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4. klassingene i Rennebu
har hatt skogdag med spikking
- en populær dag både for elever
og rutinerte lærere.
Les mer på side 10.
Foto: Dagfinn Vold
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leder
Dette er overskrifta på en akkurat ferdigstilt folder for
barnehagene og skolene i Rennebu. Denne synliggjør
verdier barnehagene og skolene våre vil legge til grunn i
tida fremover. Det spesielle med folderen er at svært mange
bidragsytere har vært involvert i prosessen og den er felles
for alle i barnehagen og skolen. Med så mange som har
bidratt i prosessen gir det også et stort eierskap.
Prosessen alene med å finne disse verdiene har bidratt til
en bedre kommunikasjon og en større forståelse mellom
aktørene: Den kommunale ledelsen, de ansatte, politikerne og barn/ unge. Et fellesmøte, Stormøtet, ble arrangert
der alle møttes over noen felles oppgaver. Innspillene var
utgangspunktet for det som nå vil kjennetegne Rennebubarnehagen og Rennebuskolen:
Lyst til å lære gjennom: Lokal forankring – mangfold
som ressurs – utvikling gjennom å spille på lag.
Ett eksempel på ett av innspillene til Lokal forankring i folderen er: Skape tilhørighet og stolthet ved å bli kjent med
og ta i bruk lokalmiljøet og –historien; som lokale uttrykk,
tradisjoner, mat, kultur og næringsliv.
Alle elevene på 5. trinn i Rennebuskolen besøkte siste uka i
mai Haugen gård som en del av den kulturelle skolesekken.
Her foregikk det mange aktiviteter som elevene fikk delta
i både med å prøve selv og også med å smake. Eksempel
på slike var karding og spinning av ull på rokken, kjevling
og steking av flatbrød på takke, kinning av smør i kinna og
smeden selv jobbet i grua og viste fram hvordan han tryllet
fram ulike redskaper fra det oppvarmede stålet. Elevene
fikk servert vassgraut med sukker og kanel til lunsj. Et slikt
opplevelsesbesøk gir mye mer enn å sitte på skolen og lese
om de samme aktivitetene. Det gir også en anledning til å
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undres over hvilket slit tidligere generasjoner hadde for å
livberge seg.
Mangfold som ressurs kan tolkes på mange vis. I folderen
finner en dette eksempelet: Vis toleranse, det er lov å være
annerledes. Vær åpen for det ukjente.
Loveleen Brenna, forfatter og tidligere leder for foreldreutvalget for grunnskolene (i Norge) sa nylig på en konferanse
at mangfold ikke er noe nytt, men spennvidden er blitt mye
større. Mellom de ulike kulturer må vi bygge bro og forståelse. Språket, som vi kommuniserer gjennom, blir særlig
viktig for å skape trygghet og samhørighet. Fortellinger treffer hjertet og hodet uansett kultur – og hvordan vi ordlegger
oss med hvilke metaforer forteller om våre egne verdier. Om
den ukjente ikke føler seg trygg i møtet med oss, vil han
kunne bli som frukttreet i butikken med plastpose rundt
røttene. Om plastposen blir værende rundt røttene over tid,
vil det blir dårlig avling.
Sist men ikke minst; utvikling gjennom å spille på lag. Ett av
innspillene var: Skape felles historie gjennom felles opplevelser.
Barnehagen drar på gårdsbesøk når dyra skal slippes ut for
første gang om våren. Barna opplever ellevill livsglede, hopp
og sprett og dette gjør stort inntrykk som de minnes og
bruker i senere samtaler.
Folderen vil bli delt ut til alle i barnehagene og skolene i
Rennebu. Om du er interessert, så vil vi også legge den ut
på hjemmesida vår eller du kan ta kontakt med servicetorget for å få en der.
Vi er stolte av denne og tror den vil bidra til en mer spennende hverdag i barnehagene og skolene i Rennebu.
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Gavmilde tiendeklassinger

Årets tiendeklassinger ved
Rennebu Ungdomsskole fikk
i går kveld utdelt sine vitnemål, under den årvisse avslutningen for avgangselever
og foresatte. Før de avsluttet
skolegangen her i Rennebu,
kunne elevene også overrekke en raus pengegave på
drøye 17.000 til Røde Kors sitt
arbeid blant jordskjelvofrene
i Nepal.
I løpet av ungdomsskolen har
elever og foreldre samlet inn en del
penger, og en del av dette ble brukt
på Trondheimstur for elevene forrige

tirsdag. Her hadde ungdommene selv
kommet med ønske om forskjellige
aktiviteter, og i løpet av dagen ble det
tid til både paintball, Peppes Pizza og
Rockheim.
Ga bort overskuddet
Etter at regningene var betalt, sto
det likevel igjen en pen sum på klassekontoen. Det er tidligere vedtatt at en
viss sum skal settes av til neste års tiendeklassinger, som skal bruke dette i forbindelse med musikalprosjektet de skal
i gang med til høsten. Selv etter at dette
var overført sto klassekassa i pluss, og
dermed fikk elevene selv være med å
bestemme hva resten av pengene skulle
brukes til. Fra klassekontaktene ble det
lagt fram forslag om å gi pengene til et

veldedig formål, for eksempel til Røde
Kors sitt arbeid blant jordskjelvofrene
i Nepal, men det var allikevel tiendeklassingene selv som måtte ta avgjørelsen på hvordan de ville bruke pengene. Etter en del diskusjon fikk elevene stemme over forslagene, og etter
at stemmene var talt opp viste det seg
at jordskjelvofrene i Nepal hadde størst
sympati blant elevene.
- Vi syns jo det er veldig fint at elevene var villige til å gi sitt overskudd til
noen som trenger det mer enn dem
selv. Dette var en katastrofe alle hadde
hørt om, og det virket som mange syns
det var et godt formål, sier Herborg
Skjolden, som er en av klassekontaktene på 10. trinn.
Av Mona Schjølset

