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arealer hvor vi kan tilby industritilkopling av slik type energi.
Kommunestyre, næringsliv og skogeiere ble i slutten av 
januar invitert på en studietur for å ta denne type anlegg 
nærmere i øyesyn. Turen gikk fra Berkåk via Orkdal for så å 
ende på Straumen. På turen fikk vi anledning til å se flere 
typer anlegg. Det var anlegg av forskjellige størrelser og 
typer. Vi fikk også sett hvordan gassproduksjon fungerte av 
en ivrig fabrikksjef.

Turen viste muligheter i forhold til produksjon av ny energi. 
På Levanger fikk vi sett at vi ikke trenger millioner av år for 
å produsere gass, der ble gassen produsert i løpet av uker. 
På Stjørdal varmet de opp hele byen ved hjelp av flis i en 
omkrets på 10 mil. Fascinerende!  

Det grønne skiftet kan ikke vedtas i et klimatoppmøte 
eller på stortinget, det må utføres lokalt. Det vil si at det er 
vi som må gjøre jobben. Jeg håper vi sammen skal finne de 
gode løsningene, og min drøm er at vi ved hjelp av energi 
produsert av lokale råvarer kan forsyne et nytt industri-
eventyr for Rennebu, slik kraftutbygginga var på 70-tallet.

Ola Øie
- ordfører

Sivert J Gunnes var bonde og selvlært ingeniør, og bygde 
tidlig på 1900-tallet det første kraftverket i Rennebu. Siden 
den gang har Rennebu utviklet “musklene” i forhold til 
vannkraft, og er nå en av de ledende kommunene på dette 
feltet. Råvaren vann bidro til stor verdiskapning i Rennebu 
gjennom Orkla-Grana utbyggingen på slutten av 70-tallet. 
Utbyggingen fikk stor betydning for Rennebu, og KVO har 
vært ledende på styring av kraftverk, samt at de har bygd 
opp et sterkt kompetansemiljø.

Regjeringen skal nå utarbeide en bioøkonomiplan hvor 
det “grønne skifte” skal fases inn. Det er umåtelig viktig at 
vi er på hugget og er pionerer i dette arbeidet. Vi har vann-
reservene som råvare, men i like stor grad har vi skogen 
som ressurs. I 2015 ble det avvirket ca 34 000m3 tømmer, 
noe som er stort bidrag i forhold til å binde Co2.

Rennebu er et knutepunkt i regionen, og mye ligger til 
rette for at vi kan lykkes med en slik satsing. Vi har et sterkt 
kompetansemiljø gjennom kraftindustrien vår, og gjennom 
år har vi bygd opp kompetanse innen behandling og bruk 
av vann som energi og trykk.  Vi har kortreiste råvarer, og 
riktige råvarer som vi må utnytte lokalt. 

Ser vi på sentrum i Rennebu ligger alt til rette for å kunne 
motta slik type energi.  Vi har rørgater som kan utnyttes til 
å transportere energi til kommunale bygninger, og vi har 

le
d

er Kraftsentrum
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Tirsdag 2. februar ble entrepre-
nørskapsmessa Ung Skaperlyst 
arrangert på Støren. Elevbedrifter 
fra niendeklasse ved Rennebu 
Ungdomsskole deltok, i tillegg til 
elever fra Innset og Voll skoler, 
som deltok i kategoriene prosjekt 
og kreativ konkurranse. 

Ung Skaperlyst er et samar-
beidsprosjekt mellom kommunene 
Rennebu, Midtre Gauldal og Meldal. 
Entreprenørskap i skolen har vært et  
uttalt  satsningsområde for disse kom-
munene, og messa ble i år arrangert for 
ellevte gang.  Totalt deltok 41 elev- og 
ungdomsbedrifter.

Elevbedrifter
Elevene fra Rennebu ungdomsskole 

hadde forberedt seg godt til årets entre-
prenørskapsmesse, og stakk av med flere 
av prisene som ble utdelt. Bedriften RFK, 
bestående av Håkon Halseth, Harald 
Gaupset Rogogjerd, Ola G. Kvam og 
Torbjørn Stuen fikk både med seg første-
pris i kategorien ”Beste bedrift” og andre-
pris i kategorien ”Beste stand”. Eline Voll 
og Guri Aas Skjerve i bedriften ”Svåltinj” 
vant førstepris i kategorien ”Beste logo / 
brosjyre”. 

