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tjenesteproduksjon innen de fleste enheter over lang tid, 
innebærer at det er nødvendig å ta noen grep. Vi må tilpasse 
driften til de enhver tid gitte økonomiske rammevilkårene. 
Det å få mest og best mulige tjenester ut av hver krone, 
må være et overordnet og vedvarende mål for kommunen. 
Produksjon og utvikling av de kommunale tjenestene må 
gjøres innenfor en økonomisk forsvarlig ramme og even-
tuelt ved omprioritering av eksisterende ressurser. Derfor er 
det naturlig og riktig at vi noen ganger stopper opp og ser 
nærmere på all vår tjenesteproduksjonen «under lupen». Det 
er vi i gang med nå. Vi har startet opp med en ekstern drift-
sanalyse av tjenestene innen den største enheten – dvs. pleie 
og omsorg. Offentlig statistikk viser at pleie- og omsorgstje-
nesten i Rennebu drives dyrere enn gjennomsnittet av andre 
kommuner. Analysen skal fokusere på ressursutnyttelsen 
samtidig som kvaliteten på tjenestene må være tilfredss-
tillende og innenfor det faglig forsvarlige. Etter utlysning er 
det rådgivingsselskapet «Ressurssenter for omstilling i kom-
munene» (RO), som gjennomfører analysen. 
Det er viktig å være bevisst på de utfordringene som ligger 
foran oss, ta hensyn til disse og tilpasse den kommunale 
tjenesteproduksjonen deretter. Men fokus bør likevel alltid 
være fremover – vi må tilstrebe å fokusere på mulighetene 
framfor begrensingene. Mulighetene er mange – det gjelder 
bare å gripe dem!

Med vennlig hilsen 
Per Øivind Sundell
rådmann

Mulighetene 
fremover

Påsken ligger bak oss, dagene blir lysere, snøen smelter og 
det går mot vår. Jeg håper alle har hatt en riktig flott påske 
og fått rikelig anledning til å nyte det herlige været! 
Som ny rådmann og innbygger i Rennebu vil jeg takke for 
en svært god mottakelse – både internt i kommuneadmin-
istrasjonen og ute på «bygda». Jeg føler meg privilegert 
som har fått muligheten til å bli en del av en spennende og 
attraktiv kommune med stort potensiale.
Jeg kan ikke stille noen entydig «diagnose» på kommunen 
etter å ha vært her kun en snau måned. Men jeg kan ufor-
beholdent fremheve at jeg ser grunnlag for fortsatt positiv 
utvikling – selv om det selvsagt også lurer noen mørke skyer 
i horisonten. Med kort vei til regionsenteret Trondheim og 
relativ bra veiforbindelse som snart skal bli enda bedre, 
fremstår kommunen som attraktiv både for næringsetabler-
ing og bosetting. De kommunale tjenestene holder et høyt 
nivå og den kommunale infrastrukturen er god. Kommunen 
har vist til akseptable økonomiske resultater de siste årene. 
Det har vært utvist god økonomistyring og budsjettdisiplin. 
Vi har et solid lag av faglig svært kompetente medarbeidere 
i alle enheter og i kommuneadministrasjonen. Vi har opti-
mistiske og offensive lokalpolitikere som er genuint opptatt 
av å nettopp jobbe aktivt for en videre positiv utvikling.
Av de mørke skyene så er jeg særlig bevisst på kom-
munens økonomiske situasjon. Etter flere år med gode 
inntekter – ikke minst fra kraftproduksjon, ser vi nå en klart 
nedadgående kurve. Inntektene er betydelig redusert. I 
tillegg ser vi negative utslag fra endringer i inntektssystemet 
fra staten. Det i kombinasjon med en forholdsvis kostbar 

Kommunale møter      
12.04. HOO    09.00
13.04. MTL    09.00
17.04. Formannskapet   09.00
26.04. Kommunestyret    19.00

Saklister og møtereferat finner du på 
www.rennebu.kommune.no - Politikk
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Ordfører Ola Øie:

Lærte mye på jobb ved helsesenteret
Ordfører Ola Øie ville bli 
bedre kjent på forholdene i 
helsesenteret, og tok utford-
ringen og var med på kvelds- 
og nattevakt.

