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Henning Aftreth (3.klasse), Håkon Halseth og Kenneth Bøe (4.klasse) i formingsrommet ved Voll skole. Se side 3.Foto: Dagfi nn Vold
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Befolkningsutviklingen er ofte en tempera-
turmåler på hvordan det går i en kommune. Kommunenes 
inntekter er i stor grad avhengig av befolkningstallet, men 
kanskje like viktig er det at stadig nedgang i folketallet 
”tapper” lokalsamfunnet for ressurser som kan bidra i 
utviklingen av næringsliv, kulturliv, lag og organisasjo-
ner og annet som et livskraftig lokalsamfunn trenger. 
Kommuner som har nedgang i folketall, får som oftest 
også en skjev alders- og kjønnssammensetning med over-
vekt av eldre og menn. En utvikling med stadig frafl ytting 
skaper lett pessimisme, som igjen gjør at enda fl ere fl ytter 
og at vi får en ond sirkel.  

I likhet med mange andre distriktskommuner har også 
Rennebu hatt nedgang i folketallet. I 1982 var folketallet 
på 3109 innbyggere, mens det var på det laveste i 2008 
med 2594 innbyggere. Kraftutbyggingen bidro selvsagt 
sterkt til befolkningsøkningen rundt 1980. De tre siste åre-
ne har det vært en forsiktig økning og ved siste årsskifte 
var vi 2629 innbyggere. Etter å ha vært i en nedadgående 
trend i fl ere år er det positivt at det de tre siste årene har 
vært små plusstall. Flere grender har tatt ekstra grep de 
siste årene. Nedleggingstruede nærbutikker er videreført 
etter lokale initiativ og tiltak som Innset sitt ”Fire freske 
fruer + en til” og Nerskogsprosjektet er gode eksempler. 

Prosjektet ”Rennebu 3000” har som mål å øke folketallet, 
og retter seg særlig mot aldersgruppen 25-35 år. Arbeid, 
boliger, attraktive lokalsamfunn og stolthet av egen bygd/
kommune er stikkord for det prosjektet prioriterer. 

Tine skal som kjent legge ned meieriet på Berkåk. Det er 
svært viktig at de som overtar anlegget har en virksomhet 
som gjør at antall arbeidsplasser kan opprettholdes, og vi i 
kommunen har løpende kontakt med Tine i denne proses-
sen. Det er også annen spennende interesse for å etablere 
seg i Rennebu. At Prix har bestemt seg for å bygge nytt på 
Berkåk er også positivt. Foruten det som skjer innen de 
veletablerte og tradisjonelle næringene ses også et ubrukt 
potensiale i næringer knyttet til utmarksområdene og 
reiseliv. Mulighetene er tilstede på fl ere områder, og som 
kommune er det viktig at vi bidrar med tilrettelegging og 
støtte.   

Beliggenheten vår gir tilgang til et ganske stort arbeids-
marked innen rimelig pendleravstand. I samarbeid med 
fylkeskommunen arbeides det nå aktivt for å bedre de 
offentlige kommunikasjonene. Vi har ei utfordring med 
arbeidsmuligheter for ungdom med høy og spesiell kom-
petanse. Ny teknologi gir imidlertid muligheter for fl ere 
stedsuavhengige arbeidsplasser. Av offentlige arbeidsplas-
ser er det grunn til uro over det som skjer innen de statlige 
områdene, mens det nok fortsatt vil skje en vekst innen 
omsorgssektoren. 

Alt i alt skjer det mye positivt som kan bidra til å styrke og 
opprettholde gode lokalsamfunn i Rennebu. Det er nok for 
tidlig å si at vi har snudd trenden med nedgang i folketall, 
men oppgangen bør gi oss pågangsmot, optimisme og tro 
på at det nytter. Denne jobben blir vi  aldri ferdige med, og 
det er summen av de mange små skritt som gir resultater.

- Birger Hellan, rådmann

rådmannens hjørne
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Voll skole
I vår runde i presentasjon av 
Rennebu kommunes enheter, har vi 
kommet til Voll skole.

Voll skole oppstod slik vi kjenner den i dag 
etter kretsreguleringa først på 60-tallet. Da ble 
Aune (Grindal), Voll og Refshus (Stamnan) sko-
lekretser slått sammen til Voll skolekrets med 
Voll som skolested. Da ble det også bygd ny sko-
le på Voll.  Siste byggetrinn på skolen ble utført 
i 1994, og enhetsleder Heidi Reitås Sæther for-
teller at skolen nå har godt med plass. Samme 
året ble det også bygd barnehage sammen med 
skolen.

Det er i dag 73 elever ved skolen, og skolen 
er fem-delt. Ellers er det 2 renholdere, 1 vakt-
mester, 3 elevassistenter og 11 lærere ved sko-
len, og Heidi understreker at alle er en del av 
personalgruppa og at de har et godt arbeids-
miljø ved skolen. 

