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Mona Isene slo til og ble
skytterprinsesse for andre
gang da Landsskytterstevnet
ble arrangert i Oppdal!
Les mer på side 3
Foto: Trond Jære
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Stortingsvalget angår oss!

Høsten nærmer seg og det er valgkamptider i Norge.
Stortingskandidatene er for lengst i gang med oppkjøringen til valget 9. september. Sikkert er det at det igjen blir
et spennende valg. Da er det viktig å minne hverandre om
å bruke stemmeretten og være med å øve innflytelse på
hvem som skal styre landet i en ny fireårsperiode. Husk at
hver stemme teller, og at ingen stemme er bortkastet.
Dette året feirer vi som kjent 100-årsjubileum for innføringen av allmenn stemmerett i Norge. I den forbindelse har
vi blitt minnet om den kampen de kvinnene kjempet som
banet vei for stortingsvedtaket 11. juni 1913 om kvinnelig
stemmerett. Vi er heldige som får leve et fritt og demokratisk samfunn. Fra andre deler av verden har vi sett at
demokratiet kan være skjørt. Det minste vi kan gjøre er å
bruke den retten vi har fått og gi vår stemme.
Stortingsvalget berører selvsagt også oss som driver med
politikk i kommunen, om enn mer indirekte. Vi tenker
kanskje mer på de nære forhold og er mindre opptatt av
hvem som sitter i regjering til enhver tid. Selv en som har
tilbrakt en forholdsvis lang periode i rikspolitikken må
innrømme det. Likevel kan en ikke fri seg fra å kjenne
spenning knyttet til hvilke partier og mennesker som skal
bekle de viktigste lederposisjonene i landet framover.
Det er regjering og storting som har hånd om rammebetingelsene også for kommunene. For oss som tilhører i en
distriktskommune som Rennebu er det viktig at vi kan ha
rammebetingelser som er tilpasset vårt næringsgrunnlag
og vår bosettingsstruktur. Det betyr at det er avgjørende
for oss at det føres en landbrukspolitikk i landet som gjør
det mulig å opprettholde et robust landbruk også her, ikke
bare i flatbygdene på lavlandet. Det betyr også at vi er
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avhengig av distriktspolitiske virkemidler som bl.a. nedsatt
arbeidsgiveravgift for at våre bedrifter kan konkurrere med
tilsvarende næringsliv i mer sentrale strøk. Og det betyr
ikke minst at vi må ha gode kommunikasjoner, bredbånd,
midler til veivedlikehold, rassikring osv.
Selvsagt er det ikke bare næringspolitiske rammebetingelser som må legges i vektskålen på valgdagen. Enhver må
gjøre seg opp en mening på bakgrunn av sine personlige
verdiprioriteringer. En må spørre seg selv både om hva som
er viktig for meg akkurat der jeg befinner meg i livet og hva
som vil være godt for de som kommer etter meg. Da vil en
måtte ta med i vurderingen også hvilket syn partiene tilkjennegir på områder som skole- og utdanning, familiens
rammevilkår, sosial omsorg, klima- og miljø, kulturpolitikk,
mv.
Mange hevder at det er vanskelig å velge parti fordi det virker som alle sier det samme. Det er på en måte forståelig,
fordi de ideologiske forskjellene mellom partiene lett tilsløres gjennom den politiske retorikken. Den politiske retorikken er gjerne sensitiv i forhold til resultater av meningsmålinger og det som betegnes som ”politisk korrekte meninger”. Derfor er den egentlig en uting.
I den norske grunnloven er det nå nedfelt at ”det påligger
staten å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale”. Som en følge av dette hviler det et ansvar på politikerne å sørge for at de politiske standpunktene blir klargjort,
slik at folk kan være i stand til å velge. Mediene har i høyeste grad et viktig samfunnsansvar i denne sammenheng,
ikke minst de som mottar økonomisk støtte fra det offentlige. Alle har vi imidlertid et ansvar for å delta i styringen av
landet, derfor må vi bruke stemmeretten på valgdagen eller
ved å avgi forhåndsstemme!

tlf 55 55 33 33
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Gratulerer Mona!

Mona ble skytterprinsesse
første gang på hjemmebane
i Førde i 2008, og i år gjentok hun prestasjonen under
LS (Landsskytterstevnet) i
Oppdal.
— Jeg har ikke fått trent så mye i det
siste, men det handler mye om å gjøre
ting riktig og tenke riktig. Det blir nesten som å sykle, men en trenger ikke
kondisjon, sier Mona.
Mona fikk sitt andre barn Sivert for
åtte måneder siden. På slutten av svangerskapet fikk hun svangerskapsforgiftning, og har slitt en del med ettervirkninger etter det. Dermed er det ennå
mer imponerende at hun klarte å bli
skytterprinsesse.

Mona Isene fra Rennebu skytterlag ble skytterprinsesse for andre gang og nummer
fem totalt under årets Landsskytterstevne på Oppdal. Kim-Andre Aannestad Lund fra
Jondalen ble skytterkonge.
Foto: Trond Jære
Ordfører Ola T. Lånke hedret Mona for hennes innsats på Landsskytterstevnet.
Det skjedde i forbindelse med et arrangement under årets Rennebumartna.
Foto: Dagfinn Vold