Fremtidsrettet energipåfyll på Berkåk
Berkåk er blitt et senter for energipåfyll, og det nyeste tilskuddet med
ladestasjon for elektriske biler kan også
ha positive ringvirkninger.
Rektor ved NTNU Gunnar Bovim
har hytte i Storlidalen, og han gratulerer kommunen med ladestasjonen på
Berkåk.
— Ladingen tar ca 30 minutter, og
den tiden benytter vi til handling for
hyttehelga. Dette kan bli en positiv
ringvirkning, sier Bovim. Derfor oppfor-

drer han kommunen til å opprettholde
tilbudet om gratis lading, da det kan gi
positive ringvirkninger for næringslivet.
Ladestasjonens avstand fra Trondheim synes Bovim er perfekt, og det
kjennes godt å kjøre miljøvennlig til
hytta. Men, han hadde noen tips, bl.a.
bør ”pumpene” merkes med 1 og 2,
ladestasjonen må inn på gps-kart for
biler, og en infortavle med oversikt over
butikker m.m.hadde vært fint.
Av Dagfinn Vold
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Rundballpressing!
Ny presse med bredplastsystem

Vi ønsker å bidra
til en verdig gravferd

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå

Ta kontakt med
Martin på tlf 926 43 668

Soknedal - tlf 72 43 34 14/414 52 610

Vi ønsker å bidra
til en verdig gravferd

Din lokale maler for tak og vegger

– Biovarmeanlegg
StørenBrønnboring
og Omegn
Begravelsesbyrå
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering
Tlf 72 43 34 14/414
52 610

- Salg/service

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com

Jan Erik – Edvin
950 34 056
rorleggern@oppdal.com

KrF seterstevne i Rennebu
søndag 28. juni kl 12.00

på setra til Ingunn og Lars Uv
v/Granasjøen på Nerskogen.
Stortingsrepr. og 2. nestleder i KrF Solveig Bollestad,
Karin Bjørkhaug, Ola T. Lånke, Ragnhild Øverland,
Herborg og Rune Skjolden deltar.
Salg av trad. seterkost, pølser og brus.

www.mediaprofil.no

foto Grethe Børsum

Ta med noe å sitte på.
Gave til KrF.
Arr: Rennebu KrF

14. - 16. august
2015

Charlotte Audestad
Elektrisk aften

Samfunnssalen Berkåk, fredag 14. aug. 2015
Dørene åpner kl. 21 – på scenen kl. 22
Inngang kr 275,- 18-årsgrense
Billettsalg: Martnaskontoret i Birkabygget Berkåk,
åpningstider mandag til fredag kl 09.00 - 15.00 / tlf. 72 42 77 48
eller www.rennebumartnan.no
Konserten støttes av
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med band

Ny nettside?
- vi skreddersyr siden
til ditt formål!
Ta kontakt på 72 42 76 66 for
å høre hva vi kan gjøre for deg!

Ut på tur - aldri sur!
Det var en spent gjeng med 5/6 – åringer fra Voll barnehage som
forrige torsdag dro avsted til Damtjønna på overnattingstur.
Turen blir som en avslutning på barnehagetilværelsen, for til
høsten blir denne gjengen førsteklassinger.

Nærmiljøanlegg ved
Vonheim
barnehage

Alle kan vel si seg enige i at Vonheim
barnehage har et flott uteområde, men
det er kanskje ikke så mange som tenker over at dette er et område som kan
benyttes av alle på ettermiddags- og
kveldstid.
Klar for Damtjønna - f.v.: Runar Gunnes Slåsletten, Bjørn Emil Ødegård,
Sondre Hamre Gunnes, Ivar Hamre Gunnes, Ingeborg Bakk og Are Stene.
Turen til Damtjønna har allerede
vært planlagt i flere uker, og ungene
har vært med på både innkjøp og andre
forberedelser. Da Rennebunytt stakk
innom på besøk var alle sekkene ferdig
pakket, og vi kan melde om svært god
stemning før avreise.
Fiskestang og pizza
Etter det vi forstår er det litt forskjellig som er pakket i sekken, men en solid
matpakke er i alle fall med. Et par av
guttene har pizza i sekken, og det forstår vi er helt fortreffelig turmat. Eneste
jente i turfølget er Ingeborg Bakk, og
hun kan fortelle at hun har pakket ned
mark i sekken. Det skal selvfølgelig ikke
spises, men brukes til å fiske. Noen er
litt skeptiske til å ta med seg mark i sekken, men det har Ingeborg prøvd før, så
det er ikke noe problem.
- Men jeg har ikke puttet den i termosen altså, påpeker hun, noe som ser
ut til å berolige resten av gjengen...
Flere av ungene har også pakket fiskestang i sekken, mens noen allerede
har fiskestanga stående på Damtjønna.
For det er helt klart at det skal fiskes, og det er også bred enighet om at
det er størst sjanse for å få en ørret på