- Jeg syns alle elevbedriftene vi hadde 
med oss på messa gjorde en god figur, og 
to av tre førstepriser er vi selvfølgelig vel-
dig godt fornøyd med, sier ansvarlig lærer 
Rune Stuen ved Rennebu ungdomsskole. 

 
Sau og Fruktelefant

I kategorien ”Prosjekt” vant Innset 
skole med sitt prosjekt SAU. Dette er noe 
elever og lærere har jobbet med siden i fjor 
vår, da de fikk være med på lamming hos 
en lokal gårdbruker. I løpet av dette sko-
leåret har elevene fått være med både på 
sauesanking og slakting, samt at de har 
fått overvære prosessen med paring av sau. 
Snart er det tid for scanning for å se hvor 
mange lam hver enkelt søye har, og også 
dette skal elevene få være med på. 

- Vi har fulgt en syklus i et saueår, og 
dette har vi dokumentert i bilder og tekst. 
At vi vant førstepris for prosjektet vårt var 
selvfølgelig prikken over i-en, sier en for-
nøyd rektor Oddveig Uv Værnes. 

Carl Sivert Hansen, Iver 
Skamfer Bjerkås, Jonatan 
Andre Viggen og Ola Håker 
Stavne i elevbedriften Krok 
og Bakels hadde pyntet seg 
for anledningen.

Flinke elever på messe

Ung Skaperlyst 2016

Ved Voll skole har 1.-4. klasse jobbet 
med kreative prosjekt. Her var oppgaven å 
bruke et opprinnelig apparat til å lage noe 
nytt og spennende. Vinnerprosjektet ble 
altså ”Fruktelefanten, som er laget av en 
gammel støvsuger. 

- Elevene har først plukket fra hver-
andre støvsugeren. Så har de vasket den 

delen der støvsugerposen var slik at det 
kunne plasseres frukt her, og til slutt har 
støvsugerposen blitt gjort om til en slags 
avfallskorg. Et spennende produkt, med 
ny nytteverdi, akkurat slik det heter i kri-
teriene for den kreative konkurransen, sier 
Sølvi Dons Uv, som er lærer ved Voll skole. 

 Av Mona Schjølset

Vinnere fra Innset skole 
med prosjekt Sau.

RFK ble kåret til beste 
elevbedrift og fikk også 
andrepris i kategorien 
Beste stand.

”Fruktelefanten” 
produsert av kreative 
elever ved Voll skole.
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Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen

Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836

malingogmurpussjvm@hotmail.com

Trenger du elektriker ?
Rennebu elektro er din totalleverandør innen elektroinstallasjon.

• Installasjon i bolig, hytte, landbruk og næringsbygg
• Tele og datanett   
• Alarm og brannvarsling

Vi utfører:

Ta kontakt 
i dag!

Telefon: Jens 99642897 – John H 48115515
E-post: post@rennebuelektro.no
Adresse: Innset, 7398 Rennebu

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

I RENNEBU 
FIKSER VI ALT

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

WEPPO AutoMester Bilskade

Karosseriverksted                            
Lakkverksted                                                  
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

 
 

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

WEPPO
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 905 61 659
weppo@automester.no
Tlf 977 78 963

Er bilen din klar for neste kuldeperiode?

– eller har bilen din fått en karosseriskade?

T/A Skog og Trefelling
Tlf 99 10 70 45 / 97 59 18 68

Alt av skogsoppdrag, store og små,

vi har også klatreutstyr tilgjengelig.

Distriktets
kontorleverandør

Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!

Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no

Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

Vi leverer:
Kontorutstyr og rekvisita, 
Kontormøbler/Kontorstoler, Konferanse- og 
kantinemøbler, Skolemøbler, Helsemøbler, 
Ergonomiutstyr/Belysning, Arkiv/Garderobe, 
Kopi- og flerfunksjonsmaskiner, Datamaskiner,
Printere/Telefaxer/Skannere, Kassaapparater, 
Frankeringsmaskiner og AV-Utstyr.

Ta kontakt!

Vi har ansvarsforsikring - Gratis befaring

Rennebua
er til salgs!

Tidligere eiere ønsker videreføring 
av butikken i Rennebu.

Seriøse henvendelser: 
Astrid mob 915 41 940 / Hanna mob 977 82 114
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Bygger ut for kundene

Rennebu Nedre Handel, eller 
Joker Rennebu som det nå heter, 
har bestandig hatt en sentral 
posisjon som nærbutikk, og nå 
foretar de enda en utbygging for å 
imøtekomme ønsker fra kundene. 

