
1Rennebunytttlf 72 49 80 00

Hairspray:
Nok en musikal-suksess!
F.v. Mali Nygård, Jo 
Krogstad, Andrea Vikin 
og Hermine Rogogjerd.
Mer på midtsidene!
Foto: Dagfinn Vold
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funnsdeltakere. Ett av oppdragene som skolen og barnehagen 
har, er å bidra til dannelse. Begrepet rommer allmennkunnskap, 
takt og tone og innsikt i samfunnet. Veien dit kan også gå gjen-
nom kunst og kultur. 

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing der elevene 
får møte og bli kjent med profesjonell kunst og kultur av alle 
slag. Her inngår besøk på Haugen gård på Risjåren for å bli 
kjent med og få oppleve hvordan rennbyggen levde og bodde i 
tidligere generasjoner og slik lære å se forbindelsen til dagens 
samfunn. 

Vi har nettopp avsluttet Kulturvukku med mange arrangementer. 
Hairspray var årets oppsetning av 10. klassens oppsetning, der 
samtlige elever bidro slik at vi fikk en fantastisk opplevelse. 
Denne ga felles opplevelser og minner for livet, som er viktig 
for å kjenne en tilhørighet til kommunen.  
Satsing på kunst og kultur har også stor betydning for trivsel og 
skaperglede. Kommunen er en tilrettelegger med bl.a lokaler og 
arenaer for idretten og bidrar med gratis halleie for barn og unge 
som fører til at det er en lav terskel for alle å delta. 

Rennebu kommune håper å fortsatt kunne legge til rette for 
kunst og kultur selv om vi går mot trangere økonomiske tider. 
Når budsjettene skal vedtas, vil de ulike oppgavene settes opp 
mot hverandre, der skole, barnehage og helse er krevende 
sektorer. Selv om kultursjefens oppgaver nå har blitt fordelt i 
organisasjonen, vil rådmannen fortsatt jobbe for et godt kultur-
tilbud med et mål om at alle skal få oppleve, skape og delta. 
Jeg vil rette en stor takk til dere dyktige, frivillige som bidrar så 
sterkt til at vi har et så rikt og variert kulturliv i Rennebu.

Lill Hemmingsen Bøe - ass. rådmann

Kunst og kultur 
– en garantist for 
demokratiet?

Kunst og kultur er en av de lovpålagte oppgavene kommunen 
har. Kulturloven fra 2007 sier at kommunene skal legge til rette 
for et bredt spekter av kultur slik at alle kan delta i og få 
oppleve et mangfold av kulturuttrykk. 

Rennebu kommune har gjennom flere år bygd opp ei flott og 
dyktig kulturskole. Politikerne har ønsket at alle barn og unge 
skulle få et tilbud der. I dag opplever vi at kulturskolen kan ha 
ventelister på populære tilbud, men samtidig er det flere som 
deltar på to aktiviteter i kulturskolen. Rennebu har hatt suksess 
med kuIturskolen; flere talenter har blomstret fram fra denne, 
som for eksempel Astri S, Tuva og Alexandro.  Jeg blir ikke 
veldig overrasket om flere finner veien fram i rampelyset etter 
de flotte  framføringene jeg har overvært. 

Det sies at all kunst er kultur, men ikke all kultur er kunst - 
som bedriftskultur, idrettskultur og trafikkultur. Kultur er å 
skape, delta og oppleve. Vi kan uttrykke følelser som glede, 
tristhet eller sinne eller våre meninger om samfunnet gjennom 
kunst og kultur. Denne blir en garantist for talefrihet og 
demokrati. Vi får satt søkelyset på samfunnskritiske forhold, 
som for eksempel metoo. Om det ikke skulle være lov å kriti-
sere elitens holdninger, ville demokratiet trues. Kunst og kultur 
kan vanskelig sensureres og den er ofte symbolsk. Det betyr at 
kunst og kultur vil kunne være en motvekt mot et ensidig fokus 
på de økonomiske interessene i samfunnet.
Barn og unge trenger å utvikle refleksjon om de verdiene som 
er viktige for samfunnet.  De unge må vite hva andre mener, og 
tørre å bli utfordret på egne meninger for å bli bevisste sam-

Kommunale møter      
22.11. HOO 09.00 
23.11. MTL 09.00
27.11. Formannskapet 09.00
29.11. Kommunestyret 18.00

Saklister og møtereferat finner du på 
www.rennebu.kommune.no - Politikk
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Nytt styringsverktøy:

Kommunedelplan for trafikk-
sikkerhet 2018-2022
I kommunestyremøte 
6. september ble den nye 
kommunedelplanen for 
trafikksikkerhet vedtatt, 
og dette vil være et viktig 
arbeidsredskap for å få 
gjennomført nødvendige 
tiltak både på kort og 
lang sikt. 