— Det var kjempeinteressant å opp-
leve livet innenfor veggene på helsesente-
ret. Jeg må innrømme at det var litt anner-
ledes enn jeg hadde forestilt meg. Det ble 
skikkelig lærerikt, sa Ola etter at vakta 
var over.

Starta med kveldsmat
Ola gikk på vakt kl 17.00, og fikk 

ei omvisning av sykepleier Dordi 
Mellemsæter. Omvisninga endte opp på 
demensavdelinga, der Ola skulle være om 
kvelden og natta. Han ble godt tatt imot, 
og det vakte munterhet å få en mannsper-
son inn på avdelinga.  

Etter å ha blitt litt kjent, ble det tid 
for kveldsmat. Da ble han klar over at 
det ikke var mer bemanning enn det som 
trengtes. Det skulle dekkes bord og samti-
dig hentes medisiner for utdeling.

Ved rydding etter kveldsmaten oppda-
get Ola forskjellige smådetaljer som han 
gjerne skulle ha gjort noe med - som at 
folieapparatet skulle vært festet til ben-
keplata. Da fikk han muntert forslag om å 
rapportere det inn til vaktmesteren.

Ser med andre øyne
I løpet av vakta si spekulerte Ola flere 

ganger på hvordan en kunne gjøre ting 
annerledes. 

— Det fleste arbeidsplasser har det 
hektisk, og da må en se på hva som kan 
gjøres for å få hverdagen for alle parter 
bedre. Dette er en del av arbeidet når vi 
nå skal bygge nytt sykehjem. Kan såkalt 
velferdsteknologi gjøre hverdagen for de 
ansatte enklere, og dermed få bedre tid til 
omsorg og velferdstiltak, lurte Ola på. 

Lærte mye
Ola syntes det var kjempeinteressant å 

lære om et ukjent område. Vakta var tøf-
fere enn han trudde, og det var på sparket 
vanskelig å sette seg inn i hver enkelt sin 
situasjon og hvordan de har det. 

— Jeg lærte mye blant annet om å 
samtale med demente. Samtalen må skje 
på deres premisser, og de satte stor pris på 
kontakten og praten.

Flinke ansatte
I løpet av det halve døgnet Ola var på 

helsesenteret, fikk han stor respekt for det 
arbeidet de ansatte gjør. 

— De har stort ansvar, og de ansatte 
gjør en kjempeinnsats overfor pasientene 
for at de skal ha det så godt som mulig. 
Jeg såg raskt at bemanningen kunne sik-
kert vært større, men de ansatte yter 
god service døgnet rundt, roser Ola. 
Sammensatte sykdommer krever god 
kompetanse, og han fikk bekreftet at de 
som arbeider ved helsenteret er flinke.

Viktig å bli sett
Helse- og omsorgsleder Solveig 

Løkken syntes det var spenstig av ordfø-
reren å komme, og de ansatte var veldig 
glad for initiativet. 

— Vi ansatte setter pris på å bli sett 
samtidig med at vi får vist hva jobbene 
våre går ut på, sa Solveig.

Neste utfordring
Denne gangen var det helsesente-

ret som fikk besøk av ordføreren. Neste 
utfordring kan bli hjemmesykepleien. 
Deres arbeid henger nært sammen med 
utvikling av antall sykehjemsplasser og 
hvor mange som skal bo hjemme.

Av Dagfinn Vold

Ordfører Ola Øie trivdes ved 
helsesenteret, men oppdaget at 
han hadde mye å lære.

Sykepleier Dordi Mellemsæter 
viste ordføreren rundt ved helse-
senteret før han startet jobben.
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Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7397 Rennebu

mob 948 56 836

malervanmalsen@hotmail.com

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.

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

Middagsbuffet
Tirsdag 24. april kl. 14.30-17.30

Mellekjætt  –  Saltkjøtt og kålrot
Klubb, duppe, stekt bacon 
Vi har glutenfri klubb og duppe også.
Dessert og kaffe
Voksne kr 195,-    Barn, 3-12 år kr 89,- 
   Gratis for 0-2 år  

Velkommen!

for hele huset

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no

Åpningstider: man-fre 8-16  –  tors 8-19

Be om å få vår

kjøkkenkatalog

www.fossline.no
Vi har levert kjøkken og bad
til norske hjem siden 1955

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

Følg oss på FACEBOOK, Joker Rennebu

onsdager i partallsuker, fra kl 12. 

