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Unge talenter

Håkon Halseth og Jo Krogstad har 
gjort sine saker svært bra i 

hhv. skiskyting og hopp/kombinert 
denne sesongen.

Foto: Mona Schjølset
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lighetene skal få en god standard, men samtidig være nøkterne 
slik at husleia ikke blir unødvendig stor.
Rådmannen skrev i forrige RennebuNytt at kommune-
økonomien vil gi oss store utfordringer i de kommende årene 
pga reduserte inntekter. Samtidig viser politikerne en stor tro 
på at Rennebu fortsatt skal være en attraktiv kommune å bo og 
leve i gjennom å investere i fremtida. Leilighetene i 
Løkkjveien vil oppføres uten at det belaster kommunens 
økonomi; leieinntektene vil dekke lån og renter.

Uavhengig av kommunereform og organisering av de of-
fentlige tjenestene, vil innbyggerne i Rennebu nyte godt av et 
flott kulturbygg, som samfunnshuset vil bli, og et moderne og 
energiøkonomisk helsesenter som vil gi et tilrettelagt tilbud til 
de sykeste i kommunen. For de to sistnevnte prosjektene vil 
Rennebu kommune kunne få betydelige tilskudd fra stat og fylke 
som vil lette på finansieringen. Og uansett kommunenavn vil vi 
ha tilbudene på Berkåk.

Byggeprosjektene har også en annen virkning; de gir en positiv 
smitteeffekt til omgivelsene. I Rennebu finnes optimisme og 
fremtidstro! Hvorfor skulle det ikke gi flere innbyggere til 
Rennebu? 

Lill Hemmingsen Bøe
- ass. rådmann

Den observante rennbyggen har sikkert sett at i Rennebu kom-
mune pågår stor byggeaktivitet: Butikken på Nerskogen ble 
tatt i bruk rett før påske og det rapporteres om at den blir flittig 
brukt.
Rehabiliteringsarbeidene er godt i gang på samfunnshuset. Det 
skal kunne brukes av alle innbyggerne til ulike kulturarrange-
ment og som et felles møtested. Bygget oppgraderes til dagens 
tekniske standard og ivaretar kravene til brannsikkerhet, energi, 
luft og lys – og ikke minst akustikk. Bygget blir nok Rennebus 
storstue når det tas i bruk til martnan i år. 

Rennebu kommune forbereder utvidelse av boligfeltet på top-
pen av Trondskogen, kalt Trondskogen II, med 15 nye tomter. 
Adkomstveier bygges, ledninger for vann og avløp legges samt 
nytt høydebasseng bygges for å få tilstrekkelig vanntrykk. Tom-
tene blir klare for salg til høsten 2016. 

Rehabiliteringen av helsesenteret er lagt inn i budsjettet med 
investeringer på ca 100 mill. kroner. Nå arbeides det med å 
kartlegge kvaliteten på eksisterende bygningsmasse, tekniske 
anlegg og uteområdet før en går i gang med forprosjektet. 
Formannskapet ga forrige uke klarsignal til å sende ut en an-
budsforespørsel for oppføring av 12 leiligheter i Løkkjveien som 
skal leies ut og evnt. selges på sikt. Rennebu kommune opplever 
at det er pågang etter utleieboliger for å tilfredsstille boligbe-
hovet som flyktninger, unge og nytilflyttere har. Politikerne har 
lenge ønsket at det finnes tilgjengelige utleieboliger med en 
sentral beliggenhet på Berkåk. Halvparten av leilighetene skal 
leies ut med en begrenset leietid slik at disse kan sirkulere. Lei-
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Avsluttet skisesongen med premieutdeling

Forrige onsdag møttes ski-
folket til sesongavslutning i 
elevkantina på ungdoms-
skolen. Vafler, saft og premie-
utdeling etter årets poengrenn 
sto på programmet, samt utde-
ling av både talentstipend og 
innsatspokal. 

Totalt 81 små og store skiløpere har 
deltatt i årets poengrenn, der de aller 
yngste utgjorde den største andelen.

- Vi får håpe dette er et godt tegn for 
rekrutteringen framover, og at dere fort-
setter å være like ivrige i årene framover, 
sa leder i skigruppa, Kjetil Værnes, til 
ungene.

