hoel, Liv Torunn Engdal, Rune Bakk.
Kontaktperson for leie av Sandbekka er  
Rune Bakk tlf 413 05 466

Steinplukking
Steinplukking utføres med kombinert rive og plukker
Lars Arne Havdal, tlf 482 05 005
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Takk til diakoniutvalget for boka jeg fikk.

Olav Skamfer

Årsmøte i Bedriftsskirennet 
tirsdag 25. mai kl 19.00 i Frivillighuset.
Vanlige årsmøtesaker.

Styret

RIL Håndball 
innkaller til ekstra ordinært årsmøte i
Hallandstuggu 19. mai kl 19.00
Sak: Valg

Styret

Kjenner du slekta di?
På min hjemmeside http://leskjerv.seria.no
er å finne ca 4000 Rennbygg født etter år 1684.
Hilsen leiv.skjerve@online.no
brorsønn av “Skjervin”

Stavgang/Sosialt Samvær
i Gunnesgrenda 19. mai kl 19.00

Program: Allsang og levende musikk
Stavgang/Likemannsarbeid
Vassgrøt 
Kaffe fra svartkjel
Loddsalg (gaver mottas med takk)
Alle hjertelig velkommen!

LHL Rennebu

Rennebu Gutter 16 kommer i løpet av uke 20/21
på døra di for å selge toalettpapir, 40 ruller i pk á kr 250 til
inntekt for NowayCup-tur

Nerskogen løypeforening avholder sitt årsmøte i
Fjellheim på Nerskogen lørdag 22. mai kl 11.00.
Støttemedlemmer og andre interesserte ønskes velkommen.

Styret

Sesongavslutning ski og skiskyting

Det har vært en kjempeflott sesong med stor deltagelse på
poengrenn både i ski og skiskyting.
Styret i skigruppa inviterer nå alle som har deltatt på
poengrenn i ski og skiskyting til premieutdeling i
Rennebuhallen 19. mai kl 18.00
Det blir servering, video og bilder fra sesongens høyde-
punkter, og presentasjon av planer for neste sesong.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke alle 
som har bidratt gjennom vinteren både som dugnadshjelp
og økonomisk.

17. mai på Voll
09.30 Flaggheising ved 6.klasse

Barnetoget går runden og ender opp ved kirka
10.15 Gudstjeneste ved sogneprest Tore Samuelsen
11.00 Kaffe- og issalg starter
11.30 Middagssalg starter
12.00 Leker for barna, kjøring med hest og vogn
12.30 Skolemuseet er åpent
14.00 Tale for dagen ved rådmann Birger Hellan
14.45 Grendakampen
15.30 Premiering og resultat fra natursti, loddtrekning

Velkommen!

17. mai på Nerskogen
10.00 17-mai-tog fra Nerskogen skole
• Tale for dagen
• Underholdning
• Matservering, is, brus, kaffe
• Utlodning

Velkommen 17. mai komiteen

17. mai på Berkåk
10.30 Familiegudstjeneste i Berkåk kirke
11.15 17. mai-tog fra Berkåk kirke til helsesenteret
11.30 Program helsesenteret: Tale for dagen ved 

Lensmann Stein Bratseth 
12.30 Kaffeservering i Rennebuhallen
12.45 Underholdning og loddsalg
Ca14.30 Leker ute
Inngangsbilletter: Barn kr 25,- / voksne kr 50,-

Velkommen
7. kl ved Berkåk skole, 17. mai komiteen

17. mai på Innset
12.30 Gudstjeneste i Innset kirke
13.00 17. mai-tog fra Innset kirke til samfunnshuset
• Program i samfunnshuset med blant annet:
• Tale for dagen ved Bjørn Berntsen
• Program v/Innset skole og barnehage
• Anledning til å se DVD fra skolens reinsdyrjakt.
• Leker, natursti 
• Kaffe og kaker 
• Loddsalg

Inngang kr 50,- Barn gratis.     Velkommen
17. mai komitéen på Innset

En stor takk til Kvinnegruppa for flotte gardiner og
kaffetrakter.

Fra beboere og ansatte i Boligavdelingen
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Dette skjer i Rennebu!
12.05 Formiddagstreff Menighetshuset 11.00
13.05 Sykkelkarusell Torget, Berkåk 13.00
18.05 Trening R.Skytterlag Gammelstødalen18.30
18.05 Åpent møte Senterpartiet Kommunehuset19.00
19.05 J16 Rennebu – Tynset Kunstgrasbanen 19.30
20.05 Terrengløp Frambanen 19.00
24.05 Sykkelkarusell KRK, Berkåk 13.00
24.05 G16 R –Ålen/Haltdalen Kunstgras 19.00
25.05 Trening R.Skytterlag Gammelstødalen18.30
25.05 Formiddagstreff Omsorgsboligene11.00
25.05 G11 R – Oppdal2 Kunstgras 18.00

G12 Rennebu2 – Flå 19.15
26.05 G14 R – Flå/Lundamo Kunstgras 18.00

J14  Rennebu – Meldal 19.30

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05
e-post: turistkontoret@rennebu.net

27.05 Formiddagstreff Staure, Voll 11.00
27.05 Terrengløp Stamnessætrin 19.00
28.05 M4.div. R –Singsås Frambanen 19.30
30.05 Kirkekonsert Berkåk Kirke 19.00

GIBS Quartet m/ Joachim Bergsrønning

Rennebu Hundeklubb har trening / tur tirsdager kl. 18.00
– oppm. kommunehuset
Rennebu Musikkorps onsd kl 19.30-22.00 i samf.salen
Rennebu Skolekorps torsdager kl 18.00 i samf.salen
Rennebu Songkor onsdager kl 19.30 – 22.00 Voll skole
Rennebu Mannskor tirsd kl 19.30-22.00 på Berkåk skole
Berkåk Bridgeklubb tirsd kl 18.30 på Frivillighuset
Rennebu Husflidslag Åpent hus på Vonheim man kl 18-21

– en aktiv medspiller som har nett, kraft, installasjon og Euronics Berkåk

Åpningstider:
Man-tor 07.30-16.00
Fre 07.30-18.00 
Lør 10.00-14.00

I mai måned har vi tilbud på Samsung mobiltelefoner
Samsung E1080 – kan brukes uansett teleoperatør.
Enkel mobiltelefon, uten kamera.  

Samsung C5130 – Telenorlåst 
En telefon med kamera, music player, bluetooth og video. 

Samsung I8910 – Omnia HD – en rå telefon – Telenorlåst. 
HD-opptak, GPS, 8MP kamera, 16GB+micro SD, og WiFi.  

Kun kr 348,-

Jubeldager!

Nå: kr 5998,-

Kun kr 498,-