En del av Rennebuskolen
Voll skole bruker nærmiljøet mye i under-

visninga, og Heidi sier at de er heldige som 
har bl.a. skolemuseet, Gammel-bua, Haugen, 
Ramsesøya, Hårstadåsen og kirka så nærme.

— Grunntanken vår er å skape identi-
tet og tilhørighet. Det handler på lang sikt om 
Rennebu 3000. Derfor er det viktig at elevene får 
med seg sunne og gode verdier for senere i livet. 
Det skal være godt å vokse opp i Rennebu og på 
Voll skole, sier Heidi. 

Skolene i Rennebu har et godt samarbeid, og  
målet er å sikre lik undervisning ved alle sko-
lene. Enhetslederne, eller rektorene om en vil, 
samarbeider derfor godt mot dette målet, og 
Heidi føler at Voll skole følger opp disse målene 
godt. 

Gode medarbeidere
Heidi vil også skryte av hele personalet ved 

skolen. — Vi har hatt et lite generasjonsskifte for noen år tilbake, men nå 
er det igjen stabilt med lærere. Vi prøver at lærerne skal få gjøre det de er 
gode på, og med det blir læringa også best for elevene. Lærerne er også 
sporty og tar utfordringer på strak arm, og dermed det er lett å være leder, 
forteller Heidi. 

Lærerne ved Voll skole er godt kvalifi sert, og har mye god realkom-
petanse. Samtidig har skolen også assistenter med god realkompetanse 
som gjør en god jobb. Heidi vil også berømme det gode samarbeidet med 
FAU.

God samarbeid med nærmiljøet
Heidi sier at det er viktig at skolen er åpen for bruk også av andre på 

kveldstid. — Skolen skal være et levende samlingspunkt - som et hjerte i 
bygda, og derfor setter vi pris på at så mange lag og organisasjoner bruker 
skolen på kveldstid. Yngres, 4H, Rennebu songkor er aktive bruker, og i 
gymsalen er det både herretrim og dametrim, forteller Heidi. 

Av Dagfi nn Vold

Heder til Birgit og Styrkar
Birgit og Styrkar Foss fi kk forleden velfortjent heder av 

Rennebu kommune for sitt arbeid over lang tid med å ta vare på 
vårt nærmiljø og våre historiske røtter. 

— Arbeidet dere har lagt ned med museum og kulturmin-
ner har spart Rennebu kommune for mye penger. Dere har hatt 
en stor arbeidskapasitet og utført ting raskt, sa ordfører Bjørn 
Rogstad. Han kunne også opplyse at kommunen nå har tatt over 
skolemuseet og boksamlinga som Birgit og Styrkar har bygd opp  
på Voll. Ordføreren lovte å ta godt vare på anlegget, og vil ha en 
dialog med grendalaget og historielaget om det videre arbeidet. 

Både ordfører Bjørn Rogstad, rådmann Birger Hellan, enhets-
leder for kultur Astri Snildal, leder for HOO Solveig Anglen og 
Oddbjørn Gorsetbakk i historielaget var tilstede.

Enhetsleder ved Voll skole Heidi Reitås Sæther hjelper Henning Aftreth å pusse 
en del til en serviettholder.
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Lus i skolen
Fra tid til annen dukker det opp lus på sko-
lene i Rennebu. For å bli kvitt problemet er 
det er viktig å følge rådene som blir gitt, sier 
helsesøster Marta Withbro.

— Lus forekommer fra tid til annen ved alle skolene 
i Rennebu. Utfordringene blir som regel større om vinte-
ren med bruk av lue og annen påkledning, forteller Marta. 
Dette er ikke noe særskilt fenomen for Rennebu, da lus 
forekommer også mange andre steder.

For å bli kvitt problemet er det viktig at alle følger råde-
ne på plakaten til høyre, og det er viktig at alle gjør sjek-
ken samtidig og så raskt som mulig. Hvis en har langt hår, 
er det også viktig å sjekke godt etter at kuren er avsluttet, 
for å se om alt er borte.

Brønnboring  – Biovarmeanlegg        
Vann og energibrønner

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Edvin Eide: 950 34 056
Seierdalen, 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com 

Etablert 1989

Rørlegger/avd.lager ved Mærk bru
- mellom Jerpstad og Berkåk

Oddvar Lien: 901 64 232 

pa kr 36.000

HVER TORSDAGSKVELD
deler vi ut over 7.000 kroner
i premier og i tillegg har vi 
jackpot på inntil kr. 36.000!