Innsatspokal 
I forbindelse med avslutningen van-

ket det også en ekstra påskjønnelse til 
et par av deltagerne. Innsatspokalen 
ble i år tildelt Jo Krogstad, som har hatt 
en svært god sesong både når det gjel-
der hopp og kombinert. Dette er en pris 
som deles ut av Rennebu Idrettslag, og 
blir kun delt ut de årene det er aktuelle 
kandidater. Magnar Langklopp delte ut 
prisen på vegne av idrettslaget, og det 
var en overrasket og glad prisvinner som 
spratt opp på podiet for å motta pokalen.

- Jo tildeles denne prisen for god 
og fryktløs innsats i hoppbakken. I til-
legg har han gjort store framskritt i 
langrennssporet denne vinteren, og har 
med det prestert gode resultater også 
i kombinert. Jo hevder seg svært godt 
både på krets- og regionsnivå, og det er 
en velfortjent utmerkelse du nå får, sa 
Langklopp.

Talentpris
Meldal Sparebank er en av hoved-

sponsorene til idrettslaget, og som en 
del av sponsingen deler de hvert år ut et 
talentstipend på 10.000 kr, da under for-
utsetning at det finnes verdige kandida-
ter til å motta stipendet. 

I år ble talentstipendet tildelt Håkon 
Halseth, som gjennom flere sesonger 
har vist at han er en svært lovende og 
talentfull skiskytter. Håkon har denne 
sesongen konkurrert i 15-års klas-
sen, der han til slutt endte på en tred-
jeplass i Trøndercupen. Han har også 
en seier fra Midt-Norsk mesterskap, og 
en svært imponerende sølvmedalje fra 

årets Hovedlandsrenn. På tampen av 
sesongen ble det også klart at Håkon er 
en av dem som får delta på de sentrale 
Young Star samlingene i regi av Norges 
Skiskytterforbund. 

- I tillegg til de gode prestasjonene, 
er det også fremhevet i kandidaturet at 
Håkon er en meget treningsvillig og seri-

Tyra Ramsem, Stine Hårstad, Alica G. Grindvoll, Malin G. Halland, Mia Skamfer, 
Ane Skamfer og Martine S. Ødegård

øs utøver med gode holdninger til idret-
ten sin. Han er et flott forbilde for yngre 
utøvere i klubben, og har alle muligheter 
til å nå langt, sa Tore Gjerstad, som over-
rakte talentprisen på vegne av Meldal 
Sparebank. 

Av Mona Schjølset

Sigurd Drivstuen, Mathias Kjeka, Oliver Holberg, Johannes Rønning, 
Jonas Uv Værnes og Nora Ytterhus

Andreas Myrmo, Henrik Uv Værnes, Håkon Halseth, Torbjørn Stuen, Ingeborg S. Holm, 
Mathias Halseth, Vegard Uv Værnes og Jo Krogstad
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Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com

BERKÅK BIL
AC-Service
Hjulstillingskontroll
Service alle bilmerker
Flush og skifte av all automatgearolje      
Dekk og avbalanseringsmaskin
Hydralikkslangeverksted
Periodisk kjøretøykontroll opp til 7.500 kg

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

Finn ditt verksted: 
automester.no • tlf. 800 40 555

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted                            
Lakkverksted                                                  
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

BERKÅK BIL 
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
berbil@loqal.no

BERKÅK BILSKADE
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 977 78 963
berkaakbilskade@outlook.com

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

Ta kontakt med
Ann Kristin mobil 920 95 981

oles-trafikkskule.no

Ny trafikkskole
i Rennebu-området

Tomteutgraving
Massetransport
Maskinflytting

Spør oss om hjelp til grunnarbeid, vann og avløp,
sprenging, veibygging, minikraftverk,

opparbeidelse av gårdsplasser

tlf. 913 93 480/ 455 13 870
ramstadmaskin@hotmail.com

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com
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Nyåpning på Joker Voll
Onsdag 6. april kunne en 
fornøyd butikksjef Frøydis 
Olaussen ønske kundene vel-
kommen i de nyoppussede 
lokalene til Joker butikken 
på Voll, eller ”Bua” som den 
helst kalles i dagligtale. 

Mange trofaste kunder var møtt fram 
på åpningsdagen, og det var stor enighet 
om at nærbutikken er et viktig samlings-
punkt i bygda 

- Det er så positivt og lettvint at vi 
har butikken her, så vi handler stort sett 
alt vi bruker av dagligvarer her, fortalte 
to av damene som ventet utenfor butik-
ken. 