Kaffe og vaffel kr 20

Husk varelevering hver torsdag, 

ring før kl 12

Strikke-/
skravlekafè



5Rennebunytt

IKT-satsing i Rennebuskolen:

- Mye artigere å gjøre lekser!
Rennebu barne- og ungdomsskole har siden oppstarten i 
høst gjort et betydelig løft når det gjelder bruk av digitale 
verktøy. Nylig delte de sine erfaringer på et såkalt nabomøte, 
der kommuneledelsen og representanter fra andre skoler var 
invitert. 

- Vi er en gammel skole, men fra høst-
en 2017 ble vi en ny enhet. Da fant vi ut 
at tiden var inne til å gjennomføre denne 
satsingen. Allerede tror jeg vi kan si at 
det ser meget lovende ut, sa rektor Gerd 
Staverløkk. 

PC og iPad
Alle elevene på 1.-6. trinn har nå fått 

utdelt hver sin iPad, mens 7.-10. trinn har 
fått PC. Lærerne har også fått hver sin 
iPad som skal brukes i undervisningen. På 
informasjonsmøtet var det elever fra ulike 
klassetrinn som fortalte om de erfaringene 
de hadde gjort seg så langt. De viste fram 
hvordan man kan gjøre lekser og lage pre-
sentasjoner i ulike fag, og det er ingen tvil 
om at dette var hjemmebane for elevene. 

- Elevene tar dette kjempefort, og til-
bakemeldingene så langt har vært bare 
positive. Spesielt for en del av guttene 
ser vi at det kan bli mer motiverende og 
interessant å jobbe med presentasjoner og 
lekser, fortalte Staverløkk. 

Også elevene som presenterte sine 
prosjekt understreket dette, og de viste 
fram både lekser, tverrfaglige prosjekt og 
innleveringer de jobbet med. 

- Det har blitt mye artigere å gjøre lek-
ser, fastslo en av elevene.

Den gode økta
Akkurat nå har det vært en periode 

med forholdsvis intensiv opplæring i bruk 
av iPad og PC for både elever og lærere, 
men etterhvert vil det gå over til å bli mer 
normale læringsverktøy. Janet Gunnes, 
som er lærer på 3. trinn, orienterte også 
om den praktiske bruken i klasserommet. 

- Dette er et godt verktøy for klasse-
ledelse, og det er stort fokus på vurdering 
for læring. Vi jobber jo hele tiden mot å få 
til den gode økta, og dette tror jeg blir et 
viktig hjelpemiddel framover, sa Gunnes. 

Av Mona Schjølset

Rennebu dagsenter: 

En sosial møte-
plass for eldre
Dagsenteret er et tilbud til eldre 
som ønsker å komme seg ut og 
treffe andre, og som kan ha glede 
av tilrettelagte aktiviteter og sosi-
alt samvær. Tilbudet gjelder både 
kvinner og menn, og det er ledige 
plasser på begge gruppene. 

- Damene treffes på mandager og 
karene annenhver tirsdag, så hvis noen 
har lyst til å være med er det bare å ta 
kontakt, oppfordrer Eli Grøtte, daglig 
leder ved Rennebu dagsenter. 

Aktiviteter og turer
Hovedfokus for opplegget er først og 

fremst å skape en trivelig møteplass. Som 
en bonus kommer økt livskvalitet, fysisk 
aktivitet og økt helsegevinst.

- Alt dette bidrar til at brukerne får 
mulighet til å bo lengre hjemme, og man-
ge gir uttrykk for at det er ukas høyde-
punkt, forteller Eli.  

Det er lagt opp til varierte aktiviteter 
når gruppene møtes, men hver gang er det 
felles frokost og middag. 

- Mange av brukerne bor alene, og da 
setter de stor pris på å ha selskap når de 
spiser, sier Eli. 

Andre populære aktiviteter kan for 
eksempel være bingo med barnehage-
barn, baking, små konserter, kino og lys-
bildeframvisninger. Hver sommer drar de 
også på en liten tur, og da som regel til en 
plass der de kan stoppe og spise middag. 
De har blant annet besøkt Markastuggu 
på Nerskogen, Oppdalsporten, Storstuu 
Winsnes på Singsås og Å-Stuggu. 