BINGOBLOKKER FÅR DU KJØPT 
DISSE STEDENE:

 
Ica Berkåk, Berkåk Veikro,
Rennebu Nedre Handel, Coop
Marked Å, Domus Støren,
Coop Soknedal, Prix Ler
og Lundamo S-lag

FM 102,8 - 104,5 - 105,3 - 107,6

JACKPOT
RADIOBINGO MED
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At så mye utspekulert ondskap kan 
ramme en liten fredens bygd i Vest-
Finnmark, er det vondt å tro på, men 
i sin ferske roman Skje din vilje har 
Jørgen Gunnerud overgått sine tidligere 
kriminaliteter og skapt en uhygge som 
man trodde var fjernt fra gamle Norge, 
det fredelige verdenshjørnet. Men bare 
vent.

Forhenværende lensmann i 
Korsfjord, Magnus Akelsen, har før-
tidspensjonert seg selv i den hensikt 
og nyte freda og ro i sitt spartanske 
barndomshjem Rognsund, en hytte 
nærmest, sammen med fi rbentvennen 
Varg. Men ganske raskt knuses idyll-
opplegget av begivenheter som gjør 
at Akselsen igjen må ta over, og starte 
oppnøstingen av den bloddryppende 
galskapen som brått rammer bygda. Et 
lik dukker opp i fjæra for like raskt å 
forsvinne, og startskuddet på en rekke 
selsomme hendelser har gått. Leseren 
får belage seg på en rekke utspekulerte 
dævelskaper og et par søvnløse netter, 
ofte mot egen vilje. Fy tusan, som sven-
sken sier.

Krim, vold, griskhet og mafi alignen-
de opplegg er vi vant til, internasjonalt 
og mellom permer. Men i Gunnerud-
boka får vi det tredd brutalt nedover 
hodene våre, slik som reale, ekslens-
mann Akselsen får det. Hvem ellers 
kan gripe inn i galskapen med forventet 

hell? Lett blir det ikke, men interessant 
for leseren, som får mange bein å gnage 
på attått rystelsene litterært. Om man 
kan si det slik. Spekulere over hvordan 
en trygge og godlynt luten bygd for-
vandles til en heksegryte av mistenk-
somhet, slarv og utrygghet. Heldigvis 
avdekkes også empatiske sider av men-
neskesinn i opprør, hjelpsomhet, sjan-
setaking ”for egen regning og risiko”.

At både det onde og det gode er 
nedlagt i mennesket fra starten av, har 
vært tema for forfattere, særlig de krim-
befengte, gjennom alle tider. Hva gjør at 
utviklingen videre kan bli så voldelig? 
Kan det ha med dagens stress å gjøre - 
at krimskribentene kvesser pennen for 
stadig nifsere påfunn? Stresser samfun-
net ”gale veien”, og fremmer galskapen 
til Belsebuds disipler i retning av raskt 
økende scenarier av grøss og gru?

”Skje din vilje” er en typisk, men 
kvassere Gunnerud-krim. Leseren må 
huske å nyte de deler av handlingen 
som viser at det uansett mørkemakte-
ne, vanligvis er den gode vilje som går 
seirende ut av duellene. 

Et rammet menneske, en rammet 
bygd kan heldigvis trekke sin positive 
pust til slutt, selv om tapene blir store. 
Og takk for det, Jørgen Gunnereud, 
ellers vil det bli meningsløst å lese krim.

Hodestups i ondskapen
Jørgen Gunnerud: Skje din vilje - Kolon forlag

Vår bokanmelder 
Elisabeth Berkaak 

anbefaler bok!

BIBLIOTEKET 
Åpningstider: 

Mandag og torsdag kl  16-19 
Onsdag kl 10-13

Du kan også søke etter bøker 
på internett: http://asp.bibits.

no/Rennebu-fb/

Til ungdommer i alderen 16-25 år
Kom på ny gjennomgang av styrketrening i Trimrommet!
Andreas Welander er kiropraktor fra Oppdal, og  har fast gruppe med styrketrening for ungdommer en 
gang i uka. Han har lang erfaring i veiledning i styrketrening. 
Teori: mål, planlegging og dosering.
Praksis: Spesifi kk gjennomgang av knebøy, 
markløft, benkpress.
Møt opp ved trimrommet i Rennebuhallen 
mandag 04.04. 2011 kl 18.00-19.00!
 
Det er svært viktig at øvelser som knebøy, 
markløft og benkpress blir utført med riktig 
teknikk for å unngå feilbelastninger og skader. 
Anbefaler derfor alle, både nybegynnere og 
mer erfarne til å møte opp!

mvh Fysioterapeut /fysakkoordinator    
Kari B. Tronsgård
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– Det er kjempeartig at så mange er 
med på skiskyting, og det at vi har tre 
16-åringer som nå hevder seg så godt 
på nasjonalt nivå, motiverer de yngre 
løperne til enda større innsats, sier Olav 
Hårstad, som er en av de faste trenerne 
til skiskytterne. 