Ny kjøle- og frysedisk
Selv om butikklokalene i seg selv 

ikke har blitt veldig mye større, er det 
gjort noen grep som gjør ting mer lett-
vint og rasjonelt. Det gamle lageret er 
imidlertid pusset opp og tatt i bruk som 
en del av butikklokalet, og er dermed 
med å utvide arealet noe. Nytt lager er 
flyttet lenger bak i lokalene. Noe som er 
veldig kjærkomment i forbindelse med 
oppussingen er ny kjøle- og frysedisk.

- Dette vil øke kapasiteten betrak-
telig, og gjør plasseringen av varer mye 
mer lettvint for oss som jobber her, sier 
Olaussen. 

Viktig med kaffekrok
Et viktig samlingspunkt i butikken 

har bestandig vært kaffekroken, og slik 
blir det også i de nyoppussede lokalene. 
På åpningsdagen fant kundene fort vei-
en til kaffekroken, og praten gikk livlig 
over kaffekoppen, akkurat slik som det 
skal være på bua. 

Lene Lygre og Laila Svahaug ser-
verte både kaffe og kake til kundene, og 
sammen med butikksjefen var de veldig 
glade for at oppussingen nå er ferdig. 

- Det har vært både hektisk og spen-
nende den siste tiden, men vi kom i 
mål. Det skal ikke minst den fantastiske 
dugnadsgjengen ha æren for, uten dem 
hadde det ikke vært mulig, sa en glad og 
rørt butikksjef innimellom alle gratula-
sjoner og lykkeønskninger. 

Kundene strømmet til på åpningsdagen

Nytt fra Næringslivet

Av Mona Schjølset

Fornøyd butikksjef

Kaffekroken er et sentralt samlingspunkt på bua

Lene og Laila serverte kaffe og kake
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Hele 42 kilometer av pilgrimsleden går gjennom Rennebu. 
Også denne sommeren vil Gammelbua og Rennebu kirke bli 

betjent for pilegrimer og andre vandrere.

Pilegrimsverter søkes!
• Det søkes etter tre personer over 18 år som kan
 bemanne Gammelbua samt Rennebu kirke.
• Sesong fra 27. juni – 14. august.
• Det kan søkes på hele perioden, eller deler av den.
• Arbeidsoppgavene vil i all hovedsak bestå av å gi 
 informasjon og service til pilegrimer og andre 
 vandrere. 
• Andre oppgaver må påregnes i rolige perioder. 
• Nødvendig opplæring vil bli gitt.
• Fleksibilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt. 
• Språkkunnskaper (engelsk og tysk) er en fordel.
• Det tilbys lønn etter tariff samt ordnede 
 arbeidsforhold. 

Interessert? 
Ta kontakt på telefon 72 42 77 05
eller bygdasenteret@rennebu.net 

innen 1. mai.

1.  MAI 2016

ARBEID TIL ALLE!
11.00: Gudstjeneste i Berkåk Kirke
12.30: Markering i Rennebu Helsesenter
14.00: 1. mai-feiring på Torget

Dagens hovedtaler: Gunn Elin Flakne
Apell: Anna Dahlshaug

• Underholdning fra Kulturskolen
• Barneaktiviteter
• Bakerikafeen holder åpent 
   under arrangementet

Gratis inngang
Arr: Rennebu Arbeiderparti

Invitasjon til veteranmarkering i Trondheim
Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune ønsker sammen med fylkets øvrige kommuner, 
Luftkrigsskolen og Luftforsvarets Musikkorps å hedre veteraner som har tjenestegjort i utlandet. Vi har derfor 
gleden av å invitere  veteraner fra Sør-Trøndelag til en markering i Nidarosdomen.

Søndag 8. mai kl. 16.00
Dørene åpnes kl. 15.30

Etter seremonien er deltagerne sammen med eventuell ledsager/familie, velkommen til Erkebispegården. Her blir 
det personlig overrekkelse av fylkesmerket og kommunevåpen, til veteraner som ikke har mottatt en slik utmerkelse 
tidligere. Det vil bli enkel servering. 

Hele det historiske anlegget er åpent under arrangementet, og det går an å besøke både Museet og Rustkammeret. 

Antrekk: sivilt, eventuelt med hodeplagg, skjerf og/eller avdelingsmerke fra internasjonal operasjon. 

Påmelding
Gå inn på https://response.questback.com/trondheimkommune/veteran8mai
eller ta kontakt med Turid Knudsen i Sør-Trøndelag fylkeskommune på telefon 958 46 073.
Frist for påmelding er satt til 25. april.
Alle som melder seg (inkludert familie/ledsager) vil få tilsendt adgangskort. Dette må tas med til markeringen.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen.