kroken. Når det blir snakk om å spise
fisken, er gruppa imidlertid mer splittet. Tvillingene Ivar og Sondre Hamre
Gunnes er helt sikre på at stekt ørret
smaker godt, mens Runar Gunnes
Slåsletten er like sikker på at han ikke
liker fisk i det hele tatt. Uansett forstår
vi at det skal bli morsomt å fiske.
Kosedyr i sekken
Selv om denne gjengen nå er å regne som veteraner i barnehagesammenheng, er det ikke til å komme fra at det
følger en del spenning med det å skulle
overnatte hjemmefra. For sikkerhets
skyld har derfor de fleste tatt med seg
et kosedyr i sekken, og det kommer sikkert godt med når de skal krype ned i
soveposen til kvelds. Styrer Ruth Kvam
Grøtte er en av dem som skal overnatte
sammen med ungene i Sælehuset ved
Damtjønna, og hun forteller at de har
tatt med seg både bøker og Yatzy i tilfelle været tilsier at det blir litt inneaktiviteter.
- Vi har jo med boka om
Småjutullene i Barnas Naturverden, og
den tenker jeg det passer godt å lese i
kveld, sier Ruth.
Av Mona Schjølset

- En del av uteområdet vårt er klassifisert som nærmiljøanlegg, og dermed fikk vi finansiert halve prosjektet
gjennom tippemidler. Det resterende
er finansiert gjennom egne midler, og
her ligger det en solid dugnadsinnsats
fra foreldregruppa, forteller styrer Marta
Hage.
Turmål i nærområdet
I fjor høst ble området nedenfor
Kjillarstuggu ferdigstilt, med sandkasse,
asfaltert sykkelbane, grøntareal, bord
og benker, og i løpet av vinteren ble det
også opparbeidet akebakke og skilekområde litt lenger opp.
- Ungene i barnehagen setter stor
pris på oppgraderingen, og de er flinke
til å bruke området til all slags aktiviteter. Nå håper vi også at andre barnefamilier, både fastboende og tilreisende,
vil benytte seg av det flotte området vi
har fått her, avslutter Hage.
Av Mona Schjølset
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Fire næringshager inngår
samarbeidsavtale

Sommerlig bibliotektips
Det dukker stadig opp spennende nyheter på biblioteket, og nå
er tiden inne til å få tak i litt spennende ferielektyre.

Nasjonalparken Næringshage
inngår samarbeidsavtale medtre andre næringshager.

Bilde fra samling på Orkla Gjestegård,
Løkken 19. - 20. mai 2015
I slutten av mai møttes de ansatte i Trøndersk Kystkompetanse as,
Næringshagen i Orkdalsregionen as,
Nasjonalparken Næringshage as og
Rørosregionen Næringshage as til to
dagers diskusjoner i Orkla Gjestebolig
på Løkken. Resultatet er blitt en samarbeidsavtale mellom de fire næringshagene.
Avtalen omfatter et løpende samarbeid i form av informasjonsutveksling
og kontakt mellom de fire miljøene.
Samtidig danner avtalen grunnlaget for
å inngå mer forpliktende samarbeid om
enkelte prosjekt.
Hovedmålet med avtalen er å samarbeide for å bli bedre til å gjøre den
jobben vi skal gjøre for næringslivet i
hver vår region. Vi tror at når vi deler
erfaring, nettverk og kapasitet vil vi bli
enda mer relevante og oppdaterte i forhold til næringslivets behov og utfordringer.
Målet med alt det arbeidet næringshagene gjør er økt verdiskaping i
næringslivet i distriktene. Vi skal være
til nytte for bedriftene, og må stadig
søke de beste måtene å arbeide på.
Gjennom denne samarbeidsavtalen
ønsker vi også å styrke næringshagenes omdømme og synliggjøre næringshagene som tydelige og attraktive for
bedriftene i distrikts-Norge.
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Sommeren er naturligvis høysesong
for alle typer bøker som omhandler friluftsliv, enten det dreier seg om turtips,
turmat, fiske, dyre- og planteliv eller
hagestell.

lang tidsepoke, og boka ble av mange
kritikere utpekt som den beste og viktigste innen sitt felt i 2014. Hun mottok
også Brageprisen i sjangeren sakprosa
for denne boken.

Ifølge bibliotekar Bente Gunnesmæl
er også krim- og spenningsbøker noe
som bestandig er populært, i tillegg til
annen skjønnlitteratur, faktabøker og
biografier.

Piken på toget
Forfatteren har med denne boken
levert en kritikerrost psykologisk thriller. Historien handler om Rachel, som
tar det samme toget hver dag. Fra toget
ser hun det samme paret hver dag, og
hun kaller dem Jason og Jess. De virker
så glade. En dag ser Rachel en annen
person i hagen, og kort tid etter er Jess
på nyhetene. Hun er forsvunnet.
Boken fikk en strålende mottagelse
da den ble utgitt, og ble ofte referert
til som Alfred Hitchcook for den neste
generasjon.