- Både vi som jobber her, og ikke 
minst kundene våre, har kjent på at det 
har vært litt trangt mellom butikkreole-
ne. Dessuten har kapasiteten på kjøl og 
frys vært altfor dårlig, så derfor bestemte 
vi oss for å foreta en liten utbygging, for-
teller daglig leder Frøydis Olaussen. 

Viktig kaffekrok
Utvidelsen ved Joker butikken på Voll 

består i at man har tatt bort noen veg-
ger, og dermed fått utvidet butikkarealet 
noe. Her er det nå installert nytt kjøle-
rom, og det blir også plass til å flytte over 
endel reoler og varer fra de eksisterende 
butikklokalene. 

- Det blir jo bedre plass og luftigere 
mellom hyllene, så jeg tror absolutt folk 
vil få en bedre opplevelse når de handler 

her, sier Olaussen.
Noe av det første som kom på plass 

i forbindelse med utbyggingsprosjektet, 
var imidlertid en ny kaffekrok. Dette har 
bestandig vært en viktig del av nærbu-
tikken, og slik skal det også fortsette å 
være. Denne dagen er det Arnt Mærk, 
Rolf Bakk og Endre Lien som sitter i kaf-
fekroken.

- Vi kan kanskje rette en kritisk peke-
finger mot kjønnsfordelingen her i dag, 
men ellers er det kjempetrivelig som 
vanlig, smiler karene. 

På spørsmål om det løses mange ver-
densproblemer i kaffekroken er det litt 
delte meninger, men etter hvert kommer 
de fram til at det viktigste kanskje ikke 
er å finne løsninger.

- Det viktigste er jo at vi alltid skal ha 
noe å diskutere, derfor løser vi ikke pro-
blemer, vi bare viderefører dem, konklu-
derer Endre Lien.

Fantastisk dugnadsgjeng
Bortsett fra elektrikere, kjølemon-

tør og noe rørleggerarbeid, er alt arbeid 

Per Herrem, Frøydis Olaussen og Jostein Holiløkk

i forbindelse med utbyggingen gjort på 
dugnad. Den dagen Rennebunytt stik-
ker innom er det Jostein Holiløkk og Per 
Herrem som stiller opp, men de presi-
serer at det er mange andre nevenyttige 
karer og kvinnfolk involvert i arbeidet. 

- Ja, du må virkelig få med hvilken 
flott innsats dugnadsgjengen har gjort. 
De har nærmest stått i kø for å komme 
i gang med arbeidet, og det er så positiv 
og god stemning her hele tiden, skryter 
butikksjefen.

Hvis alt går etter planen blir det inn-
vielse av de nye lokalene før påske, og 
de ansatte gleder seg til å ønske gamle 
og nye kunder velkommen. 

- Dette har vi sett fram til, og dette 
var nødvendig for butikken. Nå håper vi 
på økt handel og fornøyde kunder vide-
re framover, avslutter Frøydis Olaussen 
ved Joker Rennebu.

Av Mona Schjølset

Nytt fra Næringslivet

Endre Lien, Arnt Mærk og Rolf Bakk
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Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 468 02 405

Graving – Snøbrøyting
Tomtearbeid

Ta kontakt med

Salmekveld
i Rennebu kirke fredag 12. februar kl 19.30

Allsang fra den 
nye salmeboka

Soloinnslag ved 
Anne Sjøbakk

Kaffe

Arr.: Rennebu menighetsråd

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

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

Åpningstider: mandag-fredag 9-18  –  lørdag 9-17

mandag-fredag 10-17  –  lørdag 10-14

Morsdag og 
valentinsdag

Bilder og 
småmøbler 

÷30%

Berkåk - tlf 72 42 74 45

Skirenn i Rennebu

BURENNET 

for 37. gang

søndag 21. februar 11.00
28 km turrenn med flott trasé i nydelige omgivelser.
Trimklasse 18 km: påmelding og start fra kl 9 – 11.

LARSRENNET – søndag 6. mars 13.00

– helt i nærheten

Saken er Biff 
hver fredag og lørdag

Biff
19 90

Vi har blomster – gaver – konfekt – te
smykker – skjerf
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Fem ungdommer er nå i ferd med 
å gjennomføre sin lærlingperiode her, 
og ifølge Hanne Kristin Rise, som har 
ansvaret for å følge opp lærlingene, er de 
en stor ressurs.