LUFTFORSVARET

LU

FTKRIGSSKOLEN

     FOR LUFTFORSVARETS FREMTID
               

LUFTFORSVARET

LU

FTKRIGSSKOLEN

   FOR LUFTFORSVARETS FREMTID
                

LUFTFORSVARET

LU

FTKRIGSSKOLEN

     FOR LUFTFORSVARETS FREMTID                
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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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Når våren kommer med pluss-
grader, sol og lyse dager er det 
mange som får lyst til å gjøre 
en ekstra innsats i hagen og 
rundt husveggene. Ikke minst 
er det mye som dukker fram 
igjen når snøen forsvinner, så 
de fleste steder er det relativt 
påkrevd med vårrengjøring 
også utenfor husets fire vegger.

Gartner Oddvar Skjerve hos Spiren 
er forlengst ferdig med raking av plen og 
andre forberedelser, og i butikken bug-
ner det av vårblomster og frø. 

- Det er en del enkle grep som kan 
gjøres både i forhold til plen, busker og 
hageblomster, og nå er rett tid å gjøre 
det på, sier Skjerve

Bruk jernrive
Første steg i vårpussen er som regel 

raking av plen, og her anbefaler gartne-
ren absolutt jernrive. 

- Det er jo forholdsvis tungt arbeid, 
men for å få bukt med mose er det helt 
klart det beste, sier Skjerve. 

En grønn og frodig plen forutsetter 
også at man gjødsler godt, og gjerne kal-
kes hvis det trengs. 

- Gjødsling kan gjøres hvert år, og 
hvis jorsmonnet er surt trengs det også 
kalking hvert år. Dette er det selvfølge-
lig ikke alle som har oversikt på, så det 
beste er å få tatt en jordprøve så man 
vet sikkert hvordan jorda er. Skikkelig 
behandling av plena fører naturlig nok 
til mer plenklipping, men da får man 
heller se på det som god trim, smiler 
Skjerve. 

Klipping av bærbusker
Dette er noe som bør gjøres hvert år, 

og her er det en del enkle tips som kan 
lønne seg å følge. 

- Klipp bort alt som er skadd eller 
tørt, og tenk på at de skuddene som står 
igjen helst bør peke oppover. Det har 
ingen hensikt med grener som sprer seg 
sidelengs utover, og det er heller ikke 
hensiktsmessig at bærbuskene vokser 
seg altfor store, påpeker Skjerve. 

For dem som har frukttrær og andre 
busker gjelder naturligvis samme prin-
sipp, også her bør det klippes og tynnes 

ut, og det er ikke for tidlig å gjøre det i 
april.

- Unntaket er rosebusker, som man 
godt kan vente med til mai kommer, sier 
Skjerve.

Så til forskjellige tidspunkt
Mange har allerede sådd både 

grønnsaker og blomster, selv om det 
kanskje er i tidligste laget å så ute. 

- Det er jo mange som er flinke til å 
passe på at krukker og kasser flyttes inn 
hvis det er fare for nattefrost, og da er det 
jo en fordel å så tidlig. Hvis man venter 
til uti mai er det jo større sjanse for at det 
går bra å så direkte ute, sier Skjerve. 

 Han påpeker også at det kan være 
en fordel å så til forskjellig tidspunkt, slik 
at ikke alt blomstrer eller blir modent 
samtidig.

- Sår man for eksempel salat eller 
reddiker er det jo greit at man ikke får alt 
på en gang, men heller i passe porsjoner 
slik at man greier å spise opp etter hvert, 
sier Skjerve.

Ifølge gartneren er det også mange 
som ikke tenker over at det er mye som 
trenger vanning, også tidlig på vårpar-
ten. 

- Busker og bed som er plantet inntil 
husveggen trenger som regel mye van-
ning allerede først på mai, og det er det 
lett å glemme for ofte føler man jo at 
det er veldig mye fukt i jorda på denne 
tiden, avslutter Skjerve. 

Med disse velvalgte tips fra gartner 
Skjerve ønsker vi alle en blomstrende 
vår i hagen, og regner med at noen for-
bedringer er det mulig å få til enten man 
har grønne fingre eller sliter med det 
stikk motsatte. 