— Jeg hadde lyst til å gjøre ting
riktig, og visste at jeg kunne skyte bra.
Samtidig vet jeg at det er ekstra spenning på LS. Etter onsdagens skyting
der det gikk bra, og da jeg kom på
Kongelaget begynte forventningene
å stige. Det ble et veldig spennende
kongelag, der ni skyttere kom i omskyting. Hvis jeg hadde fått 10 i sentrum
ville det blitt omskyting om Konge-/
Dronningtittelen, men jeg er kjempefornøyd med prinsessetittelen, og å bli
nummer fem sammenlagt.
Innsatsen på LS stimulerer til å fortsette – enda mer enn forrige gang jeg
ble prinsesse. Det viser at det går an å
gjøre det bra uten å trene så mye. Jeg
hadde planlagt en del satsing i år, men
det gikk som sagt ikke etter planen.
Derfor håper jeg på bedring av helsa og
friskere satsing til neste år.
Av andre resultater av rennebuskyttere under LS gjorde Lars Halland
jr det kjempebra i feltfinale, og under
lagskyting senior for tremannslag ble
Rennebu skytterlag nr 14 med Mona
Isene, Otte Hårstad og Anita Jære. Tre
rennebuskyttere var også med på laget
til Gauldal skyttersamlag (Mona Isene,
Otte Hårstad, Mikkel Voll Stokkli og
Olav Stensås) som ble nr 10 i samlagsskytinga.
Av Dagfinn Vold
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Din lokale maler for tak og vegger

Brønnboring – Biovarmeanlegg

Jarno van Malsen

Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

Kosbergveien, 7391 Rennebu
mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com

Nyberg Maskin A/S

Slangeverksted!

rorleggern@oppdal.com

7391 Rennebu

Graving og transport
til hyggelige priser

I mitt slangeverksted har jeg bl.a.
bensin- og oljeslanger og jeg presser
hydraulikkslanger og slanger til
høytrykkspylere. Jeg har også billige
slangetromler til høytrykkspylere,
multifaster hurtigkoblinger og hydraulikkventiler

Arnt Haugen

Tlf 916 32 084
bjonyberg@loqal.no
VI TRENGER FLERE...
Gipling

Hoelsjåren - Tlf 988 15 525

Kurs/utdanning
høst 2013

•
•
•
•
•
•

Tømrerfag (fagprøveforberedende)
Helsearbeiderfag (fagprøveforberedende)
Norskkurs for nybegynnere - «På vei»
Norskkurs for litt viderekomne – «Stein på stein»
Matematikk 1P og 2P (studieforberedende)
Bachelorstudium i bygdeutvikling –
nettbasert/videokonferanse

Ta kontakt på tlf 72 40 00 15/992 52 938,
e-post bodil.gronbech@stfk.no
Se våre nettsider www.oppdal.vgs.no/Ressurser
eller www.kursporten.no for mer info/påmelding.
Oppdal Ressurs har lokaler ved
Oppdal videregående skole.
Velkommen til kurs!
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Nytt barnehage- og skoleår Navnesak
Når det nye året starter viser det en nedgang i antall barnehagebarn, mens det er stabile tall for skolene.

Barnehagen på Voll vil ha omtrent samme antall barnehagebarn som før.

Ved hovedopptaket til barnehagene
1. mars, var det for kommende barnehageår 8 nye søkere. Til sammenligning har tallet ligget rundt 20 de senere
årene, så det er en markant nedgang.
Ifølge barnehagerådgiver Ester Huus
har det kommet inn noen søknader
etter hovedopptaket, så totalt er det 13
nye barn som starter i barnehagene i
Rennebu nå i høst. Nedgangen skyldes
først og fremst de lave fødselstallene for
2011 og 2012.
På skolene er tallene relativt stabile for kommende skoleår, med en
svak nedgang for grendaskolene. – På
Berkåk skole er det for kommende år
en liten økning i antall elever, og dette
skyldes først og fremst at det er et relativt stort kull som starter på ungdomsskolen til høsten, og at vi i tillegg har et
stort kull som skal opp i 9. klasse, forklarer rektor Kari Haukdal.
Reduksjon ved Vonheim
Vonheim er nok den barnehagen
som vil merke reduksjonen i antall barn
best. På Berkåk er det 17 skolestartere
til høsten, så det er relativt mange som
slutter i barnehagen i forhold til hvor
mange nye som kommer inn. Dette
medfører at de to småbarnsavdelingene
ved Vonheim blir slått sammen. I tillegg
vil det også bli noe samordning og fel-

les vakter ved to av de andre avdelingene her. Både på Innset og Voll er antallet
barnehagebarn omtrent som før, noe
som skyldes at det ikke er så markante
forskjeller mellom antallet skolestartere
og antall nye søkere til barnehagene i
disse kretsene.
Svak nedgang
Ved Berkåk skole er det 17 barn som
begynner i 1. klasse, og totalt sett blir
det da 99 elever på barnetrinnet her. På
Voll har man 5 nye skolebarn, og totalt
56 elever på skolen. På Innset skole
ser det ut til å bli 21 elever kommende
skoleår, og av disse er det 4 nye førsteklassinger. På Nerskogen får man en ny
førsteklassing, og totalt 13 elever ved
skolen.
- Alt i alt kan vi vel oppsummere
med at antallet skolebarn i Rennebu
holder seg relativt stabil et par år til,
men så vil vi antagelig merke de lave
fødselstallene vi har hatt de siste årene,
avslutter Kari Haukdal.
Både Kari Haukdal og Ester Huus
gjør oppmerksom på at det kan forekomme små endringer i de tallene som
er oppgitt, noe som skyldes både tilflytting, fraflytting, mottak av flyktninger og andre forhold man ikke har full
oversikt over.
Av Mona Schjølset