Eventyreren Cecilie Skog
Cecilie Skog er en av verdens fremste kvinnelige eventyrere, og i fjor ga
hun ut boken ”et friluftsliv”. Her får
leserne bli kjent med mennesket Cecilie
Skog, som forteller åpent blant annet
om tragedien på K2, der hun mistet ektemannen Rolf Bae i 2008, om
oppveksten, de første fjellene, og ikke
minst turgleden hun alltid har hatt
med seg. I tillegg er det selvfølgelig
spennende skildringer fra noen av de
fantastiske turene hun har gjennomført. Cecilie Skog er den første som har
besteget Seven Summit og gått både
til Sydpolen og Nordpolen. Hun har
krysset Antarktis uten etterforsyninger,
krysset Grønland fem ganger, og besteget fem 8000-metere.
Den største forbrytelsen
Marte Michelet er datter av Jon
Michelet, og er i likhet med sin far
kjent for å ha et klart hode, med klare
meninger om samfunnet og historien. I
fjor ga hun ut boken ”Den største forbrytelsen”, som tar for seg det norske
Holocaust. Her følger Michelet både
ofre, aktører og gjerningsmenn over en

For de yngste
Det er selvfølgelig også viktig å huske de yngste leserne, og her har bibliotekaren flere favoritter.
- Det har nylig kommet en ny utgave av Alf Prøysens ”Geitekillingen som
ikke kunne telle til ti”, og denne historien er jo stadig like fascinerende for
nye lesere. Vi har også fått inn en ny bok
av Richard Scarry, der fokuset er læring
med lek og humor. Her skal barna peke
og finne, gjerne sammen med en voksen, forteller Gunnesmæl.
For nærmere informasjon om
åpningstider, eller for å søke etter bøker,
lydbøker eller filmer i bibliotekets register, se www.rennebu.kommune.no
Av Mona Schjølset

Etikk i fokus for helsesektoren
For noen år siden startet KS
opp et prosjekt der fokus var
”samarbeid om etisk kompetanseheving”. Alle landets
kommuner har fått tilbud
om å delta, og Rennebu kom
med i gruppe to, og startet
opp arbeidet for et drøyt år
siden. Prosjektet er et samarbeid mellom KS og helse- og
omsorgsdepartementet.
I Rennebu er man godt i gang med
prosjektet, og det er nedsatt en prosjektgruppe bestående av Brit Karin
Kvam, prosjektleder og representant
for sykehjemmet, Ingrid Synnøve Flå
fra hjemmebasert omsorg, Hanne
Krogstad, tjeneste for funksjonshemmede, og Mona Sunnset som representerer enheten Helse.
Etisk refleksjon
Som en start på det lokale prosjektet, ble det høsten 2014 arrangert en
kick-off dag. Her deltok tilsammen 77
personer fra helse- og omsorgssektoren, og ifølge Brit Karin Kvam var
dette en flott start på prosjektet her i
Rennebu.
- I helsesektoren støter vi jo borti
etiske problemstillinger hver dag, så
det er veldig viktig at vi setter fokus på
dette, og tilrettelegger for en del refleksjonsarbeid omkring dette temaet, sier
Kvam.
Det er nå etablert 10 såkalte refleksjonsenheter, som møtes fra 20-45
minutter 1-2 ganger i måneden.
Lederne fra hver refleksjonsgruppe
danner så en egen veiledergruppe.
- Det er også viktig å få fram at dette
er forankret på administrativt nivå, der
ledergruppe innen helse- og omsorg
er styringsgruppe for prosjektet. På
den måten har ledelsen helt fra starten
forpliktet seg til å følge opp prosjektgruppa, og mye av refleksjonsarbeidet
tar også utgangspunkt i kommunens
verdigrunnlag. Vi er veldig glade for at
ledelsen har engasjert seg på denne
måten, og det har stor betydning for
prosjektet at de har vært så positive, sier
Kvam.

Kursholder Kristin Sørensen
jobber både som sykepleier og
etisk refleksjonsveileder.

T.v. er Sørensen i samspill med
Ingrid Synnøve Flå fra hjemmebasert omsorg.

Dramatisering og samtaler
Tirsdag 2. juni var ansatte i helsesektoren samlet til videreføring av
kick-off dagen de hadde i høst, og her
ble drama og bildeteater brukt som virkemidler. Kristin Sørensen jobber både
som sykepleier og etisk refleksjonsveileder, og hun er ikke i tvil om at større
bevissthet og fokus omkring etiske
utfordringer kan gi en bedre hverdag
både for ansatte og brukere.
- Etikk handler jo om så mange ting,
og for å komme i gang med etisk refleksjonsarbeid er det kjempeviktig å dele
erfaringer med hverandre. Hvordan har
andre håndtert en vanskelig situasjon,
og hva kan vi lære av det? Er det noe vi
kunne gjort annerledes? Dette er spørsmål de aller fleste vil ha stor nytte av å
diskutere med kolleger, sier Sørensen.

også at etisk refleksjonsarbeid ofte har
en positiv effekt på arbeidsmiljø, med
mindre sykefravær og økt trivsel.
- Felles retningslinjer for hvordan en
del vanskelige situasjoner kan håndteres er med å skape trygghet og trivsel i
jobben, sier Sørensen.
Over 60 helsearbeidere deltok på
samlingen i Mjuklia, og skal vi dømme
etter engasjement og deltagelse, var
opplegget svært vellykket. Deltagerne
jobbet både i grupper og plenum, og
alle fikk være med å dramatisere en del
situasjoner som ansatte i helsesektoren
ofte kommer borti.
- Dette har vært både inspirerende
og motiverende, og jeg tror mange av
oss har fått en del a-ha opplevelser i
løpet av dagen, oppsummerte Brit Karin
Kvam på vegne av deltagerne.