Av Mona Schjølset 

Oddvar Skjerve har gode tips til vårpuss i hagen

Vårpuss i hagen

Nå er det tid for å så 
både grønnsaker og blomster
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Førstkommende søndag, den 24. 
april inviterer Rennebu Songkor til hyg-
gekveld på Sandbrekka. På programmet 
står en spennende og innholdsrik reise 
i vårt eget land, med ord og toner fra 
lengst i sør til langt mot nord. Fra kvel-
dens repertoar kan nevnes kjente navn 
som Vidar Sandbeck, Ivar Simastuen, 

Vårfest med Rennebu Songkor
Sivert Illøkken, Otto Nilsen, Petter 
Dass, Elias Blix, Trygve Hoff, Halvdan 
Sivertsen, Lars Bremnes, Tove Karoline 
Knutsen og nesten norske Evert Taube. 

Ifølge Per Gisnås kommer det til å bli 
både allsang, korsang og sang av flere 
grupper i koret. 

- Vi gjør det slik for å få mer varia-

sjon i programmet. I tillegg vil Gunnar 
Bonsaksen fortelle om en spennende 
og strabasiøs flukt våren 1940, så her 
blir det noe for enhver smak. Møt opp 
til en trivelig kveld på Sandbrekka og 
bli med oss på feiringen av at våren er i 
anmarsj, oppfordrer Per Gisnås på vegne 
av Rennebu Songkor. 

Gladsaken om Emma Aasbakk 
Engen, som har samlet inn penger 
til sykehusklovnene ved St. Olavs 
Hospital, har denne vinteren gått 
som en farsott både i lokale media og 
landsdekkende TV-kanaler.

Forrige mandag dro Emma og mam-
ma Karin til Trondheim for å overle-
vere gaven, og det var to overraskede 
sykehusklovner som kunne motta over 
100.000 kr fra den gavmilde 10-åringen. 

Foreløpig avslutning...
Det hele startet for omtrent ett år 

siden, da noen ville kjøpe et fint klov-
nebilde Emma hadde tegnet. Da hadde 
ungjenta allerede fått høre om syke-
husklovnene som var i en liten penge-
krise, og hun bestemte seg for å starte 
innsamlingsaksjon. Resten av historien 
er etter hvert velkjent, men ifølge mam-
ma Karin var det tydelig at de to klovne-
ne de møtte ikke var helt klar over hvil-
ket beløp som skulle overleveres denne 
dagen. 

- Nei, det var virkelig artig å se fjeset 
på dem da de fikk overlevert sjekken, for 
dette hadde de nok ikke ventet, forteller 
Karin. 

Selv om innsamlingen nå er avslut-

tet, ser hun vel ikke helt bort fra at det 
kan rulle inn enda noen kroner til det 
gode formålet. Hun er i alle fall ikke i tvil 
om at Emma ser for seg den mulighe-
ten...

- Emma syns vi skal fortsette arbei-
det, mens jeg må innrømme at det er 
godt å få avsluttet. Det ble jo et litt annet 

Hurra for Emma!

omfang enn det som var tenkt i utgangs-
punktet, humrer Karin. 

Det er i alle fall ingen tvil om at både 
Emma og mamma Karin har gjort sitt for 
at sykehusklovnene skal kunne fortsette 
sin virksomhet.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Karin Aasbakk

Gavmilde Emma ovverakte over 100.000 kr 
til sykehusklovnene ved St. Olavs hospital

Klovnen Smekke gjorde store øyne da han 
fikk se beløpet Emma hadde samlet inn
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God lyd i barnehagen
Begrepet ”innestemme” er noe de fleste småbarnsforeldre har et 
forhold til, enten man har unger som behersker bruk av denne 
stemmen eller man har unger som befinner seg i den andre 
enden av skalaen. Mange barnehager rundt om i landet opp-
lever daglig et støynivå som ligger litt over det som er behage-
lig, for det er jo ikke til å stikke under en stol at de søte små 
kan opparbeide et urovekkende decibelnivå når iver og 
engasjement tar overhånd. 

Det siste halvåret har 
Hørselshemmedes Landsforbund kjørt 
prosjektet ”God lyd i barnehagen”, nett-
opp for å forebygge hørselsskader blant 
barnehagebarn og ansatte. 

Skriketrollet og lydmåleren Lydia
Et synlig mål på støynivået er det 

såkalte ”Skriketrollet”, som er et visu-
elt symbol på hvordan støynivået ikke 
bør være. Hvis Skriketrollet flytter inn i 
barnehagen må noe gjøres for å bli kvitt 
det igjen. Lydmåleren ”Lydia” er et annet 
visuelt symbol, som på en enkel måte 
viser ungene hvordan støynivået er. Her 
indikerer fargekodene grønt, gult og 
rødt henholdsvis at alt er greit, at man 
må stoppe og tenke seg om eller at det 
er fare på ferde, akkurat som i trafikken. 