- De bidrar med humør, læringsvilje 
og pågangsmot, og  det er artig å følge 
dem gjennom en slik periode, sier Rise. 

Sykehuspraksis
Praksisperioden for lærlinger er to år, 

og i løpet av denne perioden  er  det  vik-
tig å få prøve så mange arbeidsoppgaver 
som mulig tilknyttet fagfeltet. I helse- og 
omsorgssektoren får de praksis både fra 
helsesenteret, hjemmebaserte tjenester 
og tjenester for funksjonshemmede. Det 
å få prøve mye forskjellig syns lærlinge-
ne er bare spennende. 

- Ja, det er interessant å få med seg 
både arbeidsoppgaver og rutiner fra flere 
arbeidsplasser. Det er jo også viktig for 
oss i forhold til læreplaner og for eksem-
pel videre studier, sier Karen Bakk. 

Hun har nå igjen et halvt år av sin 
lærlingperiode, og har allerede bestemt 
seg for å ta utdanning som sykepleier 
når hun er ferdig. Før den tid gjenstår 
imidlertid en spennende praksisperiode 
ved Orkdal sykehus, noe hun gleder seg 
til. 

- Ja, det blir spennende å prøve, og 
helt sikkert annerledes enn det jeg har 
vært med på så langt. Siden jeg har 
bestemt meg for å ta sykepleierutdan-

Nye Helsefagarbeidere

ning tror jeg også denne perioden vil bli 
en nyttig erfaring, sier Karen. 

Tok en sjanse, og trives kjempegodt!
Mens Karen allerede på et tidlig 

tidspunkt begynte å tenke på helse- og 
omsorgsarbeider som et framtidig yrkes-
valg, var ikke dette et like naturlig valg 
for Marius Eggen. Han fikk lærlingplass 
for et drøyt halvår siden, og ifølge ham 
selv var det noe mer tilfeldig at han hav-
net her. 

- Jeg hadde ikke noen klar forme-
ning om at det var dette jeg ville, men 
jeg hadde en plan om at jeg ønsket å 
jobbe med folk. Du kan vel si det slik at 
jeg tok en sjanse, og jeg trives kjempe-
godt så langt, smiler Marius. 

Gode tilbakemeldinger
At lærlingene trives godt med sine 

arbeidsoppgaver gjenspeiles vel også 
av det faktum at det kommer mange 
positive tilbakemeldinger fra brukere og 
arbeidskolleger. 

- Ungdommene er jo gjerne litt mer 
nyssgjerrige og nytenkende i forhold til 
oss som har gått lenge i jobben, og det 
er bare positivt. Dessuten ser vi også at 
mange av de eldre brukerne setter pris 
på ungdommene. Jeg synes i alle fall det 
er kjempespennende å følge dem, og se 
hvordan de utvikler seg i løpet av en to-
års periode, sier Hanne Kristin Rise. 

Av Mona Schjølset

Rennebu kommune har gjennom flere år lagt vekt på å tilby 
lærlingplasser innen mange ulike fagfelt, og noen av dem som for 
tiden er veldig godt fornøyd med ordningen er lærlingene i helse- 
og omsorgssektoren. 

Karen Bakk, Hanne Kristin Rise og Marius Eggen

Kinotur:
Søsken til evig tid 
– Amerikareisen
Mandag 15. februar blir det satt 
opp busstransport til Oppdal 
Kulturhus for å se filmen 
”Søsken til evig tid – 
Amerikareisen”. Det er Frivillig-
sentralen og Rennebu kommune/ 
Dagsenteret som organiserer 
tilbudet, og de oppfordrer så 
mange som mulig til å bli med å 
se denne trivelige filmen. 

I dokumentarserien ”Søsken til 
evig tid” fulgte vi søskenparet Oddny 
og Magnar Kleive. Nå har de vært på 
Amerikatur, og denne reisen har blitt 
til en dokumentarfilm. Premieren var 
14. desember i fjor, og veldig mange har 
allerede fått den med seg på kino. 

Neste kinotur
4. april blir det ny kinotur, og denne 

dagen er det filmen om Joralf Gjerstad 
– ”Mannen fra Snåsa” som står på pro-
grammet. Nærmere informasjon om 
dette kommer senere, men sett av dato-
en allerede nå.

