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Rebustorget, Berkåk - Tlf 72 42 74 45

Mye fint i potteplanter

Tulipantid 10 stk kr 89,-

Jula er over 
- og pepper-
kakehusene

er knust!

                                  



løsninger, og de er forsiktige når det
gjelder å ansette flere medarbeidere.
Riktig og bra.

Men, den andre siden er at slike
bedrifter kan bli for forsiktige. ”Vi gjør
som vi alltid har gjort”. Uten å oppdage
nye muligheter, uten å forstå endringer
i markedet som kan få stor betydning,
og enda verre, uten å tolke faresignaler
i et samfunn i rask endring.

En ny stilling i din bedrift?
Som næringsrådgiver i Rennebu

kommune håper jeg på en aktiv disku-
sjon med bedriftene om utviklingen
videre. Hvilke muligheter for framgang
har den enkelte bedrift? Hvilke fare-
signal kan vi ane? Hva bør bedriften
være oppmerksom på? Hva kan kom-
munen hjelpe med? 

Og hvordan kan bedriften bidra til
at Rennebu fortsatt skal være et godt
sted å være? Kan bedriften bidra til at
det blir flere arbeidsplasser i Rennebu?
Arbeidsplasser som gjør det mulig for
unge mennesker å flytte tilbake til
hjembygda.

Ta kontakt
Kommunen sitter på betydelig

kompetanse og (en del) ressurser. Vi
kan bistå bedrifter i bygda på ulike vis.
Vi oppfordrer bedrifter til å ta kontakt.
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Rennebu kommune
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25 utrykninger i 2009
Rennebu brannvesen har i 2009 rykket ut i 25 innsatser, og godt over halvpart-

en av utrykningene er til trafikkulykker. Det viser at Rennebu er en ulykkesutsatt
kommune med hovedferdselsårene E6 og Rv3 gjennom kommunen, og viser at
Rennebu brannvesen gjør en viktig jobb som krever mye av mannskapet.

Brannsjef Arne Meland forteller at
utrykningene er fordelt slik på bygnings-
brann - 3 utrykninger, bilbrann - 1 utryk-
ning, vannskade - 1 utrykning, trafikk-
ulykke - 15 utrykninger, unødig alarm - 3
utrykninger, krattbrann - 1 utrykning og
oljelekkasje - 1 utrykning.

Bildet er fra beredskapsøvelsen i 2009.

I Rennebu – som i andre bygder –
er antall innbyggere viktig for å kunne
opprettholde det gode velferdstilbudet.
Folketallet i Rennebu har gått jevnt
nedover fra 1980-tallet, og slik vil det
sannsynligvis fortsette dersom det ikke
blir iverksatt sterke mottiltak. Rennebu
3000 er et slikt tiltak. En undersøkelse
Rennebu 3000 fikk gjennomført i fjor
viste at mange yngre kan tenke seg å
flytte tilbake til hjembygda si. Det vikt-
igste hinderet er interessante arbeids-
plasser.

I Rennebu er det registrert i over-
kant av 650 næringsdrivende. De fleste
er enmanns-bedrifter, bare et tjuetalls
har mer enn fem ansatte. 25 har over 3
millioner kroner i omsetning, og 10 –
12 har et årsoverskudd større enn en
halv million kroner. Næringslivet i
Rennebu består av små bedrifter. Det
er i disse bedriftene at framtidas
arbeidsplasser må skapes. Arbeids-
plasser som skal sikre sysselsetting og
tilflytting.

Solide småbedrifter
De mange småbedriftene i

Rennebu er stort sett solide bedrifter,
bygd opp over lang tid. Derfor slo ikke
kriseåret 2009 særlig tungt inn over
bygda, selv om enkelte merket en noe
sterkere motvind enn vanlig. Og for de
fleste ser de kommende åra ut til å
kunne bli bra.

Solide bedrifter kjennetegnes ved at
de bygger stein på stein. De tar ikke
unødvendige sjanser, de velger trygge

Arbeidsplasser
Det må skapes mange nye arbeidsplasser i årene framover for
at Rennebu fortsatt skal være et godt sted å være. 

jan.bredeveien@rennebu.kommune.no
Tlf. 72 42 81 14   Mobil 970 94 240

Jan Bredeveien
næringsrådgiver
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Meldal sparebank satser i Rennebu
Meldal Sparebank har vedtatt
å åpne kontor på Berkåk som
er åpent hver dag. Med det
signaliserer de at de vil satse
tungt i Rennebu.

Banksjef Odd Ivar Bjørnli forteller at
de vil ansette en person som skal
betjene kontoret på Berkåk, men at
lokaliseringen av kontoret ennå ikke er
bestemt.

Det var forstanderskapet i Meldal
Sparebank som før jul vedtok å åpne
eget kontor på Berkåk, og samtidig
definere Meldal og Rennebu som
bankens markedsområde. 

— Det er viktig for oss å gjøre en
god jobb i nærmiljøet, som nå også
omfatter Rennebu. Det vil si at vi påtar
oss et samfunnsansvar ved å bidra til
positiv utvikling innen næringslivet og
å støtte opp om lag og organisasjoner.
Dersom vi ikke spiller på lag med
lokalsamfunnet på en god måte har
banken ingen misjon, sier Bjørnli.

— Vi vil gjennom vårt kontor på
Berkåk åpne en fullverdig bank med
åpningstid alle hverdager, og der
kundene skal få utført de tjenestene de
har behov for utenom kontantkasse,
sier Bjørnli.

Meldal Sparebank er en selvstendig
og uavhengig bank som er medeier i
Terra. Banken har i dag 27 ansatte, og
60% av kundene er bosatt utenfor
Meldal. 

Positivt tatt imot
Før jul hadde banken et informa-

sjonmøte overfor næringslivet, der de
ønsket tilbakemelding på hvilke bank-

tjenester næringslivet har bruk for. De
viktigste behovene for næringslivet er
vekslingsautomater for mynter og
mulighetene for å ta penger ut og sette
inn gjennom en innskuddsautomat og
en minibank. 

— Vi fikk mange positive tilbake-
meldinger fra næringslivet på etabler-
ingen, og føler at våre planer er blitt
godt tatt imot, sier Bjørnli. Banksjef
Bjørnli forteller videre at det var viktig
for dem at Rennebu kommune ble
kunde for et år siden, det gjorde det
mer aktuelt å satse skikkelig i Rennebu.
Banken er nå inne i en prosess med
ansettelse og å finne et sentralt lokale. 

Ønskes velkommen
Ordfører Bjørn Rogstad ønsker

Meldal Sparebank hjertelig velkomm-

en, og han gleder seg over denne vikt-
ige bedriftsetableringen. 

— Det er viktig for oss å ha en bank
med alle tjenester som er åpent alle
hverdager. Det er vesentlig for både
bedrifter, private og lag/organisasjoner
å ha et godt servicenivå på banktjen-
estene. Det har også noe med stolthet-
en og selvfølelsen vår å gjøre og ha en
fullskala bank som er åpen hver dag,
sier Rogstad.