Positive tilbakemeldinger
Erfaringer fra andre steder viser

Av Mona Schjølset
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Rennebumartnan søker din favorittstol
Under årets Rennebumartna har arrangørene bestemt at det skal settes litt ekstra
fokus på interiør, og det skal markeres
med en egen stolutstilling. I den forbindelse ønsker martnaskomiteen innspill
fra publikum, der de kan fortelle om sin
favorittstol, eller om en stol som har en
spesiell historie.
- Dette kan være en finstol, en godstol, en fjøskrakk eller en utslitt stol. De fleste stoler har en historie, og nå ønsker vi å høre din, sier martnassjef
Kenneth Teigen.
Prosjektet er et samarbeid mellom Innset
Historielag, Rennebu Historielag og Meldal
Historielag, med Anne Grut Sørum og Rita Nylander
fra DuoDu som konsulenter. I utstillingen kommer
det også til å bli presentert noen moderne stoler, samt
noen stoler fra utstillere på Rennebumartnan.
- Dette tror vi blir en utstilling med både spennende historier og humor, så jeg vil oppfordre alle til å
ta kontakt for å bidra med sine stol-historier, avslutter
Teigen.

Vi ønsker alle våre kunder
en riktig god sommer!
Kontoret på Berkåk er stengt pga. ferie i uke 30 og 31.
Hvis du trenger hjelp, ring 72 40 49 90.
oppdal-rennebu@gjensidige.no
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Giverglede hos
Gjensidige-Stiftelsen
Gjensidigestiftelsen er Norges største stiftelse, og deler hvert
år ut en del midler til allmennyttige formål. Målet er å skape et
tryggere, sunnere og mer aktivt Norge.

Innflyttingsklare
leiligheter
De tre kommunale leilighetene i Lerkeveien er nå innflyttingsklare, mens de to i
Rugdeveien blir klare for innflytting i august.

Rennebu kommune har bygd disse
boligene med hjelp av Husbankens
gode støtteordninger til boliger for
de som har behov for ekstra hjelp til å
komme seg inn på boligmarkedet.
I Rugdeveien er det en to-roms leilighet på 55 m2 og en tre-roms på 65
m2. I Lerkeveien er det en to-roms og
to tre-roms leiligheter.
Kjetil Skogrand fra Oppdal-Rennebu Gjensidige Brannkasse og Kjetil Værnes fra Rennebu
IL inspiserer arbeidet som er i gang på skistadion.
Siden 2007 har stiftelsen delt ut en
milliard på landsbasis, og bare i år er
det ca. 7 millioner som kan deles ut i
Sør-Trøndelag.
Både lag og foreninger, ideelle stiftelser, frivilligsentraler og interkommunale friluftsråd kan søke om støtte,
og likedan kan offentlige virksomheter
søke hvis de er del av et samarbeid med
frivillige organisasjoner. Da forutsettes
at den frivillige organisasjonen står som
mottager av støtten.
Rulleskiløype og Tuftepark
I Rennebu har Gjensidigestiftelsen
gitt støtte til både rulleskiløypa og
Tufteparken. Rulleskiløypa sto ferdig
i september, og Gjensidigestiftelsen
bidro med midler til asfaltering av løypa.
- Vi er kjempeglade for den
positive responsen vi fikk hos
Gjensidigestiftelsen, og det hadde stor
betydning for gjennomføring av prosjektet, sier Kjetil Værnes, som er leder
i skigruppa.
Tufteparken skal bli et aktivitetsanlegg i området ved NM-bakken. I
fjor vant RIL skigruppa TÆL-prisen

for Rennebu og Oppdal. Statuttene for
denne tildelingen er slik at midlene skal
deles med et annet prosjekt i nærområdet, og skigruppa valgte å dele med
Tufteparken. I tillegg har anlegget nå
altså fått støtte fra Gjensidigestiftelsen,
og har kommet godt i gang med graveog ryddearbeid.
Helse og trygghet
Ifølge Kjetil Skogrand hos OppdalRennebu Gjensidige Brannkasse, er
dette to veldig gode eksempler på prosjekt Gjensidigestiftelsen ønsker å støtte.
- Dette er helsefremmende tiltak
som kan benyttes av flere brukergrupper, samtidig som det er fokusert på
sikkerhet, mestring og læring, sier
Skogrand.
- Jeg vil absolutt oppfordre lokale
lag og organisasjoner her i distriktet til
å søke også, for her blir både store og
små prosjekt vurdert, sier Skogrand.
Nærmere informasjon www.gjensidigestiftelsen.no
Av Mona Schjølset

Selvfinansierende
— De gode betingelsene fra
Husbanken er bl.a. avhengig av at kommunen forplikter seg til å leie ut boligene i 20 år til de som har utfordring
med å skaffe seg bolig. Hvis dette ikke
overholdes må kommunen betale tilbake noe av støtten til Husbanken.
Husbankens
gode
støtteordning
sammen med leietagernes husleie gjør
at boligene er selvfinansierte, forteller
ass. rådmann Lill Hemmingsen Bøe.
Kommunal standard
Alle de nye leilighetene er bygd
etter vanlig kommunal standard, der
Husbanken setter krav til romstørrelse
og kvalitet. Boligene har også universell
utforming, noe som betyr at de er egnet
for alle grupper mennesker.
— Det er valgt robuste og nøkterne
materialer som skal gi lang holdbarhet.
Dette gjør at boligene ikke får noe stort
vedlikeholdsbehov, sier Hemmingsen
Bøe.
Aktuell for flyktninger
Noen av leilighetene både i
Lerkeveien og Rugdeveien er i første
omgang tiltenkt flyktninger, men også
andre leietagere er aktuelle.
Av Dagfinn Vold
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Spikkekurs med
rutinerte lærere
4. klassingene i Rennebu møttes i forrige
uke til skogdag med spikking, og lærerne har lang fartstid og grundig erfaring.