Maj-Britt S. Hess / Eli Irene Grøtte
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Lesing er viktig!

- Lesing er en grunnleggende ferdighet 
som er viktig for forståelse og utvikling 
i alle fag, derfor har vi valgt dette som 
satsningsområde, sier ressurslærer Ann 
Kristin Haugerud. 

Samfunnet har endret seg
Ifølge Haugerud er det mange grun-

ner til at det nå er viktig å gjøre noen 
grep i forhold til leseferdighet, leseva-
ner, ordforråd og språklig utvikling. Ikke 
minst har endringer i samfunnet med-
ført noen utfordringer det må jobbes 
med.

- Den digitale utviklingen har ført til 
en revolusjon i forhold til barn og unges 
lesevaner. Veldig mange prioriterer tid 
foran dataskjermen i stedet for å ta fram 
en god bok. Dette er en naturlig følge av 
endringer ellers i samfunnet, men det er 
viktig å se på hva det gjør med språk og 
leseferdigheter, sier Haugerud. 

Vanlig samtale rundt middagsbor-
det, og samtale omkring aktuelle sam-
funnstema påpekes også som viktig for 
utvikling av ordforråd hos barn og unge. 
I forbindelse med igangsettingen av pro-
sjektet ble det derfor gjennomført flere 
foreldremøter, for å sette fokus på hvor-
dan man sammen kan hjelpe ungene.

- Barn og unge har jo et svært godt 

Hele Rennebuskolen er for tiden med i et leseprosjekt, der målet er 
at elevene skal oppleve mestring med lesing i alle fag. Dette er et 
nasjonalt prosjekt som går over tre semester. Rennebuskolen startet 
opp prosjektet i høst, med veiledning fra NTNU.

utviklet mobil- og dataspråk, og her flo-
rerer det med forkortelser og nye ord 
som de har full kontroll på. Vi voksne må 
hjelpe til med utviklingen av det øvrige 
ordforrådet, og det gjør vi best gjennom 
vanlige samtaler, påpeker Haugerud. 

Tilpasset ulike alderstrinn
Det er naturlig nok litt forskjell på 

hvordan man kan bidra i forhold til hvil-
ket klassetrinn eleven er på. Det som er 
hensiktsmessig i forhold til en første-
klassing trenger selvfølgelig ikke virke 
like godt i forhold til ungdomsskole-
elever. I samråd med FaU gjennom-
førte derfor Rennebu Ungdomsskole / 
Berkåk barneskole foreldremøter for 1-4, 
5-7, 8,9 og 10. trinn. Fra skolen sin side 
kunne man nok gjerne ønsket seg litt 
bedre oppslutning om foreldremøtene, 
men ifølge både ressurslærer Haugerud 
og rektor Kari Haukdal kom det mange 
nyttige innspill som skolen kan ta med 
videre i sitt arbeid. 

- Prosjektet har bare så vidt startet 
opp, og foreldrene vil få mange sjanser 
til å engasjere seg. Når hjem og skole 
arbeider sammen om leseutvikling, får 
hver enkelt elev større utbytte av satsin-
ga, sier Ann Kristin Haugerud. 

Av Mona Schjølset

Engasjerte fedre på foreldremøte om lesing.
Olav Svahaug, Håvard Rogogjerd og Bård Hovin 
sammen med ressurslærer Ann Kristin Haugerud.

Er dette
Rennebus 
eldste bok?
Under en registrering av inventar 
og løsøre i Rennebu kirke nylig ble 
det gjort en spennende oppdagelse 
av noe som fort kan vise seg å være 
Rennebus eldste bok, nemlig Det 
nye testamentet fra 1644.

- Vi fant den i en bokhylle i sakristiet, og 
den var i forbausende god stand. Jeg er 
vel rimelig sikker på at dette må være 
den eldste boka i Rennebu, men man 
vet jo aldri hva som kan finnes rundt 
omkring. Jeg er i alle fall interessert i å 
høre om noen har kjennskap til noe lig-
nende, sier Arnfinn Engen, som er leder 
i Rennebu Historielag.