- Planen har status som et offentlig 
dokument, og vi skal nå jobbe for å føl-
ge opp denne hos bevilgende og faglige 
myndigheter. Målet er at trafikksikkerhe-
ten skal bedres for alle trafikanter i kom-
munen, og at det i tillegg skal jobbes fore-
byggende med holdningsskapende akti-
viteter, sier Ola T. Lånke, som har vært 
leder i trafikksikkerhetsutvalget innevæ-
rende periode. 

Nullvisjon
I nasjonal tiltaksplan for trafikksik-

kerhet på veg 2018 - 2021 beskrives den 
såkalte nullvisjonen, der målet er et trans-
portsystem som ikke fører til tap av liv 
eller hardt skadde. Denne visjonen er også 
tatt inn i den kommunale trafikksikker-
hetsplanen som nå er vedtatt i Rennebu, 
og skal være med å gi en klar retning for 
innsatsen og et klart grunnlag for priori-
teringer. 

- Nullvisjonen er noe man skal strekke 
seg etter, og dette er grunnlaget for alt tra-
fikksikkerhetsarbeidet i Norge, heter det i 
beskrivelsen av visjonen. 

Prioriteringsliste
I den kommunale trafikksikkerhets-

planen er det satt opp en rekke tiltak som 
vil være med å bedre trafikksikkerheten, 
og alle er gradert med prioritet 1, 2 eller 
3. Et av tiltakene som har stått på vent i 
flere år, og som nå vil være blant de aller 
øverste på lista er krysset ved innkjøringa 
til boligfeltet på Ulsberg. 

- Her er det behov for belysning og 
skilting. Trafikksituasjonen er uoversikt-

lig, og vi har fått mange tilbakemeldinger 
fra beboere i området, sier Lånke. 

Krysset ved Berkåk Veikro / Mjuklia 
er også satt opp med høyeste prioritet, og 
er et punkt mange har gitt tilbakemelding 
om.

- Her kan det ofte være kaotisk med 
trafikk fra flere kanter, samtidig som syk-
lende og gående skal krysse E6. I tillegg 
er det en busslomme som i enkelte tilfel-
ler blir brukt til forbikjøringsfelt, noe som 
selvsagt kan føre til uheldige trafikksitua-
sjoner, sier Lånke. 

Alle må ta ansvar
Anita Samuelsen Meland har vært 

sekretær for utvalget i sluttføringen av 
planen, og hun påpeker også voksnes rolle 
som forbilder i trafikksikkerhetsarbeidet.

- Spesielt de yngste ungene er jo vel-
dig flinke til å bruke refleks og hjelm, 
krysse veien akkurat der det er oppmer-

ket og sånne ting. Ungdommer blir ofte 
mindre nøye med dette, og vi voksne er 
heller ikke spesielt flinke. Jeg tror det er 
viktig at vi er bevisste vår oppgave som 
rollemodeller for ungene, for dette er vik-
tig holdningsskapende og forebyggende 
tiltak, sier Meland. 

Den vedtatte planen vil nå bli et viktig 
redskap i det videre trafikksikkerhetsar-
beidet, og forhåpentligvis vil den bidra til 
å sette temaet enda høyere på dagsorden i 
ulike sammenhenger. 

- I tillegg til de konkrete tiltakene som 
er beskrevet, handler dette også veldig 
mye om at hver enkelt av oss tar ansvar 
og tenker gjennom vår rolle som trafikan-
ter. Vi må alle bidra med det vi kan slik 
at alvorlige ulykker unngås, avslutter Ola 
T. Lånke og Anita Samuelsen Meland 
på vegne av trafikksikkerhetsutvalget i 
Rennebu. 

Av Mona Schjølset

Planrådgiver Anita Samuelsen Meland (sekretær for trafikksikkerhetsutvalget) 
og Ola T. Lånke (leder i utvalget) med den nylig vedtatte trafikksikkerhetsplanen, 

og eksempler på reflekser som deles ut gratis på Servicetorget. 

Bruk REFLEKS og bli sett i trafikken!
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MER INFORMASJON OG PÅMELDING:
https://trondelag.nlr.no

Arne Hjeltnes kommer

MER INFORMASJON OG PÅMELDING: 
https://trondelag.nlr.no 

 

                                         
Arne Hjeltnes kommer 

- Kommer du? 

 

Hjertelig velkommen!