Dagen var i regi av Rennebumartnan og et ledd i samarbeidet mellom martnan og skolene i Rennebu. Lærere for dagen
var tidligere skogbruksleder Odd Erling Ree, tidligere herredsskogmester Eiliv Grut og tidligere formingslærer Gunnar
Bruheim.
Lærte om treslagene
På programmet stod undervisning om skogen. De fikk
blant annet lære at av or (ædder) blir en brun på fingrene når
en tar på treet.
Etter litt kursing gikk elevene med iver i gang med spikking. Det ble staver, seljefløyter, pinner med spennede dekor og
noe moderne kunst.
Skape ting selv
— Det er viktig å bli kjent og trives i naturen, samtidig som
det er artig å lære spikking. Da kan en skape ting selv, istedenfor å gå på butikken å kjøpe, sa Eiliv Grut.
Elevene fikk også plante gran og furu i blomsterkasser som
skal pryde inngangene på årets Rennebumartna.
Av Dagfinn Vold
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Lar seg inspirere av TrønderEnergi
I forbindelse med årets
Rennebumartna, har TrønderEnergi utfordret kommunens
sjetteklassinger til å la seg
inspirere av energiselskapets
visjon «Energi for generasjoner». Elevene fra Berkåk, Voll
og Innset skole skal tolke
visjonen gjennom å lage en
kunstnerisk fremstilling av
temaet.

I forrige uke var Frank Trana og
Hanne Thoresen fra HK-reklamebyrå
en dag sammen med elevene fra 5. - 7.
klasse på Voll. Noen dager senere var
de på Berkåk hvor 6. klasse ved Berkåk
skole og elevene fra 5. - 7. klassetrinn
ved Innset skole var samlet. Begge stedene var oppgaven for de to å inspirere
elevene til å tolke TrønderEnergis visjon
gjennom en kunstnerisk fremstilling av
temaet.
Kreative elever
— Det kunstneriske uttrykket kan
være et maleri, en skulptur eller en
installasjon. Ungdom er skapende
vesener, og vi får garantert spennende
presentasjoner, forteller energidirektør
Tormod Eggan i TrønderEnergi Kraft
AS. Han gleder seg til å se hva som
kommer ut av de unge og kreative sjetteklassingene
På Voll vil det bli et felles kunstnerisk prosjekt, mens elevene på Berkåk
og Innset jobber mer individuelt. Men
at temaet energi, og da særlig fornybar energi engasjerer er det ingen
tvil om. Her blir det «kunstverk» der
både sol, vind og vann er i sentrum.
Da Stig Løfshus fra TrønderEnergi
og Rennebunytt besøkte elevene fra
Berkåk og Innset var det stort engasjement og alle var konsentrert om oppgavene sine. Lærerne Idun Skårsmoen
og Endre Kosberg hadde det svært travelt med å skaffe til veie materiell, veilede og hjelpe elevene.
Bidragsyter til martnan
TrønderEnergi har flere år på
rad vært en viktig bidragsyter for

Hanne Thoresen og Frank Trana
fra HK-reklamebyrå gir tips til
elever fra Innset skole.

Frank Trana fra HK-reklamebyrå og Stig Løfshus fra
TrønderEnergi følger interessert
med.

Rennebumartnan gjennom sitt engasjement som en av hovedsponsorene.
I år ville de gjøre det litt annerledes.
Gjennom å involvere skolene aktivt inn
i prosjektet får selskapet et innblikk i
hvordan de unge tenker om framtidas
energiproduksjon - om miljøutfordringene vi står overfor og om fornybar
energi. Samtidig håper vi at de skal lære
litt mer om TrønderEnergi sitt arbeid.
Både som produsent og leverandør av
strøm og om samfunnsarbeidet vårt.
— TrønderEnergi er en stor arbeidsplass med mange ansatte som bidrar
til verdiskaping i regionen, sier Stig
Løfshus, som tror det spiller en stor
rolle for lokalsamfunnet at KVO og
TrønderEnergi er lokalisert i kommunen.
— Å gi tilbake til kommunen i form
av utbytte, arbeidsplasser og ikke minst
ulike støtteprosjekter til barn og unge,
samt opplevelser for oss som bor her
har stor verdi, sier Løfshus.

Stimulere de unge
TrønderEnergi er eid av 24 kommuner i Sør Trøndelag og sørger for verdiskaping i regionen. De gir tilbake i form
av utbytte, skatter og avgifter, samtidig
som de støtter konsepter som kommer
barn og unge, kultur og opplevelser til
gode.
— TrønderEnergi sin sponsorfilosofi
går blant annet ut på å løfte barn og
unge opp og fram. Det betyr for eksempel å stimulere de unges skaperkraft og
drømmer. Derfor er dette prosjektet så
spennende, forteller sponsoransvarlig i
TrønderEnergi AS, Eli Flakne.
— Vi i Rennebumarnan setter stor
pris på dette samarbeidet med skolene
i Rennebu og TrønderEnergi, og gleder oss til å presentere resultatet i ei
utstilling under årets Rennebumartna,
sier daglig leder Kenneth Teigen i
Rennebumartnan.
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Kommunestyreog fylkestingsvalget 2015
Forhåndsstemmegivning
Velgere som ønsker å forhåndsstemme kan avgi
forhåndsstemme fra 10. august – 11. september 2015.
Nordmenn som bor i utlandet kan forhåndsstemme fra
1. juli.
Velgere som oppholder seg innenriks og som ikke har
anledning til å avgi stemme i perioden for ordinær
forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til Servicetorget og avgi stemmer fra 1. juli
og fram til forhåndsstemmegivningen starter 10. august.
Servicetorget, kommunehuset Berkåk er stemmemottak
for forhåndsstemmegivningen.
Åpningstider for tidligstemmegivning
1. juli – 9. august
mandag – fredag
kl. 08.00 – kl.15.30.
Åpningstider for forhåndsstemmegivningen
10. august – 11. september
Mandag – fredag
kl. 08.00 – kl. 15.30
Lørdag 5. september
kl. 10.00 – kl. 12.00
Torsdag 10. september kl. 08.00 – kl. 18.00
Berkåk, 05.06.2015
Ola T. Lånke - Valgstyrets leder