Tilknytning til gammelkirka
Ifølge Engen er det høyst sannsyn-
lig at denne boka har tilknytning til 
den gamle kirka på Voll, som ble revet 
i forbindelse med bygging av ny kirke i 
1669. 
- Det går også fram at testamentet er 
forordnet av Christian IV, som var kon-
ge på den tiden, og at den er printet i 
Københafn, forteller Engen. 
Nå er i alle fall boka registrert og blir 
tatt vare på, så gjenstår det å se om det-
te faktisk er Rennebus eldste bok, eller 
om det fins noen som kan dateres enda 
lenger tilbake. 

Av Mona Schjølset
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Hovedopptak barnehage
Frist for søknad om ny plass i barnehage eller endring 
av tilbud barnehageåret 2016/2017 er 1. mars 2016. 

Det søkes elektronisk, og skjema er å finne på Rennebu 
kommunes hjemmeside www.rennebu.kommune.no 
Der finner du også informasjon om barnehagetilbudene 
og hvordan du søker. 
Svar på søknad gis innen en måned etter 
søknadsfristens utløp. 

Det tas forbehold om at det kan bli endringer i 
barnehagetilbudene i forhold til oversikten i Informasjon 
om barnehagetilbud og søknad om barnehageplass 
2016/2017. 

Barnehagerådgiver

Nasjonal ordning for reduksjon
i foreldrebetalinga i barnehage

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av 
inntekten sin for en helplass i barnehage for første barn. 
Foreldrebetalingen er begrenset oppad til den nasjonale 
maksprisen på 2 655 kroner pr måned. Med bakgrunn i 
dette vil husholdninger som til sammen har en skattbar 
inntekt på under kr 486 750 ha rett til redusert foreldre-
betaling.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer.
Fra 1. august 2015 har alle 4-åringer, 5-åringer og barn 
med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav 
inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage 
pr uke.
Fra 1. august 2016 vil ordningen bli utvidet til også å 
gjelde 3-åringer. Inntektsgrensen vil fra samme dato bli 
satt til 417 000 kroner.
Gratis kjernetid skal gis det barnehageåret som starter det 
året barnet fyller 3 år, 4 år og/eller 5 år.  For å få redusert 
foreldrebetaling må hver familie søke på eget skjema, og 
det søkes for ett år av gangen. Kostpenger er ikke 
inkludert i beregningsgrunnlaget. 
Barnehageåret starter 1. august.
Søknadsskjema og informasjon om ordningen er å finne 
på kommunens hjemmeside.
Informasjon om moderasjonsordningen finnes også på  
http://www.udir.no/Barnehage.

Følg Rennebu Kommune på facebook

Kulturmidler
Kommunalt tilskudd til kulturarbeid
Søknad om tilskudd til kulturarbeid fremmes på 
fastsatt skjema til kommunen innen 1. mars.
For søkere som er medlem av Rennebu musikkråd 
finnes eget skjema.
Skjema kan lastes ned fra kommunens hjemmesider 
eller kan hentes i Servicetorget.
Disse kan søke:
•  Organisasjoner/ grupper eller institusjoner som 
 driver kulturarbeid i kommunen
•  I særlige tilfeller kan enkeltpersoner søke
Aktiviteter for barn og unge vil bli prioritert.
Med søknaden må det følge regnskap og årsmelding.

Helsefagarbeider 51%
Vi søker helsefagarbeider i 51% fast stilling fra d.d. 
Turnus med arbeid hver 2 helg. 
Fra 1. september 2016 blir det endringer i turnusen.

Beskrivelse av arbeidssted
Arbeidssted p.t avlastningstiltak Joveien.

Hovedarbeidsområder
• Tilrettelegging og oppfølging av bruker
• Målrettet miljøarbeid
• Aktivisering

Ønskede kvalifikasjoner
• Fagbrev som helsefagarbeider og norsk autorisasjon
• Beherske norsk skriftlig og muntlig
• Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere,
 pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere
• Relevant erfaring med målrettet miljøarbeid 
 fra lignende arbeid
Søknadsfrist 21. februar 2016

Aktivitetskontakt
Vi søker Aktivitetskontakt til en mann i 60 åra, 
4 timer pr uke, gjerne på helg.

Hovedarbeidsområder
Han trenger en aktivitetskontakt som kan være med seg 
ut på ulike aktiviteter, besøk til slekt og kjente.

Ønskede kvalifikasjoner
Du må like aktiviter både innen- og utendørs.