Julebasar
i Kultursalen 22. nov kl 18.00

Åresalg, tombola og hovedlotteri
Salg av kake, kaffe og brus

Underholdning av  

Rennebu skolekorps
– hovedkorpset, aspiranter og juniorer 

Rennebu Soul Children

Strikk votter og lue i 

refleksgarn!
så ditt barn blir

synlig på skoleveien!

Åpningstider: 
mandag - fredag 9-18  –  lørdag kl 9-17
Søndagsåpent t.o.m 25. nov kl 13-17

Voll, 7393 Rennebu, tlf 72 42 65 50
Følg oss på FACEBOOK, Joker Rennebu

14 farger
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Grunneiere på befaring:

- Her er det nok bare å pløye til våren!
I slutten av oktober ble berørte 
grunneiere invitert inn i militær-
leiren på Voll, der de fikk møte 
representanter både fra det norske 
forsvaret og US Marines. Det var 
satt av tid til omvisning i leiren, 
informasjon og spørsmål, og det 
var lagt stor vekt på å opprett
holde den gode dialogen med 
grunneierne. 

- Det sier seg selv at så mye militær 
trafikk og aktivitet  vil sette spor etter seg 
på jordene her, så det er vel bare å pløye 
opp alt til våren, fastslo en av de sindige 
bøndene. 

Minimizing our signature
Soldatene fra US Marines har god 

rutine når det gjelder logistikk og oppbyg-
ging av militære baser i forbindelse med 
øvelser og andre oppdrag, men også for 
dem er omfanget under denne øvelsen 
uvanlig stort og ikke minst er det omgi-
velser som er ukjent for de aller fleste av 
dem.

- De er veldig interessert i å lære hvor-
dan det er å operere under slike forhold, 
og allerede har de nok tilegnet seg en del 
nye erfaringer om hvor skiftende vær og 
føre kan være i Norge på denne tiden av 
året, forteller Torstein Sem, som har mye 
av ansvaret for kommunikasjon og dialog 
mellom US Marines og sivilbefolkningen. 

De amerikanerne NATO-styrkene har 
sammen med sine norske kolleger gjort et 
grundig forarbeid før de startet oppbyg-
gingen av militærleiren på Voll, og de er 
veldig opptatt av å begrense omfanget av 
skader og ødeleggelser.

- I US Marines bruker vi et begrep 
som heter ”minimizing our signature”, og 
det innebærer at vi skal sette minst mulig 
spor etter oss i natur og omgivelser. Vi 
jobber mye med dette her i leiren på Voll 
også, og vi håper den militære aktiviteten 
her ikke vil forårsake alt for mye proble-
mer i ettertid, sier en av de amerikanske 
soldatene. 

Hygiene er viktig
Til tross for særdeles sparsommelige 

sanitærforhold, legger US Marines stor 
vekt på hygiene i militærleiren. Dette er 
viktig både for å unngå sykdom og for 
hvordan de ønsker å framstå.

- Når det gjelder dusjing er dette 

begrenset til 2 minutter hver 3. dag for å 
spare på vannressursene de har til rådig-
het, men ellers ser vi at soldatene er vel-
dig nøye med barbering, rene klær, hånd-
desinfisering før måltid og andre ting. 
Flere av dem har også tatt seg et bad i elva 
ettersom det er såpass begrensede dusj-
muligheter, forteller Sem. 

Trivelige ungdommer
I likhet med andre som har vært på 

besøk, fikk også mange av grunneierne et 

svært positivt inntrykk av de amerikanske 
soldatene. 

- De framstår så høflige og respekt-
fulle, og de virker oppriktig interessert i 
å høre både om bygda her og om Norge. 
Det virker rett og slett som dette er en 
gjeng med veldig trivelige ungdommer, 
sier Inger Marita Uv Lorentzen, en av 
grunneierne som besøkte leiren. 

Av Mona Schjølset

Amerikanerne har bygd opp et system med små basseng 
som skal samle opp avfall fra drivstoff og olje.

Per Morten og Inger Marita Uv Lorentzen uttrykker en hvis bekymring for rundballene 
de har liggende like ved det midlertidige toalettanlegget. Representantene fra forsvaret 
forsikret imidlertid om at situasjonen er nøye overvåket, og at alt ser bra ut så langt.
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Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7397 Rennebu

mob 948 56 836

malervanmalsen@hotmail.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

for hele huset

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

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

Be om å få vår

kjøkkenkatalog

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

  

 

På tide å gå over  
redskapen før vinterlagring! 