— Tidspunktet for åpning er ikke
avklart enda. Vi har nå annonse om
stillingen ute og vi arbeider med lokal-
er. Vi håper å ha dette klart i løpet av
første halvår i år, sier Bjørnli.

Av Dagfinn Vold

Pepperkakehusknusedag
Forrige uke ble pepperkakehusene som var utstilt i

Frivilligsentralen knust og spist opp. Det var unger fra Vonheim
barnehage som fikk bruke hammeren og knuse av hjertens lyst, og
etterpå spise pepperkaker og drikke varm kakao.

Det ble levert inn fire pepperkakehus til Frivilligsentralen, og
Maj Britt sier at årsaken til at det ikke ble flere i år skyldes nok at
idéen om pepperkakehusbyen kom litt seint. Men, de som kom var
både kjempefine og de smakte fortreffelig

Det kommer nye muligheter neste år, og da er alle hjertelig vel-
kommen til å komme med nye pepperkakehus. 

På bildet er Maren Flå Sunnset som bruker hammeren og knuser sitt eget
hus - til stor spenning for 

Meldal Sparebank satser tungt i Rennebu, og har hatt eget møte overfor næringslivet.
Bak langbordet er banken representert med assisterende banksjef Arnt Ree, 
kunderådgiver Randi Fagerli Vold, rådgiver bedriftsmarked Tore Gjerstad 

og banksjef Odd Ivar Bjørnli.
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Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

Rennebu Turistkontor

TTllff 7722 4422 7777 0055 -- wwwwww..rreennnneebbuu..nneett
ttuurriissttkkoonnttoorreett@@rreennnneebbuu..nneett

Skisesongen er i full gang,
og vi har mye som kan være nyttig til skituren:

Skifeller – Gamasjer – Termos – Sitteplater
Div. skismurning og skirens

Velkommen innom til en trivelig handel!

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

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

Snakk med oss
- på Berkåk!

Fram til vi er å treffe i
egne lokaler treffes vi
fortsatt på Næringshagen
hver onsdag.

Meldal Sparebank satser
med økt styrke i 2010.

Ta gjerne kontakt for en avtale!
– ring 910 09 992 eller 
stikk innom for en prat 

BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Vi har

januarsalg
Vedovn, Dovre 600

– 40 cm vedlengde
– yteevne 7 kw

før 6990,- NÅ 3500,-

Taklampe
plafond wood bøk  kr 69,-

Medlemsmøte 
i Rennebu Bondelag!

26. januar klokka 19.30 
i Birka-bygget på Berkåk

Vanvittig aften - Rennebumartnan fra 
idé til kjempesukssess! v/Kenneth Teigen. 
Har landbruket noe å lære?!

Gjensidige informerer om 
pensjon og pensjonsparing.

Meldal Sparebank forteller
om sine satsingsplaner i
Rennebu og hva de kan
tilby innen banktjenester.

Servering.

Arr: Rennebu Bondelag

Annonsen er sponset av



Bort for en 50-lapp  
Ordningen gjelder pensjonister som har behov for transport innen kommunen,

mot at de betaler en egenandel på kr 50,-. Beløpet gjelder om turen er bare en veg
eller tur-retur. Dersom turen går ut over kommunegrensen, må det betales vanlig
drosjetakst fra kommunegrensen til bestemmelsesstedet.

Ordningen gjelder fra fylte 67 år.
Turen må bestilles en dag i forveien på Frivilligsentralen. Det må meldes om

eventuell følge av ledsager. Bestillingen kan foretas i Frivilligsentralens åpningstid
alle hverdager mellom 08.00 og 15.30 på telefon 72 42 62 64 eller direkte til drosj-
ene.

Det tas forbehold om at ordningen kan begrense seg om de bevilgede midler til
tiltaket er oppbrukt.

- Rennebu kommune
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Førjulsfest ved Vonheim 

Vonheim barnehage sin årlige førjulsfest ble arrangert torsdag 10.desember.
Tradisjonen tro var også i år besteforeldre invitert til å være med barna og lage ei
trivelig førjulsstund i Menighetshuset. Med julesanger av barnehagekoret,
adventstund av Herborg Skjolden, gang rundt juletreet og til sist, men ikke minst,
julegrøt- og pepperkakespising, så satt vi igjen med opplevelsen av noen trivelige
timer sammen både små og store.

Her er noe av det barna selv fortalte fra festen:
”Oss gjekk rundt juletreet og sang og sang, og oss sang på scena og”. 
”Oss spist grøt og sang rundt juletreet”.
”Og så selt vi lodd”.
”Oss åt my grøt”.
”E villa berre sett i fanget til bestemora mi, men e gjekk litt rundt treet å da”.
”E gjekk rundt juletreet sammen med bestemora mi”
”E huske at oss song Musevisa og På låven sitter nissen.
”E syns  det æ bra og koselig å syng i koret da”. 
”E syns det va en bra fest”.

Inntekta av loddsalget gikk til Adresseavisens juleinnsamling, og kr 3 200,-
kom inn til det gode formålet. 

”Fra vogge til
grav” blir det ofte

sagt hvis vi i en setning skal beskrive
omfang og mangfold i de kommunale
velferdstjenestene. Som nyfødte møter
vi alle helsestasjonen og mange av oss
vil i slutten av våre liv ha behov for
omsorg og pleie. Mellom disse ytter-
punktene møter og bruker vi alle i
større og mindre grad barnehagen,
skolen, rent vann, veier, helse-, sosial-
og omsorgstjenester, brannvesen,
kultur- og fritidstjenester m.v. Et vari-
ert og omfattende tjenesteapparat som
fungerer 24 timer i døgnet 365 dager i
året. Videre har kommunen en sentral
rolle i utviklingen av lokalsamfunnet,
ivaretagelse av lokaldemokratiet, å
avveie ulike interesser i arealbruk, til-
rettelegging og regulering for nærings-
liv, boligbygging, ulike forvaltnings-
oppgaver m.v. En arbeidsplass med
større mangfold, og ikke minst viktige,
interessante og meningsfylte oppgaver
tror jeg knapt finnes.

Omdømmet vårt formes blant ann-
et av hvordan omgivelsene opplever
oss, hvordan vi framstår og omtales. Til
tross for de kommunale tjenestenes
betydning for enkeltmennesker og lok-
alsamfunn så har ofte den offentlige
debatten om oss et negativt fokus.
Brukerundersøkelser viser imidlertid at
de fleste brukere av kommunale tjen-
ester er godt fornøyd. Et paradoks er
det at de mest negative oppfatninger
om for eksempel eldreomsorgen finnes
hos personer som ikke har kontakt
med tjenesten.