Søknadsfrist 24. februar 2016

Gjelder alle stillinger: 
Søknadsskjema og kontaktperson for stillingene finner 
du på http:/www.rennebu.kommune.no/
Selvbetjening/Lokale-tema/Stilling-ledig
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Kinotur til Oppdal 

Mandag 15. februar

“Søsken til evig tid” – Amerikareisen
Avreise fra Berkåk kl.10.00 -  
Helsesenteret og Torget
Pris; kr. 200,- (inkl. transport, 
kinobillett og kaffe)

Påmelding til frivilligsentralen eller Eli Irene på 
dagsenteret innen 12. februar

Årsmøte Innerdalsveien se innset.nu

Åpent møte om kommunereformen
Hva er fremtiden for Rennebu? 
Skal vi stå alene eller søke samarbeid 
med en nabo? 
Vi ønsker innspill  fra medlemmer og andre 
sympatisører for SP politikk. 
Velkommen til uformell diskusjon 
rundt en kaffekopp på 
Frivilligsentralen 15. februar kl 18-20.
Styret i Rennebu Senterparti

Takk for pengegaven i forbindelse med 
Tore Ytterhus sin begravelse.

Ambulansetjenesten i Rennebu

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, oppmerksom-
het og gaven til Ambulansetjenesten i Rennebu i forbindelse 
med Liv Haugen sin bortgang og begravelse.

Arne
Arve Martin m/fam og Bjørn Gunnar m/fam

K U N N G J Ø R I N G E R
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Spørsmål om skadeforsikring?  
Ring oss i Gjensidige Oppdal-Rennebu på 72 40 49 90, 
eller eller besøk et av våre kontorer i Oppdal og Rennebu.

Det er vanskelig å se deg på mørke veier. Husk refleks.

K U N N G J Ø R I N G E R

Årsmøter
i Rennebu Idrettslag

Friidrett 29. februar kl 18 på Frivillighuset

Ski 1. mars kl 20 på Frivillighuset

Trimgruppa 1. mars kl 17 på Frivillighuset
Saker til behandling sendes Gunnar Bruheim innen 23. febr.

Håndball 8. mars kl 19.30 på Hallandstuggu

Fotball 9. mars kl 19.30 på Hallandstuggu

Hovedlaget 30. mars kl 19.00 på Frivillighuset

Bedriftsskirennet 
arrangeres lørdag 2. april kl 15.00.
Premier utdeles ved mål og vandrepokaler utdeles på 
Bygdapøbben kl 19.00.   
    Sett av dagen!

Sykkelklær!
Fra og med fredag 12. februar 
er det mulig å prøve og bestille 
det nye sykkeltøyet.
Klærne befinner seg hos OppSpinn.

Fredag 12/2 kl 17.30-19.00
Mandag 15/2 kl 17.00-19.00
Onsdag 17/2 kl 1800-2000
Informasjon om sykkelgruppa på nett: www.rennebu.com

Trimgruppa – avdeling sykkel

I en pressemelding datert 26. januar meddeler Birka AS at 
de ikke lenger kan videreføre sin virksomhet på samme 
måte som i dag. Selskapet går nå i forhandlinger med 
Rennebumartnan AS om sikring av verdier og videre-
føring av kompetanse. 
- Vi håper det Birka har representert for håndverkere over 
hele landet kan leve videre, heter det i pressemeldingen 
fra styreleder Michael Momyr. 

Det uttrykkes også sterk beklagelse over å måtte si opp de 
tre ansatte i selskapet.

- Dette er en tung dag, og en tung avgjørelse å ta. Vi hadde i 
det lengste håpet å unngå dette, og det har vært jobbet iherdig 
med å sikre penger til videre drift uten å lykkes, sier Momyr. 

Birka avvikles i sin nåværende form
Reduserte overføringer

Gjennom Norsk kulturråd har Birka fått sine overførin-
ger halvert i løpet av to år. Redusert statlig støtte fører også til 
redusert fylkeskommunal og kommunal støtte, og dermed har 
man ikke funnet rom for å kunne drive videre. 

- Det eneste ansvarlige var derfor å varsle om at vi ikke 
lenger kan drive som nå. Vi vil gjøre alt vi kan for å videreføre 
mest mulig av det positive arbeidet Birka har gjort i en eller 
annen form, fastslår Momyr. 

Sikring av aksjonærenes verdier
Birka AS har en aksjekapital på 224.000 kr, fordelt på 49 

aksjonærer. Disse har blitt orientert i eget brev. 
- Å sikre aksjonærenes verdier vil være et viktig utgangs-

punkt for det videre arbeidet, sier Momyr i pressemeldingen.