 
Vi tar full service og reparasjoner av alle typer 

redskap og maskiner før vinteren setter inn for fullt. 
Da er den klar til våronna starter! 

 
Terrengen, ditt lokale verksted for skog-, hage-, landbruks og småmaskiner. 

Vi utfører alt innen 
elektroinstallasjoner!

72 42 80 10 | post@kre.no | kre.no

Tid for REFLEKS!
Trafikksikkerhetsutvalget 
oppfordrer alle til å bruke refleks! 
Om du mangler kan du få en gratis på 
Servicetorget på kommunehuset.
Refleksene vi deler ut har vi fått fra Statens vegvesen 
og Trygg Trafikk.
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Meld deg på 
Fjellandbruks-
konferansen 2018!
Den 20. november går 
den fjerde fjellandbruks-
konferansen av stabelen 
på Skifer Hotel i Oppdal. 
Programmet er nå klart og 
påmeldingen er åpnet.

Stikkord for årets konferanse er gras, 
beite, økonomi og markedsføring. Det 
legges også opp til paneldebatt med tema 
Gourmetkjøtt fra fjellet – selges til spott-
pris?. I debatten vil overproduksjon av 
saukjøtt, og hva som gjøres for å få gode 
produkter ut i markedet være sentrale 
tema. Både Nortura, handelsstanden og 
næringen selv utfordres i forhold til dette.

Andre spørsmål arrangøren håper å 
gi bøndene svar på under konferansen er 
blant annet: Er fôrkvaliteten på eldre eng 
med mye kveke egentlig så mye dårligere 
enn på nyere eng? Hvordan kan de få ned 
kostandene på spredning av husdyrgjød-
sel? Hvor stor tilvekst er det mulig å få til 
på storfe på utmarksbeite? Hva er viktig 
for forbrukeren for fortsatt å kjøpe norsk 
rødt kjøtt? Og hvordan kan de markeds-
føre dette?

For å svare på alle disse spørsmåle-
ne er det invitert et rikt spekter av fore-
dragsholdere. Programleder og forfatter 
Arne Hjeltnes kommer. Det samme gjør 
forskerne Tor Lunnan og Yngve Rekdal 
fra NIBIO. Vi har fått med oss rådgiver 
i norsk landbruksrådgivning Oddbjørn 
Kval –Engstad og årets ammekuprodu-
sent i 2016; Magnuss Ness fra Meråker. 
Frode Ranhoff fra Kaluna Norge AS skal 
fortelle oss hemmeligheten bak eksport av 
norsk lammekjøtt til Italia.

Velkommen til fjellandbruks-
konferansen 2018!

Sansetepper til helsesenteret
Damene i Bitvis lappeklubb har laget seks sansetepper som 
de overrakte sykehjemmet.

Siren Anita Skjervold, Ann Kristin Berntsen, Kristine Myran, Bente Gunnesmæl, 
Ingunn Rokne, Mali Hårstad, Turid Berntsen og Tove Stavrum. 

Foran sitter Solveig Toset med ett av de seks sanseteppene.

Bitvis lappeklubb består av åtte damer 
som møtes en gang i uken, og det er som 
regel lappetepper som står på program-
met. De har et tema for hver gang, og etter 
inspirasjon fra et dansk handerbeidsblad 
fikk de idéen til å lage sansetepper.

— Dette er tepper med forskjellige 
gjenstander, og de er ment til stimulering 
av sansene og som gir velvære, såvel som 
små ting som bidrar til trivsel og samtale 
i hverdagen, forteller Bente Gunnesmæl. 

Annika Haugen takket på 
vegne av sykehjemmet, og 
hun ble overrasket og vel-
dig glad for sanseteppene. 
Samtidig roste hun lappeklub-
ben for den viktige jobben de 
gjør. For de har laget tepper 

også til mange andre formål. De har blant 
annet sydd tepper til langtidssyke barn 
ved St. Olavs, laget toalettmapper med 
innhold til krisesentre, og sydd 78 store 
tepper til et barnehjem i Russland gjen-
nom aksjonen ”Det fikser P1”.

Materialene til teppene betaler de selv, 
og de trives veldig godt med å treffes og 
samtidig gjøre noe fornuftig for andre. 

Av Dagfinn Vold

De fargerike sanseteppene er 
i lappeteknikk med gjenkjenn-
bare gjenstander som en kan 
bruke sansene på.
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- Jeg er kjempeglad for at vi som sko-
le har denne tradisjonen, og det er utro-
lig imponerende å se hva dere har fått til 
i løpet av noen hektiske uker med øving. 
Dette var skikkelig artig, oppsummerte en 
stolt rektor, Gerd Staverløkk, etter fore-
stillingen. 