Media har selvsagt sin rolle når det
gjelder å påpeke manglene, og vi må
også selv ha et aktivt forhold til det å
bli bedre. Alltid være åpen for de inn-
spill og synspunkter innbyggere, nær-
ingsliv og andre gir oss. Samtidig må vi
alle spørre oss om vi har et så stort
fokus på manglene at vi glemmer alt
det positive som skjer. Klarer vi å se
mulighetene like godt som problem-
ene? Som kommune må vi beholde en
ydmyk holdning til innbyggerne og
deres behov, men vi skal også glede oss
og være stolte over framgang og det vi
lykkes med. 

- rådmann Birger Hellan

rådmannens 

hjørne
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A. R. HELGEMO as
er en allsidig rørlegger-bedrift, som 

søker medarbeider 
til sitt foretak fra og med april 2010. Kunderådgiver/leder

for vårt fremtidige kontor på Berkåk

Meldal Sparebank er en selvstendig sparebank
med 2,1 mrd. kroner i forvaltningskapital. Vi har 
god lønnsomhet, soliditet og det er 27 engasjerte
medarbeidere. Banken samarbeider med 78 andre
sparebanker i Terra-Gruppen AS.

Vi søker etter

Ansvarsområdet vil være å utvikle kontoret 
samt drive med salg, oppfølging og rådgivning

ovenfor eksisterende og nye kunder. 

For mer info om stillingen se 

www.meldal-sparebank.no 
eller ta kontakt med 

banksjef Odd Ivar Bjørnli, tlf 907 23 466. 

Ønsker at vedkommende 
– er stasjonert i Berkåk/Rennebu-regionen
– har Stå-på-vilje
– har interesse for faget
– har serviceinstinkt og redelighet 

Lønn etter avtale og i ordnede arbeidsforhold.

Høres dette interessant ut, ta kontakt med 
Arnt-Roar på tlf 464 49 272 eller 
e-post arnt.roar.helgemo@gauldalen.no

Tlf 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no

Fra fire til seks strømregninger i året
Fra 1.1.2010 endrer vi våre rutiner for fakturering av strøm.

Vi kommer til å sende ut seks strømregninger i stedet for tidligere fire.

Forbruket i 2010 vil bli fakturert på følgende måte: 
– januar og februar med forfallsdato 1. april.

– mars og april med forfallsdato 1. juni. 
– mai og juni med forfallsdato 1. august.

– juli og august med forfallsdato 1. oktober.
– september og oktober med forfallsdato 1. desember.
– november og desember med forfallsdato 1. februar. 

Kunder med a-konto vil få tilsendt regninger med forfall på samme tidspunkt.

Vi ønsker gjerne å sende regningen direkte til din nettbank. Gå inn i nettbanken og registrer deg 
som eFaktura kunde i dag! eFakturaID finner du på din strømregning.

Dersom du har spørsmål om dette så stikk gjerne innom oss eller se på vår hjemmeside www.krk.no.
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Songkoret jubilerer
Rennebu Songkor er 40 år til høsten, og koret starter jubileums-
året med konsert i Innset kirke 24. januar.

Konserten i Innset kirke vil foruten
Rennebu Songkor ha Rennebu
Mannskor, Oppdal Songlag, Jorun
Lovise Husan (sang), Beate Dullum
(piano) og Sivert Hoel (sag) på plakat-
en. Dette er første arrangement i jub-
ileumsåret, og billetter selges på
Turistkontoret, Frivilligsentralen og
ved inngangen. 

Ellers vil koret i jubileumsåret
arrangere en jubileumsfest med
konsert  den 5. juni, og i oktober vil de
arrangere en konsert i Rennebu kirke.
De har også planer om en jubileums-
tur, men den er ennå ikke fastlagt.

Rennebu Songkor har for tiden 24
medlemmer. Fem av dagens med-
lemmer var med da koret startet, men

bare Ivar Gunnes har vært med hele
tiden. 

Kormedlemmene er enige i at kor-
sang er verdens beste hobby, og det å
bruke sangstemmen sammen med
andre til formidling gir noe spesielt.
Samtidig er Rennebu Songkor en
sammensveiset gjeng som har det mye
moro sammen. Et av jubileumsårets
store ønsker er å få nye medlemmer
som kan føre koret videre. 

Rigmor Aas startet sin dirigent-
karriere med songkoret for 10 år siden,
og hun vil rose koret og sier de er en
humoristisk og grei gjeng som arbeider
målbevisst mot sine mål. 

Av Dagfinn Vold

Rennebu Songkor fotografert i 2003. Dirigent Rigmor Aas til høyre.

Reiselivskurs på Nerskogen
Torsdag 11. februar inviteres det til kurs for reiselivsaktører på Nerskogen

Skisenter med temaet Vertskapsrollen som produktutvikling.
Målet med kurset er å kunne utvikle meningsfulle opplevelser som gleder

gjestene samt gir lønnsomhet for vertene. Blant temaene på programmet står en
innføring i opplevelsesøkonomi, hva som påvirker etterspørselen av opplevelser,
vertskapsrollen sin viktighet samt innføring i praktiske arbeidsverktøy.

Kursholder er Pål K. Medhus i Høve Støtt AS, som er kåret til Experience
Expert of The Year 2008, og har lang nasjonal erfaring fra reiseliv. Høve Støtt var
som en av tre reiselivsbedrifter i Norge, nominert til Skaperkraft - Reiselivsprisen
2009. 

Påmelding innen 22. januar 2010 til Aktivum Midt-Norge AS ved Heidi
Hokseng, tlf. 909 56 732 eller mail: heidi.hokseng@aktivum-mn.no

UKM nærmer seg!

Har du tenkt å være med på årets
UKM så er det ingen tid å miste; meld
deg på! Dessverre har det vært pro-
blemer med påmeldingssiden, men vi
håper det ordner seg. Skulle dere
trenge hjelp, så er det bare å ta kontakt
med Astri på kulturkontoret eller Sølvi
på kulturskolen. Sølvi fungerer som
rektor istedenfor Arnstein i januar.

I år har vi planlagt å ”herme etter”
Midtre Gauldal med å arrangere
Barnas Kulturmønstring dagen før vi
arrangerer Ungdommens Kultur-
mønstring. BKM vil bli arrangert lørdag
den 13. februar og UKM søndag den
14. februar. Begge arrangementene vil
bli avholdt i samfunnshuset på Berkåk.

Fyller du 10 år i 2010 kan du delta i
UKM, men du kan ikke gå videre til
fylkesmønstring før du fyller 13 år. Vil
du delta på både BKM og UKM er det
fullt mulig.

Vitsen med kulturmønstring er å
vise hva barn og unge kan, og hva de er
interessert i. Du trenger absolutt ikke
være ”verdensmester” for å delta. Det
viktigste er at du får vist deg fram og at
publikum får oppleve alle de positive
ungdommene som finnes i vår kom-
mune. Det er for øvrig også mulig å ta
med ungdommer fra andre kommuner,
for eksempel i et band, men da må det
også være noen fra Rennebu med i
bandet.