Orientering om klage på
vedtak i navnesak i Rennebu
kommune.
Statens kartverk ber Rennebu kommune orientere om klage på et navnevedtak de har fattet. Vedtaket ble fattet
i 2006 og skrivemåten ble bestemt til å
være Buenget. Den tidligere skrivemåten har vært Budeng og Budenget.
Etter at Aud Trætvik og Rennebu
Historielag la fram overbevisende argumenter for at vedtaket Buenget var tatt
på feil grunnlag, ble navnesak reist på
nytt av Statens kartverk. Kartverket
gjorde da et vedtak om å endre skrivemåten til Buddenget. Vedtaket følger hovedregelen for normering etter
stedsnavnsloven: å ta utgangspunkt i
den lokale, nedarvede uttalen av navnet
og følge gjeldende rettskrivingsprinsipper.
Grunneier Arnljot Budeng ønsker å
beholde skrivemåten Budenget og klager derfor på vedtaket. Kartverket medgir at det er skrifttradisjon for skrivemåten Budenget, men argumenterer med
at den skrivemåten er trolig uttrykk for
eldre rettskrivingsprinsipper. I dag skal
det normalt være dobbel konsonant
etter kort vokal.
Spørsmålet om skrivemåten på dette navnet har allerede gått noen runder
i kommunen. Men siden det er gjort
et nytt vedtak som er påklaget, mener
Kartverket det er riktig å sende klagesaken på høring.
Kommunen ber om tilbakemelding
på vedtak, samt klage fra de som måtte
ha synspunkt og formening om saken.
En ber om at eventuell tilbakemelding
sendes til kulturkontoret innen utgangen av september 2013.
Astri Snildal
Kulturleder

Neste Rennebunytt

kommer torsdag 5. september,
og frist for stoff er
tirsdag 27. august.
Tlf 72 42 76 66
dagfinn @mediaprofil.no
mari@mediaprofil.no
Rennebunytt
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RennebuSmia
satser
nytt
Så lenge han kan huske har Ivar Fjellstad vært lidenskapelig
opptatt av smedarbeid, og opp gjennom årene har det ifølge
ham selv ballet på seg med arbeid. I en alder av 58 år satser
han friskt med nytt verksted og ny kompanjong.

Ivar Fjellstad og Leiv Chr Sundset foran
den nybygde smia på Industriområdet på
Berkåk.

Leif Sundset, som er født og oppvokst på Rennebuskogen, har blitt med
på laget, og sammen har de to etablert
firmaet RennebuSmia.

kunne tenke meg å bli med, og et par
dager senere måtte jeg ringe opp og
spørre om han virkelig mente alvor,
forteller Sundset. Smeden mente alvor,
og to år senere er karene klare med nytt
bygg og nytt firma.

Sjeldent yrke
Tradisjonelt smedarbeid er et relativt sjeldent yrke, men allerede som
15-åring var Ivar så interessert at han
valgte dette som spesialisering på
yrkesskolen tidlig på 70-tallet. Opp
gjennom årene fikk han mange gode
råd og tips fra de som hadde drevet i
faget noen år, og etter hvert bestemte
han seg for å bygge sin egen hobbysmie
på Nerskogen. Han fant ut at det var et
marked for smedarbeid, og investerte
etter hvert i mer utstyr, blant annet en
maskinhammer fra Ulstein Verft, som
nå skal følge med på flyttelasset.
Fikk lyst til å satse mer
Ivar Fjellstad har en medfødt rygg-

skade som opp gjennom årene har
medført en kranglete og vond rygg, noe
han har lært seg å leve med. Etter en
ryggoperasjon for noen år siden ble han
imidlertid helt smertefri, og dette førte
til en helt ny hverdag for smeden.
– Jeg ble som et nytt menneske, og
lysten til å satse videre kom for fullt,
forteller Ivar.
Har du lyst til å bli med?
At Leif Sundset skulle bli med som
kompanjong i firmaet, var ifølge de to
karene mer eller mindre tilfeldig.
– Vi har jo kjent hverandre lenge og
pratet mye tull sammen, men å starte
firma sammen har ikke vært diskutert,
forteller Sundset. Han har hatt sitt faste
virke på Storlismia i 15 år, og bestandig
trivdes godt der. For et par år siden var
Fjellstad innom for å handle noe jern,
og da ble det snakk om de nye planene.
– Det var jo mye tullsnakk den gangen også, men han spurte om jeg ikke

Trives på industriområdet
Det er Torslaft som har satt opp det
nye verkstedet, og det har virkelig blitt
et flott industribygg.
– Vi har lagt vekt på at bygget skal
stå i stil med det håndverket som skal
utøves her, og vi er veldig fornøyd med
resultatet, forteller de to. I tillegg til
verkstedet blir det en egen avdeling til
kundemottak, utstilling og salgslokaler,
og denne avdelingen blir det Sundset
som får hovedansvaret for.
– Jeg tror vi utfyller hverandre godt
på den måten, for jeg liker best å stå i
produksjonen, mens Leif er flink på salg
og markedsføring, forteller Fjellstad.
De to er også strålende fornøyd med
lokaliseringen, sammen med andre
entreprenører på industriområdet bak
KVO. – Både Torslaft, Hans Kristian
Borchsenius og Rennebu Transport holder til her, og vi trives kjempegodt allerede. Her blir det nok mange trivelige
kaffestunder, og mye tullprat, fastslår de
to driverne av RennebuSmia.
Av Mona Schjølset

”Rennebuporten” er utviklet av Ivar Fjellstad og er et konsept som sørger for stabile
stolper og grinder som går lett selv under teleløsningen.
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Hege Almås
– ny leder ved Rennebu Helsesenter
benyttes effektivt for å gjøre seg kjent
med nye rutiner, ansatte og arbeidsoppgaver her i Rennebu.
- Førsteinntrykket er så langt veldig
bra, forteller Almås.
I forhold til arbeidsvei og kjøretid medfører jobben liten forandring
for Almås. Hun er bosatt i Løklia, på
Soknedalssiden, så arbeidsveien blir
omtrent den samme. Barna Siri (13) og
Even (11) går på skole henholdsvis på
Støren og i Soknedal.