Danseglede og raseskille
Musikalen Hairspray utspiller seg i 

Baltimore tidlig på 60-tallet. Her møter 
vi den overvektige tenåringsjenta Tracy 
Turnblad (Andrea Vikin), og følger hen-
nes ferd mot å bli en av danserne på den 
lokale TV-stasjonens ungdomsprogram, 
The Corny Collins Show. Sammen med 
sin noe mer forsiktige venninne Penny 
(Sara Eggan), kaster hun seg med liv og 
lyst inn i dansekonkurranser og diskusjo-
ner, og havner plutselig midt i raseskille- 
og segregeringsdebatten. Tracy lar seg 
inspirere av nye venner i det afroameri-
kanske dansemiljøet, og engasjerer seg i 
kampen for at hvite og fargede kan opptre 
i samme TV-show. Midt oppi det hele er 
Tracy forelsket i den lokale storsjarmør 
og dansehelt Link (Jo Krogstad). Dette 
medfører en smule turbulens ettersom han 
er sammen med Amber (Mali Nygård), 

Hairspray med 10.klasse:

Nok en festkveld i Rennebuhallen!

Den årlige musikaloppsetningen til avgangselevene ved Rennebu 
barne- og ungdomsskole er et av de store høydepunktene på 
kulturfronten her i Rennebu. I år var det Hairspray som sto på 
programmet, og elevene leverte til stående applaus fra en 
fullsatt Rennebuhall. 

den mest populære jenta i danseshowet. 
Alle flokene løser seg etterhvert i beste 
Hollywood-stil, og i et forrykende avslut-
ningsnummer legges både raseskille, sja-
lusi og gamle fordommer tilside og felles 
danseglede får vise vei inn i en ny tid. 

Trives i rollene
Avgangselevene setter tidlig stan-

darden for årets musikaloppsetning, og 
med ungdommelig pågangsmot og sjarm 
er det herlig å se dem utfolde seg med 
både sang, dans og skuespill. Andrea 
Vikin bærer hovedrollen med en positiv 
og energisk sceneopptreden, og er trygg 
både i replikk og innlevelse. Det samme 
kan sies om mor Edna (June Gunnes) og 
bestevenninne Penny, som begge ser ut til 
å stortrives i sine roller. At Jo Krogstad 
trives i sin rolle er det heller ingen tvil 
om, og med lettbente dansemoves og 
glimt i øyet sjarmerer han jentene gjen-
nom hele forestillingen. Det er også fris-
tende å trekke fram Andrea Kosberg og 
Kari Stråbø, i rollene som hhv den strengt 
religiøse Prudy og den ambisiøse, nedla-
tende Velma. Begge er treffsikre i replik-
ken og krydrer oppsetningen med humor 
og innlevelse. Den populære TV-verten 

Corny Collins spilles av Sokrates Dragset, 
og han framstår akkurat så snill, morsom, 
trivelig og smått vimsete som vi kjenner 
unge Dragset. En opptreden det er umu-
lig å forbigå, er Sigrid Øverland Kjeka i 
rollen som Maybelle. At Sigrid er flink å 
synge vet jo de fleste fra før, men i den-
ne settingen tar hun rett og slett pusten 
fra publikum.  Godt kamuflert bak både 
parykk, skosverte og et omfangsrikt kos-
tyme står hun plutselig fram som en ruti-
nert souldronning, og sangen er en av 
kveldens desiderte høydepunkt. 

Det er i det hele tatt imponerende å 
se hvordan de ansvarlige lærerne Rune 
Skjolden og Ann Kristin Haugerud nok 
en gang har klart å finne personer som 
kler de rollene de har fått tildelt. Gjengen 
på scenen virker trygge og komfortable, 
og plusser du på et stødig orkester, flotte 
kostymer, hensiktsmessige kulisser og 
smidige sceneskift blir dette en helstøpt 
forestilling. 

 
Stolthet

Rektor Gerd Staverløkk ga uttrykk 
for stolthet  da hun takket elevene, og 
den samme stoltheten og gleden kommer 
også til uttrykk etterhvert som de en etter 
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en klappes fram på scenen etter endt fore-
stilling. Skuespillere, orkester, scenear-
beidere, ansvarlige for lyd, lys, kostymer, 
rekvisitter, hår, sminke og PR. Alle har de 
en viktig rolle i puslespillet som til slutt 
blir nok en festkveld i Rennebuhallen. 
Som ungdommer flest er nok avgangsele-
vene mest opptatt av den opplevelsen de 
får akkurat der og da, men for oss som har 
levd noen år lenger er disse kveldene en 
vitamininnsprøytning som gir tro og håp 
for framtida i Rennebu. 