Nå gleder vi oss skikkelig til kultur-
mønstringene i 2010 og håper flest
mulig vil delta!

OBS! For å melde deg på; gå inn på
www.ukm.no 

- Kulturkontoret -
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Skiløyper 2010
Vi er inne i en flunkende ny skisesong. I skrivende stund er det nok best å holde seg inne på grunn av kulda, men vi regn-

er med at sol og varmere luftstrømmer får overtaket etter hvert. Det foreligger nå et nytt kart med oversikt over oppkjørte og
merkede løyper i Rennebu. Løypene er stort sett som før med noen justeringer for et par av dem. I likhet med fjoråret har vi
tatt med en privat oppkjørt løype på Nerskogen. Denne går videre over kommunegrensa og kommer inn på Oppdal sitt løyp-
enett.

Alle løypene skal være oppkjørt fra første helg i februar og til over påske, eller ut april om værforholdene tilsier det.
Løypene skal være oppkjørt til kl 10.00 på lørdag og søndag, samt hver dag i påske- og vinterferie. Nerskogen løypeforening
vil følge samme standard som de kommunalt oppkjørte løypene.

Vi regner med at noen av løypene allerede er oppkjørt, men våre kontrakter med oppkjørerne gjelder fra februar.
Vi ønsker alle riktig mange og  gode skiturer framover! 

Kartet kan du laste ned på www.rennebu.kommune.no

vurderingene - hvordan skape den
beste skolen ut fra de økonomiske for-
utsetningene? Her ligger driftsutgifter,
skyssutgifter og investeringsbehov til
grunn.

De samfunnsmessige forholdene
med de forskjellige modellene er også
vurdert. Hvilken betydning har mod-
ellene for Rennebu i forhold til andre
målsettinger kommunen har satt seg -
som f.eks. “Rennebu 3000”?

Møt opp og si din mening
Folkemøtet er den siste muligheten

til å komme med innspill før planen
legges frem for politikerne. Etter ved-
tak i kommunestyre vil saken bli lagt ut
til offentlig høring i fire uker før den
den skal gjennom en sluttbehandling i
de politiske utvalg.

Hvis det blir vedtatt ny modell for
skolene, vil denne kunne tre i kraft fra
høsten 2011.

Av Dagfinn Vold

Når nytt skolekart skal tegnes
Hvordan vil fremtidens skol-
er i Rennebu se ut? Det kan
du være med å påvirke ons-
dag 3. februar.

På bakgrunn av at bl.a elevtallet i
Rennebuskolene reduseres med ca
25% i løpet av en 4-årsperiode gjorde
Hovedutvalget HOO vedtak om å
vurdere organiseringen av skolene i
Rennebu med fokus på at elevene
skulle oppnå gode læringsresultater.
Det ble i opprettet en styringsgruppe
som fikk som mandat å vurdere frem-
tidens skole. Arbeidet har vært omfatt-
ende, og etter møter i hver skolekrets
for å få innspill er styringsgruppa nå
klar for å legge frem sine forslag i et
folkemøte onsdag 3. februar i Mjuklia.

Vil anbefale én modell
Kommunalsjef Lill Hemmingsen

Bøe og skolerådgiver Torbjørn Norland
forteller at gruppa har skissert fire
modeller for fremtidens skole i
Rennebu. Alle modellene vil bli pre-
sentert på folkemøtet, samtidig som at
gruppa vil anbefale én av modellene.

De fire modellene er:
1: Dagens skolestruktur
2: Nedleggelse av Nerskogen skole, og 

elevene flyttes til Berkåk
3: Nedleggelse av Nerskogen og 

Innset skoler, og elevene flyttes til 
Berkåk

4: Oppvekstsenter på Nerskogen og 
Innset skoler bestående av 1. - 4. 
trinn i skolen sammen med tilhør-
ende barnehager. Elevene i 5. - 7. 
trinn flyttes til Berkåk

Arbeidet for å komme frem til de
fire modellene har vært omfattende, og
gruppa har lagt mange faktorer til
grunn for å kunne anbefale én modell.
Men hvilken modell som vil bli anbe-
falt får vi ikke vite før på folkemøte. 

Bakgrunn for vurderingene
Hemmingsen Bøe og Norland for-

teller at mange faktorer har vært med i
vurderingene, og de pedagogiske for-
holdene, hvor læringsmiljøet har
naturligvis stått sentralt. Ellers har
elevtallsutvikling, skolevei og kapasi-
teten ute og inne ved skolene vært en
del av vurderingene. Hvordan en skal
ivareta SFO-tilbudet er også med.

Lærerkompetansen ved de for-
skjellige enhetene har også vært vurd-
ert, og ingen av modellene medfører
overtallighet av lærere. Det er heller
snakk om graden av rekruttering ved
de forskjellige modeller.

Økonomi vært et annet punkt i

Skolerådgiver Torbjørn Norland og kommunalsjef Lill Hemmingsen Bøe vil redegjøre for
modellene for fremtidens skole i Rennebu på folkemøte onsdag 3. februar.
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Omlegging av omsorgstjenestene
Èn av målsettingene i den nye
omsorgsplanen er at flere kan
være hjemme så lenge som
mulig. Ellers er spørsmålet
hvordan en kan bruke peng-
ene smartere innen pleie- og
omsorg. 

En bredt sammensatt styrings-
gruppe har arbeidet med en omsorgs-
plan for Rennebu, og for helserådgiver
Solveig Løkken har dette vært hoved-
jobben sist høst.

Rennebu har i henhold til statistikk
for 2008 godt utbygde tjenester når det
gjelder institusjonsdekning, dekning av
omsorgsboliger og antall som mottar
hjemmetjenester. Bak disse tallene vis-
er det seg at det er liten fleksibilitet
innen institusjonen, uklare prioriter-
ingskriterier i omsorgsboligene og en
raus praksis i hjemmetjenestene. Det
må vurderes omstruktureringer for å
utnytte menneskelige og økonomiske
ressurser bedre, sett i lys av utfordring-
ene som kommer. Disse må bygge på
dagens tilbud, som må videreutvikles
skrittvis.

Hvorfor omsorgsplan?
Politikerne i Rennebu ønsket en

gjennomgang av tjenestene innen pleie
og omsorg, og målsettingen til politik-
erne er fortsatt at Rennebu skal være et
godt sted. Det var ønskelig å gå gjenn-
om kvaliteten på tjenestene, og sam-
tidig se hvordan en driver helsearbeid-
et med tanke på kommende eldre-
bølge. I dag brukes over 40% av
Rennebus driftsutgifter på pleie og
omsorg. Kan disse midlene utnyttes
bedre?