Av Mona Schjølset
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Dette skjer i Rennebu!
11.02 Bønnemøte Hoelsmoen 20.30
11.02 Strikkekafè Elevkantina Berkåk skole 19.00
	 Foredrag	av	Husflidskonsulent	Sidsel	Skjelfjord
11.02 Årsmøte Barnas Naturverden Jutulstuggu 20.00
15.02 Middagskafè Menighetshuset 16.30
15.02 Soul Children Berkåk skole 14.45
17.02 Poengrenn, klassisk Berkåk 18.00
18.02 Årsmøte Friv.sentralen 19.00
	 Pilgrimsforeninga	Rennebu
18.02 Hyggestund  Helsesenteret 10.30
 med Kvinnegruppa 
22.02 Blåveisen Kor og Hobby	 Innset	bedehus	 17.30
23.02 Formiddagstreff	 Omsorgsboligen	 11.00
24.02 Medlemsmøte	 Mjuklia	 11.00
	 Rennebu	Pensjonistforening
25.02 Formiddagstreff	 Staure	 11.00
29.02 Årsmøte RIL Friidrett Friv.huset 18.00

Gjeterhundtrening hver mandag 19.00
Oddetallsuker	på	Innset	hos	Magne	Hyttebakk
Partallsuker	på	Stamnan	hos	Kjell	Olav	Hoel
Småbarnstreff hver torsdag kl 11-13 på Frivilligsentralen.
Seniordans hver tirsdag på Voll skole kl 14-16.
Rennebu husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21 
i Sanitetshuset, Gml.Kongevei 24 (i sokkelen)

Bridge hver tirsdag kl 18.30 på Rennebu Arbeidssenter
Yoga hver tirsdag kl 20 i Åshuset
Sirkeltrening hver torsdag kl 19.30 i Rennebuhallen
Volleyball hver tirsdag kl 20-21.30
Spinning, se timeplan på www.oppspinn.net og facebook
Idrettsskole hver torsdag i Rennebuhallen. 
Oldboys hver torsdag kl 20.30-22
Rennebu skolekorps torsdager kl 18-20 på Berkåk skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 19.30-22, Berkåk skole
Språkkafé hver onsdag på Frivilligsentralen kl 17.30-19
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
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Spørsmål om skadeforsikring?  
Ring oss i Gjensidige Oppdal-Rennebu på 72 40 49 90, 
eller eller besøk et av våre kontorer i Oppdal og Rennebu.

Det er vanskelig å se deg på mørke veier. Husk refleks.
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RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -  neste nummer 25. februar - frist for stoff 16. februar -  Rennebu Nytt

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

Din lokale
rørlegger

Vi hjelper deg med alt fra tett sluk til
bygging av drømmebadet og mer

miljøvennlig oppvarming av boligen din.

Telefon  72 42 64 64/464 49 272
post@arhelgemo.no – www.bademiljo.no

Industriveien 4, 7391 Rennebu

man-fre 08.00 - 16.00
lør 10.00 - 13.00

Følg med på hva som skjer i Rennebu på

rennebu.com

Nyttige kursdager på Berkåk:

Høvling av trelast

Torsdag og fredag i forrige uke inviterte Norsk 
Bygdesagforening til kurs i høvling av trelast, og 
det ble to matnyttige dager for de 16 deltagerne. 
Sveinung Kosberg ved Rennebu Sag- og Trekultur 
hadde tatt initiativ til kurset, og han var svært godt 
fornøyd med oppslutningen. 

- Ja, det var tydelig at flere enn meg var interessert i dette 
emnet, og veldig positivt at det var deltagere både fra Rennebu 
og andre steder, forteller Kosberg. 

Både teori og praksis
De to kursdagene på Berkåk var delt inn i en teoretisk og en 

praktisk del. Første dag ble brukt til teorigjennomgang innen 
fagfeltene treteknologi, høveltyper, innstillinger, stål, sliping og 
verktøy. Praksisdagen ble gjennomført med fokus på samme 
tema, da i produksjonslokalene til Rennebu Sag- og Trekultur. 

- Personlig syns jeg det er veldig viktig med slike typer kurs, 
det bidrar både til kompetanseheving og nettverksbygging. Vi 
lærer mye av hverandre og kan samarbeide når det trengs, sier 
Sveinung Kosberg. 

Av Mona Schjølset