Først og fremst det sosiale
Ifølge Eli er det først og fremst det 

sosiale som har blitt en suksessfaktor med  
dagsenteret, og det er ingen tvil om at det 
å ha et fast møtepunkt gjør hverdagen 
lysere for mange. 

- Det å få snakke med andre i samme 
situasjon, kanskje treffe igjen gamle ven-
ner og ikke minst det å gjøre noe hyggelig 
sammen med andre er noe alle har godt 
av, sier Eli. 

Hvis du ønsker å søke om plass ved 
Rennebu dagsenter - ta kontakt med Eli 
Grøtte eller noen ved hjemmesykepleien i 
Rennebu. 

Kristine Kleffelgård Stuen og Thea Asphaug 
fortalte hvordan de bruker iPad i skolearbeidet. I midten rektor Gerd Staverløkk.
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Ny drøfting 
av kommunereformen
I september 2016 fattet kommunestyret vedtak om å fortsatt 
stå alene som kommune, etter en omfattende prosess med 
både politisk behandling, folkemøter og folkeavstemning. 

I perioden etterpå har rammebetingel-
sene vært i endring både lokalt og nasjo-
nalt, og temaet kommunestruktur er sta-
dig like aktuelt. Det ble derfor bestemt at 
kommunestyret igjen skulle drøfte temaet, 
slik at de nye utfordringene Rennebu 
kommune står ovenfor blir belyst på nytt. 

Innspill fra næringslivet
Siden 2016 har det som nevnt skjedd 

noen endringer som gjør rammebetingel-
ser for kommunal virksomhet mer utfor-
drende. I rådmannens saksframlegg til 
årets budsjett presiseres det at årsbudsjett 
for 2018 og økonomiplan for 2018-2021 
er blant de mest krevende i Rennebu sin    
historie. 

I etterkant av  vedtaket om å forsatte 
som egen kommune, har det også kom-
met innspill fra næringsdrivende som tar 
til orde for nye drøftinger med Oppdal. 
Bakgrunnen for dette er nettopp bekym-
ringen for at framtida med en trang kom-
muneøkonomi vil føre til dårligere betin-
gelser for lokalt næringsliv. De nærings-
drivende som står bak innspillet påpeker 
at en sammenslåing med Oppdal vil kun-
ne utløse økonomisk premiering som har 
vært utlovet. 

- En større kommune vil kunne ha 
midler til aktiv markedsføring og kan leg-
ge tilrette for nye og eksisterende bedrif-
ter, heter det i brevet fra næringslivsrepre-
sentantene. 

Ønsker å stå alene
Det har også kommet innspill fra en 

gruppe enkeltpersoner som ønsker at 
Rennebu også i fremtiden skal bestå som 
egen kommune. Her blir blant annet alle-
rede eksisterende regionalt samarbeid 
fremhevet, samt de grep kommunestyret 
har tatt for å møte økonomiske utfordrin-
ger og de mulighetene som ligger i pro-
sjektet ”Rennebu 2030”. 

- Per i dag kan vi ikke se noen doku-
mentasjon på at kommunesammenslåing 
vil ha positiv effekt for innbyggerne i 
Rennebu. Kommunereformen har allerede 
tatt mye tid som kunne vært brukt på å 
bidra til utvikling på andre viktige områ-
der, heter det i brevet. 

Drøfting
I kommunestyremøtet 15. mars ble 

saken igjen drøftet, uten at det ble fattet 
endelig vedtak. Det var også denne gan-
gen delte meninger om veien videre, og 
mange kommunestyrerepresentanter tok 
ordet i debatten. 

- Det ble til slutt konkludert med at vi 
nå skal fokusere på å få kontroll og over-
sikt over egen økonomisk situasjon før 
vi eventuelt går inn i nye drøftinger med 
Oppdal, oppsummerer ordfører Ola Øie. 

Av Mona Schjølset

Kraftlaget kjøper 
Rise Elektro
Kvikne-Rennebu Kraftlag AS 
kjøper alle aksjene i 
Rise Elektro AS i Soknedal. 

— Kjøpet av Rise Elektro er et ledd 
i å styrke oss ytterligere innenfor elektro. 
Selskapets erfaring og kompetanse vil øke 
vår konkurransekraft i et voksende regio-
nalt marked. Vi ser at oppdragsmengden 
øker innenfor store prosjektoppdrag og 
service. Med Rise Elektro sin bransjeerfa-
ring vil vi sammen klare å tilby kundene 
flerfaglige løsninger og stå sterkere inn i 
fremtiden, sier Per Inge Henriksen, styre-
leder i Kvikne-Rennebu Kraftlag. 