- Jeg gleder meg allerede til neste år, 
konkluderte en fornøyd publikummer på 
tur hjem etter endt forestilling. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Inez (Kaisa Holm) ble til slutt kåret som 
Little miss Hairspray, og gratuleres her 
av den populære programlederen Corny 
Collins (Sokrates Dragset). Bak står 
Brenda (Hege Haugen), Sketch (Yazan 
Malek Halwi), Link (Jo Krogstad) og 
hovedrollen Tracy (Andrea Vikin).

Hele ensemblet samlet på scenen i avslutningsnummeret.
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Joyful, Joyful med Røst
Lørdag 10. november inviterer damekoret Røst til konsert i 
Kultursalen, og denne gangen blir det både godspel, pop og 
noen afrikansk-inspirerte låter.

- Generelt tror jeg vi kan si 
det blir mye god lyd, fine klan-
ger, gode tekster og god stem-
ning, oppsummerer dirigent 
Beate Dullum. 

Har blitt mange
Pr. dato teller koret 48 

medlemmer, og etterhvert har 
det faktisk blitt slik at inntak 
av nye medlemmer skjer kun 
på de første to øvelsene etter 
sommer- og juleferie. 

- Det er jo et skikkelig luksusproblem, 
og veldig, veldig artig. Jeg hadde aldri 
tenkt meg at det skulle bli slik da det møt-
te opp ni stykker på den første øvinga for 
to år siden, sier Beate. 

Den største fordelen med å være man-
ge er naturlig nok at man får en fin og tett 
klang i alle stemmegrupper, og det blir 
heller ikke så sårbart hvis noen ikke kan 
bli med på opptreden eller øvelse.

- Det er mye trivsel i gruppa, og øvel-
sene er preget av god stemning, prat og 
sang. Innimellom hender det jeg må være 
litt streng for å komme til orde, men det 
er heldigvis ingen som blir fornærmet av 
den grunn, smiler dirigenten. 

Nye utfordringer
Etter en meget travel vårsesong, har 

damene stort sett hatt fokus på egen kon-
sert denne høsten. To seminarhelger er 
unnagjort, og i tillegg til de faste øvingene 
på onsdag mener dirigenten nå at damene 
skal være godt forberedt til høstens store 
begivenhet. 

- Jeg synes alle har blitt flinkere til å 
ta nytt stoff. Det går fortere å øve inn nye 
sanger, og dermed får vi prøvd ut en del. 
Det er jo ikke alt som fungerer slik jeg 
har sett for meg, og da må vi prøve noe 
nytt eller gjøre det på en annen måte, sier 
Beate. 

Under lørdagens konsert skal damene 
for første gang stå med håndholdte mikro-
foner, noe som ifølge Beate vil gi et bedre 
lydbilde for publikum.

- Jeg vet at mange ser fram til dette 
med litt skrekkblandet fryd, men det kom-
mer til å gi en helt annen balanse mellom 
kor og band. Det blir bedre lyd for publi-

kum, og det er jo tross alt noe av det vik-
tigste når man arrangerer konsert, fastslår 
Beate. 

Hun er også veldig fornøyd med at 
det denne gangen er hele seks solister fra 
koret som kaster seg ut på dypt vann.

- Det er så bra at de tar en slik utfor-
dring, det gir konserten en ekstra dimen-
sjon, sier Beate. 

Rutinert konferansier
Det kan også nevnes at damene i Røst 

har fått med seg en meget rutinert kon-
feransier til lørdagens konsert. Ellen Flå 
er en velkjent radiostemme for de fleste, 
etter mange år som fast reporter hos NRK 
Trøndelag. I tillegg er hun musikkinteres-
sert, og har fått frie tøyler til oppdraget. 

- Det er selvfølgelig veldig betryg-
gende å ha en så stødig og selvgående 
programleder, så vi er veldig glade for at 
Ellen ville ta oppdraget, sier Beate.  

I skrivende stund er det fortsatt en god 
del billetter igjen til konserten, men publi-
kum oppfordres absolutt til å kjøpe på for-
hånd hvis de har mulighet til det. 

- Det er forhåndssalg på Coop Extra, 
og det er veldig lurt å kjøpe på forhånd. Vi 
kommer også til å selge ved inngangen, 
da selvfølgelig under forutsetning av at 
det er igjen billetter. Dette er en konsert 
vi tror vil falle i smak hos de fleste, så vi 
gleder oss og håper på fullsatt kultursal, 
sier Beate Dullum på vegne av de glade 
damene i Røst. 