Hege Almås (39) er fra 1. juni
tilsatt som leder ved Rennebu
Helsesenter.
Hun har i første omgang et halvt års
permisjon fra sin stilling som enhetsleder ved sykehjemmet i Midtre Gauldal
kommune, og tiden framover må derfor

Brenner for sykehjem
Hege Almås er utdannet sykepleier,
med videreutdanning innen kreftsykepleie. En av grunnene til at hun valgte å takke ja til jobben ved Rennebu
Helsesenter, er organisasjonsmodellen.
- Jeg brenner for sykehjem, og syns
det virker greit og oversiktlig at de
hjemmebaserte tjenestene har egen
ledelse, sier Almås. Det siste året har
helse- og omsorgstjenestene i Rennebu
kommune også vært gjennom en del
omorganiseringer, og det vil nok også
i tiden framover bli en del endringer i
organisasjonen.
– Som leder ved Helsesenteret vil
jeg også kunne delta i denne prosessen,

og det tror jeg blir spennende. Jeg vil
jo også ta med meg de erfaringene jeg
har fra Midtre Gauldal kommune, sier
Almås.
”Bli Kjent” – periode
Siden hun ble ansatt i stillingen den
1. juni har det naturlig nok vært ferieavvikling, både for Almås og øvrige ansatte. Hun har derfor ikke helt blitt kjent
med alle ansatte, og hvordan en vanlig
arbeidsdag bruker å være.
– Det er jo ferietid både her på huset,
og på kommunehuset, så det er vanskelig å få full oversikt, forteller Almås.
Som leder har hun ansvar for ansatte
både innen pleie, kjøkken og renhold,
tilsammen over 40 årsverk.
- Det er en stor stab, og det er veldig
viktig at de ansatte har det bra på jobben. Hvis vi skal klare å sette brukerne
våre i fokus, og gjøre hverdagen best
mulig for dem, må også vi som jobber
her fungere godt sammen. Dette gjelder
også samspillet med pårørende, så det
er mange som skal involveres for at ting
skal fungere optimalt, avslutter den nye
lederen ved Rennebu Helsesenter.
Av Mona Schjølset

Rekord-søknad til kulturskolen
At kulturskolen er et populært tilbud for barn og unge
i Rennebu er helt tydelig, og
aldri har man hatt så stor søknad som til høstens opptak.
– Det er kjempeartig at så mange
ønsker en plass i kulturskolen, men det
er selvfølgelig et puslespill å få dette til
å gå opp på best mulig måte, sier rektor
Arnstein Solem.
Også kommuneledelsen er svært
positive til kulturskolens virksomhet, og
har stilt opp med en ekstrabevilgning
som tilsvarer ca. 0,4 årsverk for å dekke
inn de ekstra lærerressursene som kreves for å få kabalen til å gå opp.
- Det var en enkel sak å få gjen-

nom denne ekstrabevilgningen, for vi
syns kulturskolens arbeid skal prioriteres. Det arbeidet som gjøres her har så
stor betydning for mange barn og unge
i Rennebu, og det er virkelig artig å se
hva de får til, sier assisterende rådmann
Lill Hemmingsen Bøe.
Over 200 elevplasser
Totalt er det nå 221 elevplasser som
er fordelt til høstens opptak, og det vil
si at alle som har søkt har fått et tilbud
gjennom kulturskolen. Ifølge Solem er
det imidlertid mange elever som også
ønsker seg et andre og tredje kulturskoletilbud, og her er det fortsatt en del
som står på venteliste.
- Som vanlig er de lengste ventelistene på sang og piano, men også på

gitar, slagverk og billedfag har vi venteliste, forteller Solem.
Han er imidlertid veldig glad for at
alle søkere har fått et tilbud, og ikke
minst er det en svært positiv utfordring
at så mange ønsker seg et tilbud gjennom kulturskolen.
- Dette tar jeg som et signal på at
vi har et godt og variert tilbud, og som
rektor syns jeg det er artig at unger og
foreldre setter pris på det tilbudet vi har,
avslutter en fornøyd kulturskolerektor.
Av Mona Schjølset

Rennebunytt
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Martna er en fornøyelse
Det er som julekvelden - vi gleder oss lang tid i forveien, og når den endelig kommer
er det dessverre over på et blunk. Men, for et blunk! Årets martna ble en opplevelse fra
start til slutt, og mange la ned en kjempeinnsats for å gjøre årets martna minneverdig.
Fesjaa´n ble som vanlig et høydepunkt, og den har kanskje aldri vært bedre. Ellers
ble årets tema Bergtatt en suksess, og steinbedriftene i Oppdal satte sitt store preg på
martnan. De ble også belønnet med at både Oppdal Sten og Norheim Stenindustri ble
nominert til Martnasprisen.
— Det har vært en fantastisk martna, med god martnasstemning hele helga. Kanskje
den beste vi har gjennomført totalt sett - takket være mange spennende konserter, fantastiske utstillere og publikum og en herlig dugnadsgjeng og medarbeidere. Det har fungert meget godt arrangementsmessig. Det har vært helt eventyrlig, sier en strålende fornøyd martnassjef Kenneth Teigen. Teigen er ellers glad for at de har klart å snu trenden
med nedgang og at det har vært en publikumsøkning - 14.600 mot 14.100 i fjor.
Vi kommer tilbake med mer martnasstoff i neste Rennebunytt.
Av Dagfinn Vold
Bildet er fra Fesjaa´n, og det er Berit Irene Løvmo som er på vei for å legge den siste steinen på
varden og avslutte den fantastiske forestillingen.