Kvikne-Rennebu Kraftlag vil opprette 
et datterselskap for elektrovirksomhe-
ten som Rise Elektro skal fusjoneres inn 
i. Det nye selskapet skal hete Kraftlaget 
Rise Elektro AS og det ledes av Sindre 
Haugerud Wold. Virksomhetens hoved-
kontor vil være på Berkåk, mens en mon-
tørbase vil være lokalisert i Soknedal 
sentrum. Rise Elektro sine kunder kan 
forholde seg til sine kjente kontaktpunkter 
i selskapet også etter fusjonen. Alle de 14 
ansatte i Rise Elektro AS blir med over til 
det nye selskapet.

— Dette er meget bra for oss i Rise 
Elektro. Det nye selskapet vil gi oss gode 
forutsetninger for videre vekst i det regio-
nale markedet. Det skal bli spennende å 
være med på å bygge opp et nytt selskap 
med kompetente medarbeidere, sier Bjørn 
Rise, daglig leder i Rise Elektro.

Vil redusere luktutslipp
Hofseth BioCare på Berkåk arbeider 
med å redusere miljøbelastningene 
på en rekke områder. 

De vesentligste miljøutfordringene 
ved anlegget, er utslipp av prosessluft. 
Utslippene er i hovedsak relatert til tørke-
prosessen etter hvert som de nå øker akti-
viteten ved fabrikken. 

— Vi har fokus på å redusere utslip-
pene av lukt, og vi har allerede satt i gang 
en rekke tiltak på dette området. I før-
ste omgang vil vi kartlegge omfanget av 
luktutslipp og det er allerede gjennomført 
målinger av eksterne konsulenter. Basert 
på funnene i deres rapport, vil vi beslutte 
egnede tiltak for å redusere lukten ved 
fabrikken på Berkåk, forteller driftssjef 
Karl Inge Slotsvik. 
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Vintertur for 10. klasse
Det har i mange år vært en tradisjon med vintertur for 
avgangselevene ved Rennebu ungdomsskole. Turen går til 
Hævertjønna, der de overnatter i snøhuler eller inne i sæle-
huset. 

Årets tur ble av det kalde slaget, og 
temperaturen krøp ned mot 20 minus- 
grader i løpet av natta. 

- Det gikk helt fint, vi holdt varmen 
godt inne i snøhula, forteller Sunniva 
Skjerve og Henning Aftreth, som er tillit-
selever på 10. trinn. 

Trivsel
Selv om vinterturen byr på tildels tøffe 

fysiske utfordringer for elevene, er det 
først og fremst trivsel og samhold som går 
igjen i oppsummeringen etterpå. 

- Det var faktisk veldig tungt å grave 
snøhule, og vi holdt på i mange timer for 
å få den stor nok, forteller Henning. 

Det å gå på ski med stor sekk var også 
en uvant opplevelse for noen, men etter-
hvert som de kom fram til Hævertjønna 
ble det både varm mat og lune snøhuler. 

Lærer Ole Atle Onsøien har vært med 
på vintertur i mange år, og også han synes 
dette er et høydepunkt i løpet av skoleåret. 

- Det er trivelig å være med elevene 
i andre omgivelser enn klasserommet, og 
det er artig å se at de mestrer nye oppga-
ver. Noen kvier seg jo på forhånd, men 
som regel går det veldig bra med alle, sier 
Ole Atle. 

Røde Kors
Et fast innslag på vinterturene har 

vært et lite undervisningsopplegg i regi av 
Rennebu Røde Kors. Også i år fikk elev-
ene besøk av representanter herfra, som 
demonstrerte hvordan hund kan brukes 
for å lete fram personer som er begravd 
under snøen. Sikkerhet og fjellvettregler 
var naturlige tema, og forhåpentligvis fikk 
elevene med seg noen gode tips videre. 

- Vi hadde også litt ekstra fokus på 
dette med avfallshåndtering og søppel i 
fjellet, og hvor viktig det er at ingen kas-
ter fra seg slikt i naturen. Det virker i alle 
fall som elevene tar til seg relevant infor-
masjon, så får vi håpe de praktiserer lær-
dommen ved neste korsvei, sier Ole Atle 
Onsøien.