Som et ledd i kampanjen var Bjørg 
Voll og Bjørg Bakken på besøk hos 
Vonheim barnehage, og da fikk både 
ungene og de ansatte høre litt om hvor-
dan støy påvirker hørselen vår. Teoretisk 
sett hadde ungene full kontroll på hvor-
dan og hvorfor man bør bruke inne-
stemme innendørs, men de hadde også 

såpass selvinnsikt at de erkjente at dette 
ikke alltid blir tilfelle...

Viktig å ta ungene med på råd
Noe av målet med denne kampan-

jen er at ungene selv skal få en større 
bevissthet rundt dette med støy. Da er 
det viktig at både ansatte i barnehagen 
og foreldrene snakker med barna i etter-
kant, slik at ungene kan komme med 
sine egne innspill om temaet. All erfa-
ring tilsier at ungene får et større eier-
skap til de tiltakene som blir iverksatt 
hvis de selv har fått vært med å bestem-
me. 

- Vi i barnehagen syns dette er en 
viktig kampanje, for det er en kjens-
gjerning at høyt støynivå over lang tid 
er skadelig. Et viktig forebyggende grep 
er bevisstgjøring omkring temaet både 
hos unger, foreldre og ansatte, og i så 
måte er en slik aksjon et godt bidrag, sier 
Marta Hage,  som er styrer ved Vonheim 
og Innset barnehager. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Lillian Toset

Litt annerledes 
17. mai feiring 
på Berkåk
For at ingen skal være i tvil ønsker 
17. mai komiteen på Berkåk å
presisere at det selvfølgelig
vil bli tradisjonell feiring, selv om 
Rennebuhallen er stengt på grunn 
av renovering i år. 

- Det har jo kommet noen spørsmål 
så vi ønsker bare å fastslå at veldig mye 
blir slik som folk er vant til, og jeg syns vi 
har funnet gode løsninger med tanke på 
lokaliteter og opplegg, sier Knut Ingolf 
Dragset, som er leder i årets 17. mai 
komite. 

Utendørs
Veldig mye av årets feiring vil foregå 

utendørs, så arrangørene krysser fin-
grene for godvær. Som vanlig vil det bli 
både leker og konkurranser, i tillegg til 
en grendastafett. 

- Dette vet vi er populært på Voll, og 
i år har vi tenkt å ”stjele” ideen til Berkåk 
for å ta opp igjen en tradisjon vi har hørt 
var med tidligere, sier Dragset. 

- I og med at mange aktiviteter blir 
utendørs, er det viktig at folk kler seg 
deretter. En fordel er jo selvfølgelig at 
vi ikke tar inngangspenger, noe som av 
og til har blitt kritisert tidligere år, sier 
Dragset.  

Bruker skolekantina og klasserom
Til servering og kiosksalg vil kantina 

på ungdomsskolen bli brukt, samt noen 
klasserom på skolen. 

- Det blir salg av sodd i skolekantina, 
og så ordner vi sitteplasser både der og 
i noen av klasserommene. Tradisjonelt 
kiosksalg med is, brus og forskjellig 
annet blir det også, så dette skal nok gå 
greit selv om vi har litt mindre plass til 
rådighet, sier Dragset. 

Årets 17. mai tale, eller kåseri som 
arrangørene velger å kalle det, kommer 
også til å foregå innendørs på skolekan-
tina. På den måten kan de som ønsker 
det gå inn å høre på, mens ungene har 
mulighet til å leke seg utendørs. 

- Vi tror opplegget blir bra for både 
store og små, så vi håper riktig mange 
blir med på feiringen også i år, avslutter 
Knut Ingolf Dragset på vegne av 17. mai 
komiteen på Berkåk.

Av Mona Schjølset

Lydhøre unger får høre historien om 
Skriketrollet
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K U N N G J Ø R I N G E R
“Kurs mot nord i toner og ord”

Vårkonsert / hyggekveld 
på Sandbrekka søndag 24. april kl. 19.30.
Kor og visesang av Rennebu Songkor.
Musikk og kåseri ved Gunnar Bonsaksen.
Årebasar i kaffepausen. (Servering på bill.)
Inngang kr. 150,- 
Alle er hjertelig velkommen til en trivelig vårfest!
Arr.: Rennebu Songkor.