Av Mona Schjølset

Sjakk på 
biblioteket
I forbindelse med VM i sjakk, 
som arrangeres i London i 
perioden 7.-28. november, 
inviterer biblioteket til to 
kvelder med sjakkspill. Da vil 
de både vise VM-kamper på 
storskjerm, samt at det blir 
mulighet til å spille sjakk for 
dem som ønsker det. 

- Sjakk har jo blitt veldig populært 
de senere årene, og vi håper mange kan 
synes det er trivelig å samles på denne 
måten, sier Merete Kjærnes Fossum og 
Janne Hinsverk på biblioteket. 

Passer for alle
VM i sjakk 2018 spilles som en tittel-

kamp mellom regjerende mester Magnus 
Carlsen og utfordrer Fabiano Caruano. 
Kampen spilles over 12 runder i perioden 
7.-28. november, der den som får flest 
poeng sammenlagt vinner. 

På biblioteket åpner de for sjakk-
interesserte torsdag 15. og torsdag 22. 
november.

- Dette blir to uformelle kvelder med 
sjakk i fokus. Vi legger opp til at det skal 
være et lavterskeltilbud, og tror det vil 
passe for sjakkinteresserte i alle aldre. 
Her er det bare å møte opp, og ta gjerne 
med deg en venn, oppfordrer damene på 
biblioteket. 

Av Mona Schjølset

Her er noen av damene i full sving med 
oppvarming på en av de siste øvelsene før 

konserten. Dirigent Beate Dullum 
ved pianoet.
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Sjakk på biblioteket
Under VM i sjakk arrangerer biblioteket to kvelder 
med sjakk. Vi spiller sjakk og ser på VM-sendingen på 
storskjerm. Har du sjakkbrett, ta det gjerne med.
Torsdag 15. november kl 17.
Torsdag 22. november kl 17.
Velkommen!

Den annonserte PIZZAKVELDEN 
Torsdag 22. november kl. 19 
på Menighetshuset

ER AVLYST!

Hjertelig takk for all vennlig oppmerksomhet og 
deltakelse i anledning vår far Kjell Magne Skamfer sin 
bortgang og begravelse. Takk for pengegaven til Rennebu 
LHL.

Ann-Karin og Turid m/familier

Hyggekveld 
onsdag 14. november kl. 19.00 i Frivilligsentralen

Underholdning:
Musikk av Idar Almås m/flere, med sang av medlemmene
Underholdning med gitar og sang av Anita Myhr
Servering av kaffe og Karbonader
Åresalg    

Vel møtt ! Arrangør: 

Kjære 5. og 6. klassing!
Natt til 25. november kan du bli med 
å sove i Berkåk kirke. 

Vi samles i kirka lørdag kl. 16.00. Når dere kommer får alle 
en ”lys våken” t – skjorte og en refleks. I kirken skal vi kose 
oss med pizza, boller og snacks. Dere skal få bruke deres 
talenter i dans, drama, lek og dekorering av julepynt. 
På kvelden skal vi ha refleksløp og spise marshmallows 
rundt bålet. Så husk varme klær! Og selvfølgelig skal vi lære 
om Jesus og bli kjent med kirken.
På søndagen er det vi som har ansvar for gudstjenesten. 
Det kommer til å bli veldig gøy! Ta gjerne med foreldre, 
søsken, besteforeldre, tanter og onkler så de kan se hva vi 
har holdt på med disse dagene.
Påmelding innen 23. november til tlf 400 87 024.
Håper vi sees!

K U N N G J Ø R I N G E R

Sykepleier 90%

90% vikariat fra 15.12.2018-01.12.2019. 
Arbeid hver 4. helg (turnus dag/kveld).

Hovedarbeidsområder
•	 Sykepleiefaglig	ansvar
•	 Veiledningsansvar	for	andre	yrkesgrupper
•	 Dokumentasjon
•	 Tverrfaglig	samarbeid
•	 Pleieoppgaver	i	hjemmet

Ønskede kvalifikasjoner
•	 Norsk	autorisasjon	som	sykepleier
•	 Beherske	norsk	skriftlig	og	muntlig
•	 Evne	til	å	skape	gode	relasjoner	til	
 medarbeidere, pasienter, pårørende og øvrige 
 samarbeidspartnere
•	 Må	ha	førerkort	klasse	B,	og	disponere
 egen bil ved behov

Søknadsfrist 15. november 2018

Helsesøster

100% vikariat fra 01.12.2018 - 31.12.2019. 
Stillingen kan eventuelt deles 
hvis dette viser seg hensiktsmessig.