I forslaget til omsorgsplan listes
følgende utfordringer opp:
1. Befolkningen i aldersgruppene over 

70 år øker
2. Bostedsutvikling i Rennebu
3. Omsorgsbehov i yngre aldersgrupp-

er
4. Redusert tilgang på arbeidskraft 

(kompetanse)
5. Stort behov for rekruttering av 

arbeidskraft (deltidsproblematikk og 
kompetanse)

6. Bygningsmassen (dagsenter)

7. Raskere tilbakeføring fra sykehus 
(rehabilitering - sirkulasjon)

8. Bedre tilrettelegging for demente
9. Forbedring av dagens tjenestetilbud: 

rutiner/ delegering av myndighet, 
ledelse og forvaltningspraksis, 
internkontroll og kvalitetssikring, 
mestring og forebygging. Strengere 
prioritering i hjemmetjenestene

10. Økende etterspørsel fra turister

Helhetlig og fleksibel
I Rennebus kommuneplan for

2009-2020 har området helse og
omsorg følgende hovedoverskrift:
Innbyggerne skal stimuleres til god
helse i et raust, inkluderende felles-
skap. Dette skal oppnås gjennom følg-
ende strategier: 
• Tverrfaglig planlegging av helsefore

byggende tiltak
• Fokus på aktivitet, stimulering og 

mestring for alle med hjelpebehov
• Tilrettelegge for god folkehelse
• Tilby tjenester med riktig kvalitet til 

rett tid
• Samspill med pårørende og frivillige 

ressurser
• Gi tilbud som gir trygghet
• Tjenestene skal arbeide mot at den 

enkelte skal mestre hverdagen sin.

Brukerne skal oppleve trygghet ved
behov for hjelp fra omsorgstjenesten i
Rennebu kommune. De skal få tjenest-
er etter behov uavhengig av hvor i
kommunen de bor, om de bor i institu-
sjon, i omsorgsbolig eller i opprinnelig
hjem. 

Hjemme så lenge som mulig
— Rennebu har meget gode tjen-

ester innen pleie og omsorg, og målet
er at tjenestene fortsatt skal være like
gode. Men fokuset vil i større grad bli
rettet mot forebygging, slik at alle skal
få tilbud om å være hjemme så lenge
som mulig. Dette gir den beste stimul-
ans, og alle trives best i sitt eget hjem.
Vi vil legge tilrette for mestring og
trening, slik at de eldre kan klare seg
selv og være mentalt aktiv. Gjennom
dette vil de oppnå bedre livskvalitet,
sier Lill Hemmingsen Bøe. 

Positivt fokus
Innen pleie- og omsorgssektoren er

det forholdsvis høyt sykefravær. I den
forbindelse satser Rennebu på å
inkludere de ansatte for å få bedre
arbeidsforhold. Det er de som kjenner
utfordringene. Kommunen har fått
støtte på kr 100.000 fra Fylkesmannen
til et såkalt «nærværsprosjekt».

Kontorfellesskap
Allerede i 2010 vil det skje noen

omorganiseringer, og lederne for syke-
hjemmet og hjemmesykepleien skal
inn i kontorfellesskap for å få bedre
samhandling. Videre skal det bli bedre
standard på kjøkkenet i helsesenteret,
og det vil bli en større kantine som
flere kan benytte. Det vil også bli opp-
rettet et dagsenter i tilknytning til
kantina. 

Kommunestyret vil sluttbehandle
omsorgsplanen i løpet av mars.

Av Dagfinn Vold

Helserådgiver Solveig Løkken viser at befolkningen over 70 år vil øke i årene fremover.
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SpareBank 1
i Rennebu

Å gi råd handler om å legge 
tilrette for at du kan gjøre gode

valg. Den gode løsningen
avhenger av hva som er viktig 

for deg, enten du er privatkunde
eller bedriftskunde.

Hos oss får du tilgang til et bredt og tidsriktig produktspekter 
innen sparing, finansiering, forsikring og betaling. 

Som kunde i SpareBank 1 SMN har du din egen rådgiver 
som er tilgjengelig for deg når du har behov for det.

Våre rådgivere Bedrifts-/landbruks-/
Privatkunder lag- & foreningskunder

Tove Halseth
tove.halseth@

smn.no
Finansrådgiver

900 81 695 

Gunvor S. Røe
gunvor.roe@

smn.no
Finansrådgiver

72 40 20 33

Kjetil Halle
kjetil.halle@

smn.no 
Banksjef 

privatmarked 
924 91 660 

Gisle Mellem
gisle.mellem@

smn.no
Senior bedrifts-

rådgiver 
910 00 675 

Birger Lie
birger.lie@smn.no
Banksjef bedrifts-

marked 
915 52 585 

Stian Knutsen
stian.knutsen@

em1mn.no
Eiendomsrådgiver 

Jon Ivar Jamtøy
jon.ivar.jamtoy@

em1mn.no
Eiendomsmegler 

I tillegg kan du kontakte vårt kundesenter på tlf 07300 (privatkunder) 
eller 07303 (bedriftskunder) ved enklere spørsmål.

Selge bolig?
Eiendomsmegler 1 har et stort apparat som gjør at
våre meglere kan gjøre det de er best til. Det er å ha
full oversikt over boligmarkedet og formidle din bolig
grundig og korrekt gjennom solid markedsføring.
Holde selger oppdatert og sørge for tett oppfølging
til alle interessenter og ikke minst gi god og fornuftig
rådgivning.
Kontakt oss i dag for en uforpliktende boligprat.

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

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

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

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

Endret åpningstid
på kontoret Berkåk

Kl 10.00 – 14.00 hver dag 
fra 4.1. og inntil videre 

Utenom denne tida treffes vi på 
vanlig telefonnr 72 42 82 50

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



Vinterstemning
— Vi har så herlig en vinter på Voll

syns vi, og ungene koser seg på skøyteisen
og i snøborga som de har bygd i friminutt-
ene gjennom hele denne uka, forteller
rektor  Heidi Reitås Sæther.
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Spinning er topp trim
I andreetasjen til Berkåk Bil er det

flere ganger for uka heftig musikk-
rytmer som slipper ut gjennom vindu-
et. Da foregår det spinning - sykling til
musikk i sosialt lag. 

RN besøkte gruppen Spinning 45,
der Kenneth Løkslett var instruktør.
Uten å fornærme noen, tør vi si at dette
var en gruppe uten racere. Det viser at
spinning passer alle, og Gørild Meland
og Jon Stavne var enige om at dette er
en fin form for trim der en kan drive

det så hardt en ønsker. Alle kan være
med, og når en sykler med andre så vil
en automatisk yte mer og får mer effekt
av trimmen. 

Kenneth Løkslett er både instruktør
og ivrig spinner på andre partier. Han
skryter av 45-gjengen, og han merker
stor fremgang på formen sammenlign-
et med starten. Kenneth har selv lagt
ned noen mil på spinningsykkel, og
etter at han begynte å trimme føler han
at livet er totalt forandret. — Spinning

åpnet rett og slett en ny verden for
meg, og jeg har funnet et trimform som
passer for meg, sier Kenneth.