Rød Trønderbunad
Forkle, skjørt og vest i str ca 42 selges, 
høystbydende over kr. 5000,-
Ta kontakt på tlf 414 61 938

Hjertelig takk for oppmerksomheten på 
90 års dagen vår.

Hilsen Odlaug og Jenny

Hyggekveld 

i Røde Kors huset

arrangeres onsdag 11. mai kl. 19.00 

•   Ree og Jordet spiller
•   Medlemmene synger
•   Morten Gunnes kåserer
•   Marit serverer karbonader
•   Ole selger årer

Vel møtt til hyggelig lag!

Vi ønsker jegere velkommen
til oppskyting og treningsskyting
i Gammelstødalen.

 
Påmelding, oppmøte tirsdager kl 17.00-19.00
Mai: 3, 10, 24, 31.
Juni: 7, 14.
Juli: Ferie
August: 2, 9, 16, 23, 30.

Berkåk kirke –
dugnad på kirkegården

Tirsdag 10. mai kl. 17.00 tar vi den tradisjonelle 
vårpussen på kirkegården. 
Ta med plenrive og arbeidslyst.
Kaffe og vafler fra kl. 18.00.
Vel møtt!            Berkåk menighetsråd

NB! Husk påmelding til
busstur 22. juni!

DEN 
NORSKE 
KIRKE

K U N N G J Ø R I N G E R
Viltaften 2016
Vi i 7. klasse ved Innset skole inviterer alle til viltaften 
torsdag  28. april kl. 18.00.
Program:
• Fremføring av prosjektet ”Med jakt på timeplanen”
• Matservering
• Utlodning. (Fine gevinster) 

Inngang inkludert mat: 
Voksne kr. 150,-
Barn (til og med 9. klasse) kr. 70,-
(barn under skolealder gratis)
VELKOMMEN!

PS. Det er fint om du ringer skolen, tirsdager kl 09.00-15.30 
på tlf 72 40 25 90 eller send oss en SMS på 416 57 905 
der du sier fra om hvor mange som kommer. 
Dette av hensyn til matservering. 

Tusen takk for all omsorg og støtte, og minnegave gitt 
til Rennebu Frivilligsentral i forbindelse med Ola Kjeka Jr 
sin bortgang.

Ola
Rolv Kolbjørn, Steinar og Øyvind m/familier

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 2016.
Søknad sendes: 
Servicetorget i Rennebu, Berkåk 7391 Rennebu.
Opplysninger om kandidaten behandles fortrolig.
Nærmere opplysninger kontakt enhetsleder for
Kultur og Fritid, Astri Snildal tlf 72 42 81 25.
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Dette skjer i Rennebu!
21.04 Småbarnstreff Frivillighuset 11.00
21.04 Bønnemøte Hoelsmoen 20.30
22.04 Kulturkveld Innset kirke 19.30
24.04 Sykkelkarusell Stamnan 13.00
24.04 Vårkonsert/hyggekveld Sandbrekka 19.30
 arr. Rennebu Songkor
24.04 Gudstjeneste Rennebu kirke 11.00
24.04 Når vi kommer sammen Hoelsmoen 20.00
25.04 Rennebu Soul Children Menigh.hus 14.45
26.04 Dugnad på kirkegården Rennebu kirke 12.00
27.04 Medlemsmøte Mjuklia 11.00
 Rennebu pensjonistforening
28.04 Hyggestund, Kvinnegruppa Helsesenteret 10.30
28.04 Formiddagstreff Staure 11.00
28.04 Småbarnstreff Frivillighuset 11.00
28.04 Viltaften Innset skole 18.00
28.04 Bønnemøte Hoelsmoen 20.30
29.04 Vårbasar Fredheim, Grindal 19.00
01.05 Sykkelkarusell Voll 13.00

01.05 1. mai-feiring på Torget Berkåk 14.00
02.05 Middagskafè Menighetshuset 16.30
03.05 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
03.05 Strikkekaffe Kafe Hyggen 19.00
08.05 Sykkelkarusell Berkåk 13.00
05.05 Normisjonsmøte Fredheim, Grindal 20.00
10.05 Dugnad på kirkegården Berkåk kirke 17.00
11.05 Formiddagstreff Menighetshuset 11.00
11.05 Medlemsmøte, Kvinnegr. Friv.sentralen 19.00
11.05 Hyggekveld RødeKors huset 19.00
12.05 Hyggestund, Kvinnegruppa Helsesenteret 10.30
12.05 Småbarnstreff Frivillighuset 11.00
16.05 Sykkelkarusell Berkåk 13.00

Gjeterhundtrening hver mandag 19.00
Oddetallsuker på Innset hos Magne Hyttebakk
Partallsuker på hos Kjell Olav Hoel
Språkkafé hver onsdag på Frivilligsentralen kl 17.30-19

Kulturkveld i 
Innset kirke
Det har etter hvert blitt en 
årviss tradisjon at våren mar-
keres med en kulturkveld i 
Innset kirke. I år er datoen satt 
til 22. april, og arrangørene 
lover en trivelig kveld med 
både musikk, bilder og dikt-
lesning. 