STÅR DU I MANNTALLET?

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015
Stemmerett ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg
har de som har stemmerett ved stortingsvalg etter valglovens § 2-1. I tillegg har personer som ikke er norske
statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i § 2-1,
stemmerett dersom de
1) har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge
de tre siste årene før valgdagen, eller
2) er statsborger i et annet nordisk land og er blitt
folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni
i valgåret
For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i
manntallet i en kommune på valgdagen. Stemmeberettigede som er registrert med bostedsadresse i
Norge, skal føres inn i manntallet i den kommunen der
de var folkeregisterført som bosatt den 30. juni i valgåret. Stemmerberettigede på Svalbard og Jan Mayen
skal manntallsføres i den kommunen der de sist var
folkeregisterført som bosatt.
Stemmeberettigede som er bosatt utenfor Norge, skal
føres inn i manntallet i den kommunen der de sist var
folkeregisterført som bosatt. Utenlandsboende som
ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge de
10 siste år før valgdagen, må søke valgstyret om å bli
innført i manntallet. Søknaden må inneholde forsikring
om at vedkommende fortsatt er norsk statsborger.
Utenlandsboende som er ansatt i diplomatiet eller
konsulatvesenet og deres husstand, skal manntallføres
i den kommunen der de sist var registrert som bosatt.
Manntallsføringen skjer uavhengig av utenlandsoppholdets lengde. Dersom de ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i
Oslo kommune.
Manntallet legges ut til offentlig ettersyn fra og med 20.
juli og fram til og med valgdagen den 14. september på
følgende sted: Servicetorget, Kommunehuset, Berkåk.
Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i
kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen.
Kravene skal være skriftlig og begrunnet. Eventuelle
feil blir rettet så langt det lar seg gjøre fram mot valgdagen.
Krav om retting sendes til Valgstyret i Rennebu,
Myrveien 1, 7391 Rennebu, eller
postmottak@rennebu.kommune.no
Berkåk, 05.06.2015
Ola T. Lånke – valgstyrets leder
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Vårkonsert med Kulturskolen

I forbindelse med Friluftslivets år ble Kulturskolens
årlige vårkonsert lagt til
Håggåsetra.
Håggåsetra var en fin ramme for
Kulturskolens vårkonsert, og den var
lagt opp som en ”vandrekonsert” mellom lavvoen, galleriet og kulturpaviljongen. Publikum ble delt i tre grupper,
og vandret mellom de tre konserten i
tur og orden.
Rektor Sverre Stenløkk sa under veis
i konserten at Kulturskolen i Rennebu
er flink til å sette sammen band, og det
fikk vi til det fulle også oppleve denne
kvelden.
Sammen med sceneopptredener var
det også kunstutstilling av elever i kulturskolen.
Av Dagfinn Vold
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Folkehelsekoordinator
Nyopprettet 50 % stilling som folkehelsekoordinator
ledig fra 1 sept. 2015. Stillingen er plassert i
rådmannens stab sammen med kommuneoverlege/
samfunnsmedisiner.
Hovedarbeidsområder
• Folkehelsearbeid - koordinering og planlegging av
dette i samarbeid med kommuneoverlege og andre
kommunale enheter.
• Medvirke til at folkehelse er med i det kommunale
planverket.
• Medvirke til oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen.
• Saksbehandling innen miljøretta helsevern
• Koordinere helsefremmende og forebyggende
innsats
• Fremme samarbeid innen folkehelse mellom offentlig, frivillig sektor og næringsliv
• Aktiv benyttelse av eksterne tilskuddsordninger til
tiltak
Ønskede kvalifikasjoner
• Relevant helsefaglig høgskoleutdanning av
• minimum 3 års varighet
• Gode samarbeidsevner – nettverksbygger
• Personlig egnethet
Søknadsfrist 20. juni 2015

Barnehagelærer

100% fast ved Voll barnehage fra 1. august 2015.
Arbeidssted er Voll barnehage har pr i dag 33 barn
fordelt på to avdelinger - Sø`stuggu og Nordstuggu.
Vi er organisert som en enhet sammen med Voll skole.
Hovedarbeidsområder
• Pedagogisk leder på Sø`stuggu avd. 3-5 år
Ønskede kvalifikasjoner
• Godkjent utdanning som førskolelærer/ barnehagelærer
• Evne til å se det enkelte barns behov og forutsetninger
• for barnets egen del og i det sosiale fellesskapet.
• Ha gode samarbeidsevner med barn, foreldre og kollegaer
Søknadsfrist: 21. juni 2015

Info om søknadsrutiner, søknadsskjema og

kontaktperson for stillingene finner du på http://www.rennebu.kommune.no/Selvbetjening/
Lokale-tema/Stilling-ledig

Biblioteket holder stengt i sommerferien.
Siste åpningsdag før ferien er torsdag 2. juli, kl. 16-19.
Vi åpner igjen mandag 10. august, k. 16-19.