Rennebunytt
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STORTINGSVALGET 2013
STÅR DU I MANNTALLET?

For å stemme ved Stortingsvalget 2013 må du være registrert
i manntallet.  Det er folkeregisteret pr 30. juni  i valgåret
som legges til grunn for manntallet. Alle stemmeberettigede
personer skal manntallsføres i den kommunen der de var
registrert som bosatt på dette tidspunktet.
Det kan gjøres krav om retting i manntallet;
- Dersom den som mener at vedkommende selv eller
noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra
manntallet i kommunen
- Kravet om retting skal være skriftlig og begrunnet og
sendes valgstyret i kommunen
- Valgstyret skal sørge for at stemmeberettiget bosatt i
utlandet, som ikke har vært folkeregistrert som bosatt
i Norge noen gang i løpet av de siste 10 år før
valgdagen, føres inn i manntallet i kommunen dersom
vedkommende velger søker om innføring innen
kl. 21.00 valgdagen (mandag).
Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn ved Servicetorget,
Rennebu kommune, og blir liggende ute til og med valgdagen.

FORHÅNDSSTEMMEGIVNING

Den ordinære perioden for fohåndsstemmegivning starter
12. august og varer til og med 6. september. Du kan
forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet.
Husk å ta med legitimasjon.
Du kan stemme fra 1. juli dersom du av en eller annen
grunn ikke kan stemme innenfor den ordinære perioden for
forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen. Du
kan da stemme ved Servicetorget i ordinær kontortid.
Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Ta derfor med legitimasjon når du
skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato.
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
12. august – 6. september
Mandag – fredag
kl. 08.00 – kl. 15.30
Lørdag 31. august
kl. 10.00 – kl. 12.00
Torsdag  5. september
kl. 08.00 – kl. 18.00
Forhåndsstemmegivning ved Rennebu helsesenter
Onsdag 4. september
kl. 10.00 – 13.00.

AMBULERENDE STEMMEGIVNING

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi
stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter
søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder
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seg. Søknaden kan sendes skriftlig til
Valgstyret, Rennebu kommune, 7391 Berkåk.
Du kan også ringe Servicetorget, Rennebu kommune –
tlf 72 42 81 00 og gi beskjed om ønsket besøk.
Søknadsfristen er satt til onsdag 5. september 2013.  
De som benytter seg av ordningen blir – etter avtale –
oppsøkt av to stemmemottaker torsdag 6. september 2013.  

HER KAN DU STEMME PÅ VALGDAGEN!

Søndag 8. september og mandag 9. september holdes valg
på representanter til Stortinget.
Ved stortingsvalg har følgende personer stemmerett, jfr.
Valglovens § 2 – 1:
Norske statsborgere som
• fyller 18 år innen utgangen av valgåret og som
• ikke har mistet stemmeretten etter Grunnlovens § 53 og
som er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som
bosatt i Norge.  Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de
ikke oppfyller bosettingskriteriet.
For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i
manntallet i en kommune på valgdagen.
Følgende valglokaler har åpningstid
mandag 9. september 2013:
Innset skole
kl. 15.00 – 20.00
Nerskogen skole
kl. 15.00 – 20.00
Voll skole
kl. 10.00 – 20.00
Kommunehuset Berkåk
kl. 10.00 – 20.00
Følgende valglokale har også åpningstid
søndag 8. september 2013:
Kommunehuset Berkåk kl. 16.00 – 20.00
Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Ta derfor med legitimasjon
når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og
fødselsdato.
Eventuelle klager på gjennomføringen av valget må
fremsettes skriftlig til valgstyret i Rennebu, innen 7 dager
etter valget, jfr. Valglovens § 13-1.
Se også Rennebu kommunes hjemmeside:  
www.rennebu.kommune.no
Berkåk 9. juli 2013
Ola T. Lånke
Valgstyrets leder

NERSKOGSKONSERTEN
Skarbakkan, Nerskogen
lørdag 31. august kl 19.00
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NERSKOGSKONSERTEN
ning Kvitnes
gjesteartist Hen

Skarbakkan,
Nerskogen
BUSS kl. 17.00
fra
Bergmannskroa på Løkken - Rebustorget på Berkåk
lørdag
31.
august kl(ved19.00
Bunnpris Oppdal
- Granasjøen/Dammen
infotavle)

(minibusser
skytteltrafikk
d bandlangs Nerskogsveien)
mei opp
ldplukker
Fje
JonasBussene
folk underveis.  Vær ute i god tid!                                                                  
Retur etter konserten. Billettpris kr 100,- (tur/returg). Barn under 10 år gratis.

jesteartist
Henning
PARKERING
K itngratis
es videre)
på caravanplassen ved Skarvatnet (minibusser fraktervdeg

www.mediaprofil.no

og parkeringsplassen i Skarbakkan (videre med minibuss for de med ekstra behov)
31. august spiller Jonas Fjeld med band
og gjesteartist Henning Kvitnes
konsert i naturskjønne omgivelser
på Nerskogen!

Forøvrig: Info oppdateres på www.nerskogen.net

Kjøp billetter til årets konsertopplevelse på: www.billettservice.no

Arrangør:
Samarbeidspartnere:

Billetter (kr 325,- + avg) kjøpes hos:

Nerskogen grendalag
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Personlig assistent
7 timer for uka

Småbarnstreff ved
Frivilligsentralen høsten 2013

Oppstart snarest.