På onsdager er det Teenspinn, som
samler ungdom i forskjellig aldre -
både de som er aktive på andre områd-
er og som bare er med på spinning. 

Vil du skaffe deg mer informasjon
om tilbudet, kan du gå inn på
www.oppspinn.net

Av Dagfinn Vold

Helene Ilvang, Sondre Smeplass og 
Daniel Engum Gotheim 

trives på Teenspinn.

Elevene ved 2.
klassse på

Berkåk har
benyttet det
kalde  været

til å lage
isskulptur på

Torget.
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Invitasjon til folkemøte om 
fremtidens skoler i Rennebu
Styringsgruppa inviterer til presentasjon av modellene
som er utredet og styringsgruppas anbefaling, samt
den videre saksgang. 
Sted: Mjuklia ungdomssenter
Tid: 3.februar kl 19.30 – 21.30 
Evnt. skriftlige innspill før politisk behandling og hør-
ing må være skolerådgiver i hende senest 10.02.10 pr
e-post eller brev.
Velkommen!

- Kommunalsjef HOO -

Salg av bolig
Rennebu kommune skal selge boligeiendommen
Hareveien 7 på Berkåk.
Kommunen står fritt til å vurdere alle innkomne pris-
tilbud – d.v.s. kommunen kan forkaste alle pristilbud.  
Boligen kan besiktiges etter avtale.  Verditakst over
boligeiendommen fås ved henvendelse til servicetorg-
et.
Skriftlig pristilbud sendes Rennebu kommune v/ råd-
mannen innen den 2. februar 2010.  

Det blir avholdt minst en ny budrunde dersom det
kommer inn flere pristilbud.

- Rådmannen -

Alle lag og organisasjoner - gi tilbake-
melding!
På hjemmesiden til Rennebu kommune er det en liste
over lag og foreninger,  men denne lista er ikke helt
oppdatert. 
Hvis du ønsker at navnet på din organisasjon skal
ligge på kommunens hjemmeside så hadde det vært
fint om dere ga tilbakemelding til servicetorget i
Rennebu, e-post postmottak@rennebu.kommune.no,
eller ring 72428100.
Gi tilbakemelding på navn på lag/organisasjon, leder,
telefon og adresse.

- Rennebu kommune -

www.rennebu.kommune.no
Du kan holde deg orientert om kommunale møter,
saklister og vedtak ved å gå inn på kommunens
hjemmeside. På toppen av siden finner du linken
Politikk - møteplaner og protokoller.

Ledige stillinger v/Rennebu sykehjem

Vi søker:
Stilling 1: Sykevikariat aktivitør 75% ledig fra d.d.
Arbeidssted skjermet enhet/pleieavd. Med fordeling 4
dager på skjermet enhet og 1 dag på pleieavd. pr uke.

Stilling 2: svangerskapsvikariat hjelpepleier/omsorgs-
arbeider 50% ledig fra d.d. til 31.12.2010.
Turnus med arbeid tredje hver helg.

Stilling 3: Fast stilling Hjelpepleier/omsorgarbeider
20,18% ledig fra d.d.
Turnus med arbeid annen  hver helg.

Stilling 4: fast stilling  Hjelpepleier/omsorgsarbeider
13% ledig fra d.d.
Turnus med arbeid tredje hver helg.

Stilling 5: svangerskapsvikariat hjelpepleier/omsorgs-
arbeider 20,18% ledig fra d.d. til 30.11.2010.
Turnus med arbeid annen hver helg.
For stillingene 3,4,5, kan ufaglærte søke og vil få opp-
læring. Vi ønsker personer som er positive og tar
ansvar.

Vi tilbyr lønn etter avtale og god pensjonsordning.
Spørsmål om stillingene kan stilles til enhetsleder
Borgny Lien, telefon 72 40 25 12, eller e-post
borgny.lien@rennebu.kommune.no.

Bruk eget søknadsskjema som du finner under stilling
ledig på www.rennebu.kommune.no/selvbetjening
eller ved henvendelse til Servicetorget i Rennebu -
telefon 72 42 81 00

Søknadsskjemaet sendes via e-post til
postmottak@rennebu.kommune.no innen 4 februar
2010.

- Rådmannen -

Avgiftsvedtak for 2010
I henhold til forvaltningslovens § 38 gjøres kjent at
Rennebu kommunestyre i møte den 17.12.2009 fast-
satte nye gebyrsatser/ avgiftssatser som skal gjelde
med virkning fra den 01.01.2010. 

Gebyrregulativene/ avgiftssatsene er lagt ut på kom-
munens hjemmeside  www.rennebu.kommune.no
De kan også fås ved henvendelse til servicetorget.  

- Rådmannen -
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Bygdeutviklingsmidler 2010
Frist for å søke midler til tradisjonell bruksutbygging er satt til
01.02.10. Dette er midler som er rettet mot næringsretta tiltak på
den enkelte gård eller landbrukstilknyttet virksomhet. 

Grasrotandelen hjelper
Det første året med Grasrotandelen er forbi, og frivillige lag og foreninger i

Norge fikk utbetalt tilsammen 210 millioner kroner via Grasrotandelen i 2009. Til
nå har over 520 000 spillere funnet sin grasrotmottaker, og du kan velge hvem som
skal få din Grasrotandel på 5% av det du spiller for når du tipper ved innlevering
av kupongen.

Grasrotandelen som ble utbetalt til Rennebu ble tilsammen kr 108.440.
Rennebu idrettslag 37.203 - Rennebu musikkorps 33.486 - Rennebu skytterlag

8.682 - Rennebu songkor 4.345 - Norske redningshunder DIO-Trøndelag 3.846 -
Norges Handikapforbund Rennebu 3.552 - Innset skytterlag 3.474 - Rennebu
skolekorps 3.103 - Innset husflidslag 3.036 - Gisnås forsamlingshus 1.728 -
Rennebu Frivilligsentral 1.521 - Rennebu mannskor 1.377 - Lundamo bridgeklubb
1.368 - LHL Rennebu 964 - Solrenning 4H 699 - Lions club Rennebu 56.

SMN legger
om konseptet
Sparebank 1 er iferd med å
endre sitt bankkonsept på
Berkåk, men banksjefene
Birger Lie og Kjetil Halle
understreker at de fortsatt vil
være en bank for Rennebu. 

— Banken brukes annerledes enn
før, og dette har vi i banken også vært
med på å påvirke. Vi vil ta bort kon-
tanter over kassa og gå over til auto-
mater. Med dette får vi frigjort ressurs-
er til der etterspørselen er størst, og det
er til rådgivning, sier Lie og Halle.
Utenom dette vil banken tilby de
samme tjenestene som før. 