Husk å låne nok lesestoff til ferien.
Riktig god sommer til alle,
og velkommen tilbake i august!

Hold deg oppdatert på
Facebook.com/rennebukommune
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av

REGULERINGSPLANARBEID FOR
MYRSLÆTTET HYTTEOMRÅDE, NERSKOGEN
Planarbeide innbærer forslag til endringer innenfor en del
av eksisterende reguleringsplan på gnr.31 bnr.3.
Planområdet omfatter ca. 250 dekar. Hensikten med
planarbeidet er å legge til rette for ny fritidsbebyggelse
med tilhørende infrastruktur.
Ta gjerne kontakt med
Plankontoret, tlf. 72428161/ 41147596
Innspill sendes innen 16. juli til:
post@plankontoret.net eller
Plankontoret,
Myrveien 1, 7391 Rennebu.
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Lys sokkel-leilighet
med garasje til leie
Passer best til 1 person,
da soverommet er lite.
Det forutsettes hjelp
til snørydding og plenslåing.
Ta kontakt på tlf. 400 70 120

KUNNGJØRINGER
Rennebu lensmannskontor

sommerstengt 22. juni-17. august 2015
Henvendelse skjer til

Oppdal lensmannskontor, tlf 72 40 48 30,
som har ekspedisjonstjeneste hele sommeren, eller til
Midtre Gauldal lensmannskontor, tlf 489 44 028, som
holder stengt i uke 31 og 32, men har forøvrig åpen ekspedisjon ellers resten av sommeren.
Ved øvrige spørsmål til politiet ring 02800
Ved Øyeblikkelig hjelp ring 112

Feriestengt

29. juni - 3. august.
Leilighet ledig i 2. etasje
på Samlaget Stamnan fra 1. september 2015.

Henv. tlf 905 78 467/958 13 938

Takk til alle som gledet oss på 80-års dagene våre.

KUNNGJØRINGER
Vil sende en takk for pengegaven gitt i forbindelse
med Anders J. Trondshaug’s begravelse.
Innset Skytterlag
Oppskyting Innset Skytterlag
Juli; 2.
August; 13, 20, 27.
Oppskytingen varer fra kl 17.30 til 19.30.
Innset Skytterlag

Takk til alle som har husket meg

med besøk og telefon
i vinter når jeg satt med brukket skulder. Spesiell takk til
naboen Olav og dattera Ellinor.
Kristbjørg Fossum

Jakttider og priser 2015
for Austre Rennebu grunneierlag

se www.utmarksradet.no.
Merk at småviltjakt kun er for innenbygdsboende og
hytteeiere i Rennebu.
Styret

En takk også til de som gjør avd. Nordstuggu til
et godt sted å være.
Asbjørg Julie og Ola

Museumsdag på

Nerskogsmuseet
24. juni 2015

Museet åpner kl 18 med aktiviteter og informasjon

Program på Fjellheim kl 19.30

Under årets Rennebumartna skal vi lage en
utstilling av stoler.

favorittstol
Har du en

med en god historie?

Send bilde og historien om stolen
til Rennebumartnan,
aks@rennebumartnan.no, innen 10. juli
så kanskje blir akkurat
din favorittstol med i utstillinga.
Visegruppa “Sol i skuggeskog”
Oppdal Spellmannslag
Jan Perry Lund forteller om Nerskogen før og nå
Randi Olise Hoel forteller om sæterflytting i si ungdomstid
Erik Steigen forteller historier

Det blir salg av mat og og kaffe.
Inngang kr 100,-

Har du spørsmål omkring dette,
ring Anne Kristine Stavne
på tlf 992 96 395

Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk

www.rennebumartnan.no
Facebook/Rennebumartnan
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RETURADRESSE:

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 6. august - frist for stoff 28. juli -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
19.06 Tur i Minillstien
Minilla
23.06 Trening- /oppskyting Gammelstødalen
24.06 Museumsdag
Nerskogsmuseet
28.06 Sæterstevne, KrF
Sætra til
			
Ingunn og Lars UV
18.06 Oppskyting, Innset skytterlag		
02.07 Mottak av klær
Refshus skole
02.07 Oppskyting, Innset skytterlag		
02.07 Normisjonsmøte
Nerskogen kapell
25.07 Pub
Furuly, Nerskogen

19.00
17.00
18.00
12.00
17.30
16-18
17.30
20.00
20-01

Kaffesalg på Jutulstuggu
hver lørdag i juni, juli og aug kl 11-15
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12

Gratis innrykk i kalenderen,

send epost til mari@mediaprofil.no
Følg også med på hva som skjer i Rennebu på

rennebu.com

Din lokale
rørlegger
Vi hjelper deg med alt fra tett sluk til
bygging av drømmebadet og mer
miljøvennlig oppvarming av boligen din.

man-fre 08.00 - 16.00
lør 10.00 - 13.00

Telefon 72 42 64 64/464 49 272
post@arhelgemo.no – www.bademiljo.no
Industriveien 4, 7391 Rennebu

Følg med på hva som skjer i sommer!
På nettsiden Rennebu.com holder du deg orientert om det som skjer i Rennebu - under HVA SKJER!

Telefon 72 43 00 40 – www.soknedal-sparebank.no
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