Stillingen er hjemme hos en person.
Arbeidsoppgavene blir gitt av brukeren.
Timene er fordelt på hele uka. Stillingene
krever politiattest.
Hovedarbeidsområder:
Hjemmehjelpsoppgaver
Praktiske gjøremål i og utenfor huset
Tilrettelegging av gjøremål
Rennebus nøkkelverdier er styrende for
organisasjonen.
Vi tilbyr:
Lønn i henhold til avtaleverk
For nærmere opplysninger, kontakt leder
Tjenesten for funksjonshemmede
Hanne K  Rise tlf.  72 40 25 06.
Det kan kun søkes på stillingen gjennom
elektronisk søknadsskjema på www.rennebu.
kommune.no under ”Stilling ledig” –
”Rennebu kommune” – ”Selvbetjening”
innen 01.09.2013.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt.
spørsmål om søknadsskjema,
telefon 72 42 81 00 eller
postmottak@rennebu.kommune.no
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf.
Offentleglova § 25.
Rådmannen

Åpent treff hver torsdag fra kl. 11.00 -13.00, enkelte
torsdager vil treffet være med tema, se program nedenfor. Foreldrene ordner seg selv med felles trilletur først
og lunsj etterpå, de torsdagene som ikke er lagt opp
med program.
Kommunefysioterapeut Kari Tronsgård, tilbyr veiledning og trim med ulike aktiviteter for både gravide og
småbarnsforeldre.
Sogneprest Anette Vognild og organist Kjersti Kvam,
tilbyr babysang.
Helsesøster Bjørg Kjøllesdal, tilbyr tips om laging av
barnemat.
Programmet høsten 2013 med tema, er som følger:
Torsdag 5. september kl. 11.00 - 13.00:
Babysang. Oppmøte første gang i
kirka v/ Anette og Kjersti.
Torsdag 12. september kl. 11.00 - 13.00:
Trim, samtale om motorisk utvikling v/ Kari
Torsdag 19. september kl. 11.00 - 13.00:
Babysang på Frivilligsentralen v/ Anette og Kjersti
Torsdag 26. september kl. 11.00 - 13.00:
Babymassasje v/ Kari
Torsdag 3. oktober kl. 11.00 - 13.00:
Babysang/ Frivilligsentralen v/ Anette og Kjersti
Torsdag 24. oktober kl. 11.00 - 13.00:
Babysang på Frivilligsentralen v/ Anette og Kjersti
Torsdag 31. oktober kl. 11.00 - 13.00:
Veiledning i Trimrom v/ Kari
Torsdag 7. november kl. 11.00 - 13.00:
Babysang/ Frivilligsentralen v/ Anette og Kjersti
Torsdag 14. november kl. 11.00 - 13.00:
Tips om laging av barnemat v/ Bjørg
Torsdag 21. november kl. 11.00 - 13.00:
Babysang/ Frivilligsentralen v/ Anette og Kjersti
Torsdag 28. november kl. 11.00 - 13.00:
Veiledning i Trimrom v/ Kari
Torsdag 5. desember kl. 11.00 - 13.00:
Babysang/ Frivilligsentralen v/ Anette og Kjersti
Torsdag 12. desember kl. 11.00 - 13.00:
Juleavslutning!
Hilsen fysioterapeut, menighet, Frivilligsentralen
og helsesøster
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Sommerjobb i Helsesenteret
Rennebu kommune har også
i sommer prioritert å tilrettelegge sommerjobber for 9.- og
10. klassinger.
Rundt 30 ungdommer fra 9. og 10.
klasse har i løpet av sommeren fått sin
første erfaring med arbeidslivet, og
både barnehage, helsesenter og teknisk
drift har tatt imot dyktige ungdommer.
På Rennebu helsesenter møter vi
Maren Gunnes, Martha Trøite og Marie
Ek Brattset i full sving med å lage vafler.
- Det skal i alle fall bli vafler etterhvert. Foreløpig er vi på leting etter vaffeljernet, for det er ingen som vet hvor
det har blitt av, smiler Maren.
Videregående skole
Max Stephanek og Patrik Almskår
har også jobb på Helsesenteret denne
3-ukers perioden, og ungdommene er
enige om at det så langt har vært veldig trivelig å jobbe her. Til høsten skal
Max begynne på Oppdal videregående
og gå helse- og omsorg, så han synes
det er veldig greit å få prøvd seg litt i
omsorgssektoren.
Martha skal også begynne videregående til høsten, og hun har fått plass på
studiespesialisering på Gauldal videregående.
- I utgangspunktet er det ikke helse-

Søndag 1. september arrangerer Barnas Turlag oppstartstur
med oppmøte Heverfallsetra.

Martha Trøite, Max Stephanek, Marie Ek Brattset og Maren Gunnes.
fag jeg ser for meg i framtiden, men det
er uansett kjempeartig å få prøve seg litt
her på helsesenteret, sier Martha.
Går tur og prater
Det er tydelig at ungdommene
koser seg på arbeid, og trives både med
arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø.
- Det er mange som er veldig glade
når vi tar dem med ut og går tur, og de
setter også pris på at vi setter oss ned
og prater med dem, forteller jentene.