Beskrivelse av arbeidssted
Helsestasjon-, skolehelse- og flyktningehelsetjenesten 
er organisert under enhet for helse og omsorg.

Hovedarbeidsområder
Helsefremmende og forebyggende arbeid i henhold til 
nasjonale retningslinjer i helsestasjon og skolehelset-
jeneste (0-20 år). Vi har bredt tverrfaglig samarbeid på 
alle arbeidsområder.

Ønskede kvalifikasjoner
•	 Autorisert	sykepleier	med	godkjent	utdanning	som
 helsesøster 
•	 God	muntlig	og	skriftlig	fremstillingsevne
•	 Gode	samarbeidsevner
Søker må disponere egen bil.

Søknadsfrist 15. november 2018

Se fullstendig utlysning på
www.rennebu.kommune.no
under stilling ledig. Her finner du også informasjon og 
brukermanual for å søke jobb i Rennebu kommune.
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Dette skjer i Rennebu!

08.11 Møte v/ Arnfinn Røyland Hoelsmoen 19.30
10.11 Høstkonsert m. Røst Kultursalen 19.30
11.11 Familiemøte Menighetshuset 11.00
11.11 Gudstjeneste Rennebu kirke 19.30
12.11 Søndagsskole og Yngres Hoelsmoen 17.30
12.11 Blåveisen Kor og Hobby Innset bedehus 17.30
13.11 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
14.11 Hyggekveld Friv.sentralen 19.00
 arr. Rennebu LHL
15.11 Hyggestund m.kvinnegruppa Helsesenteret 11.30
15.11 Babysang Friv.sentralen 12.00
15.11 Sjakk-kveld Biblioteket	 17.00
20.11 Soul Children Menighetshuset 17.30
 Småbarnsang Menighetshuset 17.30
22.11 Sjakk-kveld Biblioteket	 17.00
22.11 Julebasar arr. R. skolekorps Kultursalen 18.00
22.11 Møte med Tarjei Løvik, NLM Hoelsmoen 19.30
24.11 Lys Våken	 Berkåk	kirke	 16.00
25.11 Gudstjeneste Berkåk	kirke	 11.00
26.11 Blåveisen Kor og Hobby Rønning/Kiplesund 17.30
28.11 Medlemsmøte Kultursalen 11.00
 Rennebu pensjonistforening
29.11 Formiddagstreff Staure 11.00
08.12 Busstur til avreise fra Torget 08.30
 julemarked på Røros      arr Fagforbundet

08.12 Julemarked 	 Torget	på	Berkåk	

Idrettsskole torsdager i Rennebuhallen.
4-6 sport kl 17.30-18.30 og 7-10 sport kl 18.30-19.30.
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i	Sanitetshuset,	Gml.	Kongevei	24	(i	sokkelen).
Strikkekafé i Kaffe Hyggen hver første onsdag
i måneden fra kl 19.00.
Kafe Hyggen åpen hver lørdag kl 12-15.
Maler- og tegneklubb i Kaffe Hyggen hver siste tirsdag i 
måneden fra kl 19.00.
Fristrim i Rennebuhallen hver onsdag kl 11-12.
Seniordans i kultursalen hver tirsdag kl 14-16.
Rennebu Songkor øver hver onsdag på Voll skole 
kl 19.30-22.00
Hørselshjelp? Ta kontakt med Bjørg Voll tlf 950 23 162.

Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller 
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64.

Vi ønsker en utfyllende kalender om hva som skjer i 
Rennebu, så send oss info på epost, 
mari@mediaprofil.no eller ring tlf 72 42 76 66

Aktivitetene blir også lagt ut på rennebu.com

Hjertestarter til Frivilligsentralen
LHL Rennebu synes Frivilligsentralen burde ha en egen hjertestarter. Lokalene brukes 

av mange, og samtidig er hjertestarteren tilgjengelig for andre. I tillegg har REMA egen 
hjertestarter ved kassen. LHL Rennebu har tidligere gitt to hjertestartere til legekontoret. 
Under overrekkelsen kom det frem et ønske om å kartlegge alle hjertestartere som er til-
gjengelig i Berkåk sentrum, slik at de kan plasseres på et kart. Dette kan meldes inn til 
Mediaprofil.

Inge Olav Hatvik (LHL), Oddmund Haugen (leder i LHL Rennebu), 
Maj Britt Svorkdal Hess (Frivilligsentralen), Karen Jordet (LHL) og 
Solveig Træthaug (LHL) studerer den nye og moderne hjertestarten.