Alt i alt kan det konkluderes med at 
årets vintertur var en kald, men veldig 
trivelig opplevelse, og de to tillitselevene 
oppsummerer med en velkjent frase:

- Alle var enige om at det hadde vært 
en fin tur!

Av Mona Schjølset

Overnatting i snøhule hører med når 
10. klasse er på vintertur. 

Elevene fikk også prøve søk i snøskred 
med sondestenger, under ledelse av 
Rennebu Røde Kors Hjelpekorps.

Lions 
Vårkonsert
Søndag 22. april inviterer 
Lions Club Rennebu til sin 
tradisjonelle vårkonsert, og 
som vanlig står sang, musikk, 
åresalg, kaffe og trivelig 
samvær på programmet.

- Vi ønsker å være en positiv bidrags-
yter i lokalsamfunnet, og vårkonsertene 
har vært populære arrangment så vi håper 
folk kommer i år også, sier Inge Olav 
Hatvik, leder i Lions Club Rennebu.

Ønsker nye medlemmer
Lions er en stor humanitær orga-

nisasjon, som jobber både internasjo-
nalt, nasjonalt og lokalt. Den lokale 
Lionsavdelingen her i Rennebu har 
omtrent 15 aktive medlemmer, og ifølge 
Hatvik vil de gjerne bli flere. Han presi-
serer også at Lions ikke lenger er en orga-
nisasjon forbeholdt mannfolk, så begge 
kjønn er like velkomne som medlemmer. 

- Vi treffes en gang i måneden, og det 
er like trivelig hver gang. I tillegg er det 
meningsfylte prosjekt vi jobber med, noe 
som gjør arbeidet ekstra interessant, sier 
Hatvik. 

Tulipanaksjon
I slutten av måneden skal Lions 

Rennebu gjennomføre sin årlige tulipan-
aksjon, der inntektene går til prosjek-
tet ”Mitt Valg”. Dette er et program for 
holdningsskapende arbeid i barnehage, 
skole og idrettsmiljø, og målet er at barn 
og unge gjennom lekbaserte øvelser skal 
bygge relasjoner, selvtillit og selvfølelse 
som i sin tur gir mot til å ta gode valg. 
Kursopplegget har nylig vært gjennom-
ført i Rennebuskolen med svært gode 
tilbakemeldinger fra deltakerne, forteller 
Inge Olav Hatvik. 

Nå først er det imidlertid vårkonsert 
som står på programmet, og våre lokale 
Lionsmedlemmer lover at det blir en tri-
velig kveld i Kultursalen den 22. april. 

Av Mona Schjølset
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Trenger du elektriker?

Bjørn 
909 10 913

Ta kontakt med oss!

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no
Kontor tlf 72 43 11 02

Oddvar
905 78 439

Terrengløp 2018
Løp for alle barn fra 2 år og oppover.

Mjuken Opp: Dette er for alle over 12 år og her er det 
tidtaking og premiering.

 
26. april: Voll skole 
 (avslutning idrettsskolen samtidig)

3. mai: Frambanen 

24. mai: Berkåk i  NM- Bakken. 
 Mjuken Opp arrangeres samtidig.

31. mai: Innset (sammen med Innset IL) 

Påmelding 18.00 - 18.25. Start kl18.30

Startkontigent kr.100,- for alle løpene,
betales ved første løp du deltar på.

Husk medlemsskap i Rennebu IL

Arr: RIL Friidrett 

Følg oss på facebook: Rennebu IL friidrettsgruppa

sbskog.no

Skogeiere!
SB SKOG tilbyr
• Gode tømmerpriser
• Dyktige entreprenører
• Kapasitet til markberedning, planting og ungskogpleie
• Rådgiving og uforpliktende befaring

 

 

Ta kontakt med:
Bernt Stensås tlf 984 41 211

DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN

Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

72 42 80 00
installasjon@krk.no | krk.no
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Gjelder REMA 1000 Berkåk - 30 % på barnemat  09.04.2018-15.04.2018- Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.