Å hjelpe til i daglige rutiner, mating
og stell er også noe de har fått prøve
seg på, og ifølge jentene er det bare litt
uvant i starten.
- Vi kommer fort inn i det, og de
gamle er veldig glade for å få hjelp så
det er bare trivelig, konkluderer de fornøyde sommervikarene i Helsesenteret.
Av Mona Schjølset

Barnas Turlag starter i Rennebu

Barnas Turlag er Den Norske
Turistforening sitt tilbud til barnefamilier med barn i alderen 0 - 12 år. Nylig
ble det startet en egen avdeling her i
Rennebu, og søndag 1. september blir
det oppstartstur som går til Hevertjønna
i Barnas Naturverden.
— Turen starter kl 11 fra
Heverfallsetra, og vi tar sikte på å være
ned igjen kl 15, forteller Camilla Aas som håper riktig mange kommer og blir
med på en trivelig tur!
Av: Dagfinn Vold
Camilla Aas i Barnas Turlag avd. Rennebu og Lillian Fjerdingen styreleder i TT
(Trondhjems Turistforening) gleder seg over at det har blitt Barnas Turlag i Rennebu.
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Anbudskonkurranse
Rennebu kommune

Det er lyst ut anbudskonkurranse på

brøyting av kommunale veier og plasser for
del av Berkåk sentrum.
Anbudsfristen er satt til 10.09.13, kl 10.00.
Anbudsdokumenter fås ved henvendelse til:
Teknisk drift, Myrveien 1, 7391 Rennebu
E-post: postmottak@rennebu.kommune.no  
Telefon: 72 42 81 00

Gruppebehandling i Basseng
ved Oppdal Kulturhus
Oppstart: 26.08.2013

Nye deltagere trenger henvisning fra lege.
Ved spørsmål kontakt Kommunefysioterapeut
Kari B. Tronsgård: 913 81 511
FAU arrangerer i samarbeid med Redd Barna		
		

Har du eller er du i fare for å utvikle
livsstilssykdommer, og ønsker å
forandre livsstil?

Frisklivsentralen kan tilby kurs og veiledet trening for
å hjelpe deg til å mestre dette. Det koster 300 kr per
periode og man må ha henvisning fra lege for å delta.
Ved spørsmål ta kontakt med
leder for Frisklivsentralen Kari B.Tronsgård 913 81 511

Navn på bruer i Rennebu

I forbindelse med at Rennebu kommune skal få opp
skilt med navn på bruer i Rennebu, må navna være
godkjent i statens kartverk. De fleste bruene i
kommunen har ikke navn i kartverket.
Vi ønsker innspill på navn og skrivemåte på disse
bruene innen 5. september. Merk at noen bruer har
samme navn. Innspill kan sendes til
kristine.brattset@rennebu.kommune.no eller
på tlf 72 42 81 00.
Elver
Orkla

Alle foreldre som har barn fra
1. – 10. trinn i Rennebu inviteres til

Temamøte om mobil og nettvett
Avholdes i elevkantina på Berkåk skole/Rennebu
ungdomsskole tirsdag 27. august kl 19.00.
Ingrid Øydegard fra Redd Barna kommer og holder
foredrag om nettvett.
Barn har rett til å bruke mobil og nett på en trygg og
positiv måte. Som voksen har du ansvar for å støtte og
veilede barn til å lære seg godt mobilbruk og nettvett.
Redd Barna arbeider for å øke voksnes engasjement
for barn og unges mobil- og nettbruk, slik at barn kan
bruke mobiltelefonen og nettet på en trygg måte.
Frivillige i hele landet deltar på foreldremøter for å
skape engasjement rundt foreldres ansvar for å engasjere seg i barns mobil- og nettbruk.
Kaffespleis.
Vi ønsker dere derfor Velkommen!
Påmelding innen 23.august 2013
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Vei
E6
Riksvei 3
Fylkesvei 508
Fylkesvei 502
Fylkesvei 510
Fylkesvei 700
Gisna
E6
Fylkesvei 508
Hevra
Fylkesvei 502
Grana
Fylkesvei 700
Skauma
E6
Stavåa
E6
Jønnåa
E6
Ila
E6
Minnilla
Fylkesvei 512
Grøna
Fylkesvei 512
Orkla		
v/ kirken
Hevra
Gml Kongevei
Inna
Gisna
Gml Kongevei
Tyskseterbekken
Grana
Nova
Riksvei 3

Bruer
Kløftbrua
Nåverdalsbrua
Hyttbrua
Skjepphaugbrua
Grøtbrua
Mærkesbrua
Gisnabrua
Åsbrua
Heverbrua
Granabrua
Skaumbrua
Stavåbrua
Jønnåbrua
Ilbrua,
Minillbrua
Grønbrua,Oppdal
Stamnesbrua
Kjerkbrua
Heverbrua
Nybrua
Gisnabrua
Tyskseterbekken Bru
Stobrua
Novbrua

Astrid sjarmerte alle på Rennebumartnan
Det var store forventninger til
Astrid Smeplass sin første opptreden på hjemmebane etter Idolsuksessen. Astrid sa innledningvis
at det var litt merkelig å tenke tilbake på at hun for ett år siden stod
på samme scene med bare et fåtall
publikummere til stede.
Denne gang hadde publikum
møtt frem i hopetall, og regnet
som plutselig kom da Astrid entret
scene satte ingen demper på hennes opptreden. Hun tok publikum
med storm, og fremførte både
kjente og nye sanger.
Etter konserten var det tid for
autografer, og køen ble lang...
Av Dagfinn Vold

KUNNGJØRINGER
Frua Spa slutter på Berkåk

Siste dag blir 18.12.13. Inntil da, åpningstid som vanlig.
Jeg gjør oppmerksom på at gavekort har en gyldighet på
6 mnd.    Takk til alle kunder!
Tove

Tusen Takk for all støtte og deltagelse ved vår kjære
Turid Ramstad’s sykdom, bortgang og begravelse.
Takk for gaven til Kreftforeningen og til Rennebu Minnefond.
En særlig takk til Astrid, Aud Karin og Wenche.
Ottar Ramstad,
Tone, Britt Eli, Lars Harald og Bjørn Gunnar m/familier
Austre Rennebu grunneierlag
Småviltjakt 2013

Tormod Eggan i TrønderEnergi visste at 22
var Astrids lykketall, og de ville hedre den
flotte Rennebu-ambassadøren både med ei
trøye påtrykt 22 og en sjekk på kr 22.000.