Åpningstidene vil fortsatt være tre
dager for uka, men fremtidig lokaliser-
ing er ikke endelig avklart. — Vårt are-
albehov vil bli mindre, og vi er i dialog
med Birka Eiendommer om hvor vi
skal holde til, sier Halle.

Økt konkurranse
SMN har hatt liten konkurranse her

i Rennebu, men etter at Meldal
Sparebank har vedtatt å etablere seg
her vil konkurransen naturligvis øke. 

— Vi har respekt for en ny aktør,
men vi frykter den ikke. Vi vil fortsatt
bevise at SMN er den ledende banken i
Rennebu, og vi vil fremheve det vi er
god på, sier Halle.

Av Dagfinn Vold

Kjetil Halle (banksjef privatmarked), 
Tove Halseth (finansrådgiver), 

Birger Lie (banksjef bedriftsmarked) og
Gisle Mellem (bedriftsrådgiver) vil betjene

SMN sin avdeling i Rennebu, ved siden
av Gunvor Røe (finansrådgiver)

- ikke tilstede på bildet.

Norsk Landbruksrådgiving tilbyr en
landsdekkende bygningsteknisk råd-
givings- og planleggingstjeneste for
landbruket. Denne tjenesten har tidlig-
ere vært tilbudt av fylkesmannsembet-
ene og er nå videreutviklet og styrket i
Norsk Landbruksrådgiving. 

Dette rådgivingstilbudet gir gård-
brukerne en enestående mulighet til
nøytral rådgiving i byggeprosjekter. 

Tilbudet fra fylkesmannsembetenes
landbruksavdelinger (FMLA) er opp-
hørt, og Norsk Landbruksrådgiving
utvider derfor sine fagområder til også
å gjelde teknisk planlegging. Det nye
rådgiverkorpset består av planleggere,
bygningsingeniører og tekniske tegn-
ere. 

Planleggere i vår region: 
Bjørn Garberg, tlf. 72 84 51 10 / 
976 98 071,  
e-post bjorn.garberg@lr.no 
Lars Arne Kimo Jørgensen, 
tlf. 72 84 51 10 / 402 21 277, 
e-post lars.arne@lr.no 

For mer informasjon: 
http://sortrondelag.lr.no

De som har planer om bruksut-
bygging anbefales  å besøke hjemme-
siden til Innovasjon Norge
(www.innovasjonnorge.no). Her finnes
kufjøs-planlegger, tilskuddsmulighet-
er, finansiering, tips med mer. 

Alle søknader om BU-midler skal
sendes kommunen som skal gi uttal-
else til saken. Innovasjon Norge anbe-
faler alle å benytte seg av e-søknads
muligheten som finnes på deres
hjemmeside. 

Er det noe dere lurer på så ta kon-
takt med Enhet for landbruk, miljø
og tiltak v/ Evy-Ann Ulfsnes.

Faren for vannskader øker i sprengkulda
– Ikke spar på strømmen i sprengkulda. Frostskader fører ofte til store repara-

sjonskostnader, så hvis man ønsker å spare på strømmen ved å slå av varmen om
vinteren kan dette slå helt feil ut, advarer daglig leder i Gjensidige Oppdal-
Rennebu Brannkasse, Hans John Solem

Omtrent 80% av alle skademeldingene på bolig som kommer inn til Gjensidige
i Sør-Trøndelag er relatert til vannskader. 

- En vannstoppventil som slår av vannet automatisk ved en lekkasje kan vise
seg å være en meget god investering når uhellet er ute, påpeker Solem.
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Informasjon om svineinfluensavaksine
pr. 14.01.2010
Vi håper alle innbyggere i Rennebu har fått tilbud om
vaksine. Vi har mer på lager og er det noen som ang-
rer på at de ikke har tatt vaksinen, er det en siste
mulighet på Rennebu helsestasjon:
28. januar 2010, kl. 12.00 – 14.00

• Vi ber ellers om at dere tar med fødsels og person-
nummer

• Det koster 75 kr å få satt vaksinen
• I tillegg vil vi minne om at man må sitte 20 min. 

etter at vaksinen er satt
Da er det bare å møte opp!

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon, 
kontakt Rennebu legekontor mellom 
kl. 14.00 – 15.00 på tlf 72 40 25 40 
eller Rennebu helsestasjon mellom 14.00 – 15.00 på
telefon 72 40 25 35

Hilsen Rennebu helsestasjon

Fallvilt
Ved påkjørsel av vilt skal fallviltgruppa kontaktes på
tlf 72 42 52 22. Dette er en døgnkontinuerlig vakt-
telefon.

Kjetil Værnes - enhetsleder Landbruk og Miljø

Vikarer hjemmebaserte tjenester
Vi trenger vikarer som hjemmehjelp innen hjemme-
basert pleie og omsorg.
Hjemmehjelpstjenesten har arbeidstid mellom 08.00-
15.30 på hverdager.
Søker må ha førerkort kl B og disponere bil.
Avlønning etter gjeldende avtale.
Vi trenger også vikarer innen andre tjenesteområder
innen hjemmebasert.

For nærmere opplysninger, kontakt: hjemmehjelpsko-
ordinator Gry Mari Røe tlf 72 40 25 05
Eller nestleder Wenche Teigen tlf  72 40 25 25

Timeplan Oppspinn
Mandag 18.00 Spinn 45 19.00 Spinn 2 20.15 Spinn 1
Tirsdag 19.00 Spinn1 20.15 Spinn 1 
Onsdag 18.00 Spinn 2 19.15 Teen Spinn
Torsdag 17.00 Spinn 45
Fredag 16.00 Spinn 2 
Påmelding skjer på telefon 938 48 849 en time før den
første timen for dagen.

Nye som erfarne ønskes velkommen til ny sesong.
Hilsen instruktørene på Oppspinn

Hjertelig takk for alle hilsener og deltagelse ved vår
kjære Karen Reitås bortgang og begravelse.

John
Kjellrun, Ola, Gunhild m/fam

Takk for all omtanke og oppmerksomhet i forbindelse
med Knut Teigens bortgang og begravelse.

På vegne av familien
Lis Teigen 

Furuly Grendelag / Nordskogen,
Takker til alle som ga gaver til vår Basar

Årsmøte i Berkåk menighet
på menighetshuset, søndag 7. februar, 
rett etter gudstjenesten
Vanlige årsmøtesaker
Kaffeservering
Vel møtt!

Berkåk sokneråd

Vennligst ingen oppmerksomhet på dagen min.
Peder

Takk for alle varme tankar, blomster og hilsningar vi har
fått gjennom Ingebrigt O. Bakk sin sykdom, død og 
begravelse. Takk til Rennebu Helsesenter for god pleie og
omsorg disse åra. Takk for pengegaven til
Rennebumartnan.