Det lønner seg å ha        når du
handler på REMA 1000 Berkåk

I hele uke 15
GIR DEG

-30%
PÅ BARNEMAT
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@rennebucom
@reisentilfjellet

@rennebukommune

Kvinnegruppa arrangerer:

Hyggestund med åresalg
 
Torsdag 19. april kl. 11.30
På kantina ved Rennebu Sykehjem
Inntekten går til innkjøp av el-sykkel på sykehjemmet.
Kaffeservering
 

Velkommen!

Stipend til Unge utøvere
Rennebu kommune utlyser stipend til unge utøvere
mellom 15 og 30 år.
Stipendet har som formål å stimulere kulturarbeidet i
kommunen, samt å vise at det offentlige anerkjenner
og setter pris på unge utøvere som vil satse.
Stipendet gis til enkeltpersoner eller grupper med sterk
tilknytning til kommunen. Det gis ikke til allmenne
utdanningsformål. Stipendet kan gis ut fra personlig
søknad, eller ved at andre kommer med forslag til
kandidat. Stipendet er fastsatt til kr. 10.000,-.
Søknad, eller forslag på kandidat, må inneholde en
redegjørelse om hva kandidaten har oppnådd så
langt, samt hva stipendet skal brukes til.
Søknadsfrist er 1. juni 2018.
Søknad sendes:
Servicetorget i Rennebu, Myrveien 1, 7391 Rennebu.
Opplysninger om kandidaten behandles fortrolig.
Nærmere opplysninger, kontakt enhetsleder for
Kultur og Fritid, Astri Snildal tlf 72 42 81 25.

K U N N G J Ø R I N G E R
Hvordan lage NESTING?
Temakveld torsdag 26. april kl 18.00
i husflidslagets lokaler i «Sanitetshuset» 
Gamle kongevei 24, Berkåk.

Kursgiver er Gunnar Wiger fra Løkken.
Kvelden er åpen for ALLE, både kvinner og menn. 
Ta med en liten smal kniv, og 50 kr til kaffe med noe attåt.
Påmelding innen 23. april til; 
Ellen Rokkonesløkk tlf. 905 22 345 
Epost: ellrok1@getmail.no

Neste Rennebunytt 
kommer torsdag 26. april.

Frist for stoff er tirsdag 17. april.

Flyktningtjenesten og Frivilligsentralen

inviterer til:Temakveld
i kultursalen på Berkåk tirsdag 17. april kl 18.00

65 millioner flyktninger i verden,  81 av dem er blitt Rennbygge!
Denne kvelden presenterer de seg selv. 
Stands, samtale og intervju for å belyse tema:
«Byrde eller ressurs, gründer eller sosialhjelpsmottager?»

•  Kulturskolen
•  Lokale aktører fra næringslivet og Introprogrammet
•  Kveldens gjest: Arnt Tronvoll, bonde 57 år fra Orkdal:  
 Erfaringsbasert kåseri på bakgrunn av mer enn 20 års erfaring fra 
 arbeid med mennesker på ulike arenaer. Siste 7 år leder for bered-
 skap, flyktningtjeneste og voksenopplæring i egen kommune. 
•  Rennebu mannskor: minikonsert 
• Åpen kafè hele kvelden

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

RBK til Rennebu
Onsdag 18. april er en dato alle fotball-
interesserte bør merke seg, for da blir 
det en ettermiddag med lek, ballspill, 
konkurranser og mye moro. 

Noen av RBK-spillerne deltar på opplegget, sammen med 
representanter fra støtteapparatet. Bakgrunnen for besøket er 
at Rennebu er en av de utvalgte kommunene som har blitt 
plukket ut gjennom opplegget ”Trøndelag på kamp”, som 
RBK kjører sammen med TrønderEnergi. 

- Vi gjør dette for å skape engasjement og glede omkring 
Rosenborg ute i distriktene, og denne gangen ble Rennebu en 
av våre utvalgte kommuner. Den 22. april spiller RBK hjemme 
mot Start, og publikum i Rennebu vil få muligheten til å sikre 
seg billige billetter og gode plasser til den kampen, forteller 
Emil Hauge, salgsleder billett RBK.

Nærmere detaljer om opplegget kommer på 
Facebook @rennebunytt
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Dette skjer i Rennebu!