- Vår lokale poet Marianne 
Dolpen har skrevet mange fine 
dikt, og noen av disse vil bli lest 
av Solveig Øian Flor. Det er første gang disse blir fremført for 
publikum, så vi kan kalle det en urfremføring, forteller Kåre 
Haugan, som sammen med resten av menighetsrådet og foto-
klubben på Innset står som arrangører av kulturkvelden. 

Årstidene i bilder, ord og toner
I tillegg til diktlesning vil det også bli innslag fra elever ved 

kulturskolen i Rennebu, samt at bilder tatt av medlemmer i 
fotoklubben vil bli vist på storskjerm. 

- Vi har kalt kvelden for ”årstidene i bilder, ord og toner”, 
og vi tror det vil bli mange vakre inntrykk for både øyne og 
ører, sier Haugan. 

En annen viktig tradisjon på disse kulturkveldene er den 
sosiale delen, der kaffeservering og trivelig prat hører med.

- Ja, det er noe vi legger vekt på, at det settes av tid til en 
god prat over kaffekoppen. Det vet vi at folk setter pris på, og 
det er noe som hører til på dette arrangementet, avslutter en 
entusiastisk Kåre Haugan i Innset menighetsråd. 

Arbeidet med kommunerefor-
men pågår for fullt i kommu-
nale korridorer rundt omkring 
i landet, og for Rennebu sin 
del er det forhandlinger med 
Oppdal og Midtre Gauldal som 
har stått på agendaen den siste 
tiden. 

Som de fleste sikkert også har 
fått med seg har våre forhandlings-
partnere uttrykt en viss skepsis til et 
trekantsamarbeid, mens det foreløpig kan se ut som Rennebu 
vil være en ønsket samarbeidspartner for begge. 

- Oppdalingene gir i alle fall uttrykk for at de ønsker å utre-
de muligheten for å slå seg sammen med oss, og det er hel-
ler ikke blankt avslag fra Midtre Gauldal, selv om de kanskje 
har andre alternativ øverst på ønskelisten, sier rådmann Birger 
Hellan. 

I første omgang er det nå oppstart av drøftingsmøter med 
sikte på å få på plass intensjonsavtaler om sammenslåing, så 
får man se etter hvert hvilke valgmuligheter man står igjen 
med. 

I formannskapet forrige tirsdag ble det vedtatt å si ja til 
invitasjonen fra Oppdal kommune om å starte slike drøftinger, 
og det ble samtidig fattet vedtak om å invitere Midtre Gauldal 
til drøftinger. Innstillingen skal legges fram for kommunestyret 
21. april, og det henstilles til kommunestyret å be om at for-
handlingsmøtene går for lukkede dører. 

Av Mona Schjølset

Kommunereformen 
– nye forhandlingsmøter

Sivert Moen,  Kirsti 
Welander og Ola Øie
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Telefon 72 43 00 40 – www.soknedal-sparebank.no

A-R Helgemo AS har 
butikk sentralt på Berkåk 

og utfører blant annet:
Varmepumpemontering • Sanitæranlegg
Avløpsanlegg • Flis- og vedfyringsanlegg

Våre erfarne rørleggere hjelper deg med alt av 
rørleggertjenester, service og vedlikehold.

Å benytte Bademiljø gjør det tryggere for deg.

INDUSTRIVEIEN 4, 7391 RENNEBU. TELEFON: 72 42 64 64

A-R Helgemo AS

• 30 øre pr/liter i Trumf-bonus 
 på drivstoff hos Shell Berkåk Veikro.

• 1% Trumf-bonus på alle kjøp hos 
 Spar Berkåk, Joker Rennebu og 
 Nerskogen Landhandel! 

Bruk bonuskortet eller registrer bankkortet ditt, 
og spar Trumf automatisk hver gang du handler 
dagligvarer eller drivstoff.

Registrer deg på Trumf.no

Spar penger
med trumf!

Følg med på hva som skjer i Rennebu på

rennebu.com