KUNNGJØRINGER
SKYTINGENS DAG
søndag 8. september kl 14

Gammelstødalen skytebane. Skytterlagene har nødvendig
utstyr som våpen og ammunisjon.
Instruksjon, sikkerhetsregler og veiledning blir gitt.
Her kan alle forsøke seg, unge og eldre av begge kjønn.
Diplom til alle deltakere. Enkel servering.
Vi ønsker ALLE dere som er interessert i konkurranseskyting,
eller bare er nysgjerrig, velkommen. Rennebu skytterlag var
det tredje største i landet på årets Landsskytterstevne med
hele 47 skyttere. Vi håper også alle dere som deltok på LS
fra skytterlagene i Rennebu møter opp.
Velkommen!
Innset og Rennebu skytterlag

Dugnad på Hevertjønna

Jakttider, priser og info er lagt ut på
www.utmarksradet.no

Sælehuset i Barnas Naturverden,
lørdag 31. august og søndag 1. september.
Oppmøte Heverfallsætra kl 09.00.
Det skal legges nytt tretak. Ta med egnet utstyr.
BN er til felles glede for alle i kommunen. Derfor håper vi
at mange er med ”å tar i et tak”.

Caluna 3stk 89,-

Lærling søker husrom

Rolig jente på 18 år fra Singsås, søker husrom sentralt på
Berkåk. Mob 971 92 427

Marit og Oddbjørn blir
tilsaman 140 år snart

Nyheter fra Black Design

Orkide
2-grens
Berkåk, tlf 72 42 74 45

159,-

Den 1. september vil vi gjerne samle slekt og vener
omkring oss i Fredheim, Grindal. Alle er velkomne frå
kl. 19 og utover! Vi vil IKKJE ha gåver av noko slag, men
50% av jubilantane og mange av gjestene er glade i kaker ...
VEL MØTT!
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RETURADRESSE:

Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 5. september - frist for stoff 27. august -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
13.08
15.08
20.08
21.08
22.08
22.08
28.08

Oppskyting/tr.skyting Gammelstødalen 17.30
Oppskyting/tr.skyting Gammelstødalen 17.30
Oppskyting/tr.skyting Gammelstødalen 17.30
Idrettsmerkeprøver Grusbanen, Berkåk 18.00
Sykkelprøve
KRK, Berkåk 18.00
Oppskyting/tr.skyting Gammelstødalen 17.30
Tur til Innerøya
se kunngj.forrige nr.
Rennebu Pensjonistforening
16.-25. Kulturbeite på Håggåsetra         alle dager 15-20
utstillinga Nærværende
Fotballkamper/treninger, se rennebu-il.no

Gjeterhundtrening hver tirsdag kl 19.00 på Innset
Bygdapøbben er åpen hver fredag og lørdag kl 20-01
Kaffesalg på Jultulstuggu hver lørdag
i juni/juli/aug kl 11-15
Sommerkafe på Fjellheim, Nerskogen
hver lørdag og søndag f.o.m 6. juli kl 12-18
Hørselhjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12
Trenger du skyss eller følge på et arrangement eller
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

Gratis innrykk i kalenderen, send epost til mari@mediaprofil.no

Riksantikvaren besøkte Rennebu
I starten av august besøkte
riksantikvar Jørn Holme
Rennebu, som en del av en
reise langs pilegrimsleden.
Med seg på reisen hadde
han kollega Lars Amreus fra
Sverige.
Under riksantikvarens 100års feiring
i fjor bestemte Jørn Holme seg for at
han skulle gå noe av pilegrimsleden. Ett
år senere ankom Holme Rennebu etter
dels å ha gått og dels kjørt bil ifra Oslo.
Riksantikvaren er ansvarlig for kulturminneforvaltning, noe som vil si at riksantikvaren har som oppgave å ta vare
på viktige kulturminner som for eksempel pilegrimsleden. Derfor var det viktig for Jørn Holme å få prate med politikerne og grunneierne som bor langs
pilegrimsleden. Holme fremhever de
10 siste milene fra Rennebu til Nidaros
som spesielt viktige for pilegrimsleden.
Det er viktig for oss å løfte
frem de 10 siste milene. Dette er fordi
mange ikke har mulighet til å gå hele
pilegrimsleden. På grunn av dette er det
slik at veldig mange av de som går pilegrimsleden, kun går de 10 siste milene,
som er det som kreves for å få olavspla-
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Riksantikvar Jørn Holme, Sveriges riksantikvar Lars Amreus og direktør Bjørgen i Norsk
kulturminnefond utenfor Gammelbua på Voll.
ketten, forteller Holme.
Svensk samarbeid
Sveriges riksantikvar Lars Amreus
ble invitert av Jørn Holme til å bli
med på denne pilegrimsreisen. Ifølge
Amreus er det viktig at Norge og
Sverige samarbeider med pilegrimsarbeidet:
Det er viktig for meg å lære
mer om pilegrimsleden her i Norge, slik
at jeg kan bringe med meg kunnskap
tilbake til Sverige. På denne måten kan
vi få leden i Norge og Sverige til å fungere som en helhet, sier Amreus.
Uansett om de er svenske eller nor-

ske, er begge riksantikvarene enige i at
denne reisen langs pilegrimsleden har
vært en bra reise.
Vi har fått oppleve veldig mye
historie, vi har fått se spor av alt fra jernalder til krigstid. Det har med andre ord
vært en veldig bra tur. forteller Amreus.
Hans norske kollega er veldig enig
Turen har vært fantastisk, vi har
opplevd alt fra styrtregn til strålende
sol. I tillegg har vi fått oppleve mange
ulike og vakre omgivelser, sier Holme.
Tekst: Arne Bakk