Gjertrud, Ingvild Arnhild

En stor takk for den overveldende deltakelsen i 
forbindelse med Gunnar Størseth Flaa sin bortgang. 
Takk for masse vakre blomster, alle telefonsamtalene,
besøkene og en god pengegave til nytt orgel i Berkåk kirke.

Anne Lise, Øystein, Olav og Marianne
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K U N N G J Ø R I N G E RK U N N G J Ø R I N G E R
Rennebu Songkor har

JUBILEUMSKONSERT
I Innset kirke, søndag 24. jan. kl 19.30
Disse er med:
Jorunn Lovise Husan, sang. Beate Dullum, piano og orgel.
Sivert Hoel, sag.
Oppdal Songlag, Rennebu Mannskor, Rennebu Songkor.
Bill. kr 150

Tusen takk for gaver og hilsninger på dagen min 
den 2. januar -10.

Jon Austberg

Gjeterhundkurs 23. og 24. januar
Instruktør Ole Martin Nymoen.
Påmeld. til Bjørn Berntsen tlf 997 03 320 - SNAREST!
Deltageravgift: 500 kr for begge dager.

Rennebu Gjeterhundnemnd

Takk for all oppmerksomhet på dagen min. 
Takk til Lions for blomster jeg fikk til jul.

Johanne Holiløkk

Sangkveld
Music Mission med Arne Pareli Pedersen
Hoelsmoen bedehus torsdag 28. januar kl 19.30
Gruppa består av fem engasjerte menn i alderen 19-36 år.
De har bakgrunn fra Kongshaug musikkgymnas og bor på
Lillehammer.

Kollekt til dekning av utgifter.

Velkommen
Arr: NLM

Skytterlagsfest i Skytterhuset,
Gammelstødalen
Rennebu Skytterlag innbyr til medlemsfest 30/1-10.
Premieutdeling og dans.
Koldtbord, skjenkebevilling. Kuvertpris kr 175
Bindende påmelding på rennebu@skytterlag.no 
eller på liste i innendørsbanen innen 25/1-10. 
Medlemskap kan tegnes ved påmelding.
Gamle og nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Frisktrim
starter opp igjen 
onsdag 27. januar kl 10-11, 
i Rennebuhallen. Trimmen ledes av 
fysioterapeutene Solfrid Skjerve og Jannicke R. Jacobsen.
Pris 400 kr for 12 ganger, betales første gang. 
Kaffe på Frivilligsentralen etterpå. 

Velkommen

Trekking av julelotteri
Trekkingen fant sted på julemøte 3. des -09.
Takk til ICA og Prix Berkåk for fruktkorgene og
ellers alle som støttet lotteriet.
Vi ønsker alle godt nyttår.
Hilsen oss i styret i NHF Rennebu

Telysholder m/engler Linda Ulvåg
Telysholder m/engler Kristina Aspeggen
Kakebokser Sponås
Varmeunderlag kjeler Linda Ulvåg
Varmeunderlag kjeler Jon Harald Aas
Serv.kurv m/julemotiv Lars Rokkones
Serv.kurv m/julemotiv Johanne og Arnfinn Gunnes
Gaupe Jorid Hindsværk
Sett 3 lysestaker i stein Britt Aasen
Krystall lysestake Torill S. Pedersen
Lysestake i stein Ingeborg Halgunset
Tinnfat + skål Margot Aune
Julestjerne Linn Merethe Gunnesmo
Julestjerne Britt Blokkum Gustafsson
Krystallskål m/stett Kari Hellstrøm
Sitruspresse Terje Uv
Blender Henrik og Mary Ulvåg
Ullpledd fra Røros Jonas Aftret
Lekedyr Arne Dragset
Lekedyr Henrik Vollvik
Lekedyr Inger Lise Aspeggen
Lekedyr Eldbjørg Sletten
Lekedyr Ola Krogstad
Fruktkurv ICA Wenche Teigen
Fruktkurv Coop Kari og Gert Gisle-Jensen

Idrettsskolen i Rennebu har årsmøte 
i Frivillighuset torsdag 18. febr kl 19.00.
Vanlige årsmøtesaker.

Vel møtt!
Styret

Rennebu Pensjonistforening har 
medlemsmøte/Årsmøte 
i Samfunnshuset, TIRSDAG den 26. januar -10 kl 11.00.
Vanlige årsmøtesaker.

Rennebu Nytt 
utgivelsesplan 1. halvår 2010

Nr. Utgivelse Frist for stoff Tema
02 04.02. 28.01.
03 18.02. 11.02.
04 04.03. 25.02.
05 18.03. 08.03. NB! Påskenr.
06 15.04. 08.04.
07 29.04. 22.04.
08 12.05. (onsd) 04.05. NB! 17. mai
09 27.05. 20.05.
10 10.06. 31.05. NB! Sommernr
11 24.06. 17.06.
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Dette skjer i Rennebu!
23.01 Fest m/ Riverside Band Rennebuhallen 21.00
24.01 Kirkekonsert 

m/ Rennebu Songkor Innset Kirke 19.30
27.01 Poengrenn, langrenn Berkåk 18.30
27.01   Gruppemøte Rennebu Senterparti 

åpent for alle medl.  Komm.huset 19.00
28.01 Formiddagstreff Voll 11.00
28.01 Sangkveld m ”Music Mission”Hoelsmoen 19.30
30.01 Håndball i Rennebuhallen:

G12 Rennebu – Lundamo 11.00
J12  Rennebu – Meldal 2 12.00
J14  Rennebu/Oppdal–Lundamo/Hovin/Flå 13.00

02.02 Formiddagstreff Berkåk 11.00
03.02 Poengrenn, Skiskyting Berkåk 19.00

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

Tilbudet gjelder til 31. januar 2010

06.02 Håndball i Rennebuhallen:
J14  Rennebu/Oppdal – Tynset 16.00
J10  Rennebu – Trønder Lyn 17.00

06.02 Årsmøte Gammeldansklubben Samfunnshuset
Fest m/ A-laget

Rennebu Musikkorps onsdager kl 19.30-22.00 i samf.salen
Rennebu Skolekorps torsdager kl 18.00 i samf.salen
Rennebu Songkor onsdager kl 20-22 Voll skole
Rennebu Mannskor tirsd  kl 19.30-22.00 på Berkåk skole
Frisktrim onsdager kl 10-11 i Rennebuhallen
Berkåk Bridgeklubb tirsdager kl 18.30 på Frivillighuset
Rennebu Skytterlag treningsskyting torsdager kl 18
Aerobic i Rennebuhallen tirsdager kl 20
Step i Rennebuhallen torsdager kl 19.30

* Fri montering forutsetter at du bor i et område som dekkes av godkjent installatør. I de tilfeller hvor dette ikke er mulig,
dekker vi inntil 1000 kroner av installasjonskostnaden. Prisen forutsetter 12 mnd. abonnement fra Canal Digital. 
Prisen forutsetter Avtalegiro, hvis ikke tilkommer faktura gebyr á 35 kroner.