Følg med på hva som skjer 
i Rennebu på rennebu.com

15.04 Gudstjeneste Innset kirke 11.00
16.04 Søndagsskole og Yngres Misjonshuset 17.30
17.04 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
17.04 Gudstjeneste Innset kirke 11.00
17.04 Temakveld Kultursalen 18.00
 Se kommunal kunngjøring
19.04 Hyggestund Helsesenteret 11.30
 med kvinnegruppa
22.04 Gudstjeneste Nerskogen kapell 11.00
24.04 Lær å lage nesting ”Sanitetshuset” 18.00
 Rennebu husflidslag Gml.kongevei 24
25.04 Medlemsmøte Kultursalen 11.00
 Pensjonistforeninga
26.04 Formiddagstreff Staure 11.00 
27.04 Blåveisen kor og hobby Innset bedehus 18.00
 Våravslutning
28.04 Konsert, Didrik Solli Tangen Berkåk krk 17.00

Minigym på Voll skole hver torsdag kl 17-18. 
For alle under skolealder.

4-6-sport hver torsdag i Rennebuhallen kl 17.30-18.30
7-10-sport hver torsdag i Rennebuhallen kl 18.30-19.30
Rennebu SoulChildren øver tirsdager i oddetallsuker 
kl 17.30 i  Menighetshuset
Seniordans hver tirsdag kl 14 i Kultursalen.
Styrketrening i Rennebuhallen hver tirsdag kl 16-17
Innebandy i Rennebuhallen hver tirsdag kl 19.30-20.30
Intervall/styrketrening i Rennebuhallen hver 
torsdag kl 19.30-20.30
Oldboys i Rennebuhallen hver torsdag kl 20.30-22
Oppspinn: se timeplan på oppspinn.net
Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21 
i Sanitetshuset, Gml.kongevei 24 (i sokkelen).
Frisktrim i Rennebuhallen hver onsdag kl 8.30-9.30
Gjeterhundtrening hver mandag kl 19.00
Oddetallsuker hos Magne Hyttebakk på Innset og 
partallsuker hos Kjell Olav Hoel på Stamnan
Kafe Hyggen åpen hver lørdag kl 12-15
Strikkekaffe på Kafé Hyggen 1. tirsdag i hver måned.
Hørselshjelp? Ta kontakt med Bjørg Voll tlf 950 23 162
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Øvelseskjøring 
gjør mester
Å bli en god sjåfør tar lang tid. De som  
øvelseskjører mye i tillegg til kjøretimene, blir  
tryggere i trafikken og mindre utsatt for ulykker.  
Kjører du 2 000 kilometer før førerprøven, kan  
både du og de som øver med  deg få rabatt på 
bilforsikringen hos oss.
 
Last ned mobil-appen Øvelseskjøring på  
gjensidige.no/øvelse
 
Vil du vite mer, kontakt oss på 72 40 49 90  
eller kom innom et av kontorene våre.

Det er gratis innrykk i kalenderen! 
Send epost til mari@mediaprofil.no 
eller ring 72 42 76 66
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Vil du bli medeier i Soknedal Sparebank?

Velkommen til informasjonsmøte om egenkapitalbevis

Invitasjon til å kjøpe egenkapitalbevis
Vi vokser i markedsområdet vårt og ønsker at våre kunder 
og andre interessenter får ta del i verdiskapningen.

Vi inviterer til informasjonsmøte om hvordan du kan bli medeier i Soknedal Sparebank

11. april  kl 19.00  Støren, Støren Veikro

12. april  kl 19.00 Trondheim, Kvilhaugen gård – påmelding til asa@soknedal-sparebank.no

16. april  kl 19.00 Soknedal, Soknatun

Det vil bli servering av mat.

For mer informasjon og prospekt ta kontakt med oss eller  
se på våre hjemmesider www.soknedal-sparebank.no

Tegningsperioden starter 9. april kl 9.00

Astrid Stene Bogevoll
Kredittansvarlig, BM-rådgiver
975 34 655
asb@soknedal-sparebank.no

Siri Fossum
Adm.banksjef
481 07 917
sfos@soknedal-sparebank.no

Vil du bli medeier i Soknedal Sparebank?
Invitasjon til å kjøpe egenkapitalbevis
Vi vokser i markedsområdet vårt og ønsker at våre kunder 
og andre interessenter får ta del i verdiskapningen.

Vi inviterer til informasjonsmøte om hvordan du kan bli medeier i Soknedal Sparebank

Tegningsperioden starter 9. april kl 9.00