Mange ressurspersoner i miljøet
Det er mange engasjerte foreldre 

i skiskyttermiljøet, og det er man helt 
avhengig av. – Ungene håndterer jo 
våpen, og for å gjennomføre treningene 
er vi derfor avhengig av foreldre som 
stiller opp og hjelper til på standplass, 
forklarer Hårstad. Flere av trenerne har 
allerede gjennomført trener 3 kurs, og 
enda noen planlegger å gjøre det. – Det 
er viktig at vi som trenere også vet hva 
vi driver med, sier Hårstad. Han roser 
også den kompetansen og erfaringen 
som Einar og Lina Skjerve har tilført 
skiskyttermiljøet i Rennebu. Lina hadde 
jo en veldig lovende karriere helt til hun 
ble stoppet av skade, og i den perioden 
var pappa Einar en svært aktiv støtte-
spiller. – Begge disse to har vært fl inke 
til å videreformidle sine erfaringer, og 
det har vært nyttig for oss som er aktive 
i miljøet nå, sier Hårstad. 

Full innsats på trening
Olav Hårstad er også full av lovord 

om treningsiveren blant de unge ski-
skytterne. – De yngste stiller som regel 
fulle av energi og topp motivert på 
hver trening, forteller han. Her er det 
mange talenter i aksjon, og Hårstad ser 
ikke bort fra at det kommer enda fl ere 
løpere fra Rennebu som vil være med å 
prege resultatlistene i årene som kom-
mer. Når det gjelder de tre 16-åringe-
ne som har fått mest oppmerksomhet 
denne vinteren, Jonas Hårstad, Sindre 

Smestu Holm og Ole Andreas Flotten, 
snakker man etter hvert om anseelige 
mengder med trening. – For disse kare-
ne er det snakk om trening nesten hver 
dag, og det kreves for å henge med når 
man kommer opp i denne aldersgrup-
pen, sier Hårstad. Han er heller ikke i 
tvil om at det er motiverende for disse 
som er både treningskamerater og kon-
kurrenter. - De inspirerer hverandre, og 
vinner man klubbmesterskapet her på 
hjemmebane, vet man at det antagelig 
holder til topp 5 på nasjonalt nivå, smi-
ler Hårstad.

Kjempeopplevelse i Holmenkollen
Under Young Star for 15/16 åringene 

i Holmenkollen tidligere denne måne-
den stilte både Jonas, Sindre og Ole 
Andreas til start blant landets beste i 
denne årsklassen. Her gikk Jonas inn til 
3. plass, en plassering han hadde en rea-
listisk målsetting om å nå på forhånd. 
– Jeg visste jeg var i stand til å kjempe 
helt i toppen, og er glad jeg klarte å inn-
fri, sier Jonas. Sindre presterte årsbeste 
i Holmenkollen, og gikk inn til en fl ott 
11. plass, mens Ole Andreas slet med 
sykdom i kroppen og havnet litt lenger 
ned på resultatlista denne gangen. Selv 
om opplevelsen i Holmenkollen var et 
høydepunkt, rangerer Jonas selv sta-
fettgullet i Hovedlandsrennet som den 
aller største opplevelsen denne seson-
gen. Her gikk han ankeretappen og sik-
ret gullet for Sør-Trøndelag.

Finale i Trøndercupen
En begivenhetsrik sesong går mot 

slutten for våre lokale skiskyttertalen-
ter, men før det blir et par måneder med 
mindre trening, har Jonas full fokus inn 
mot fi nalen i Trøndercupen. Jonas leder 
cupen, og satser på å dra i land sam-

menlagtseieren i det siste rennet, som 
arrangeres på Hauka Skistadion. – Slik 
det ligger an nå, er det nok lagkamerat 
Ole Andreas Flotten som kan bli den 
farligste konkurrenten, sier Jonas. Det 
at tre lagkamerater hevder seg så godt 
både i regionale og nasjonale mester-
skap, tror ikke Jonas er tilfeldig. – Vi har 
trent og konkurrert sammen i mange år, 
og presset hverandre til litt ekstra inn-
sats. Jeg tror nok ikke vi hadde kom-
met så langt uten hverandre, sier Jonas 
enkelt. 

Satser videre neste sesong
De gode resultatene denne seson-

gen, virker naturlig nok motiverende 
for videre satsing, og Jonas har klare 
planer også for kommende sesong. – 
Jeg har søkt Idrettsfag på Heimdal vide-
regående, og regner det som ganske 
sannsynlig at jeg kommer inn der, for-
teller han. Han satser også på å få lag-
kamerat Sindre Smestu Holm med seg 
på fl yttelasset. – Etter det jeg har hørt er 
det skikkelig bra opplegg der, med gode 
lærere og god tilrettelegging. Mange av 
våre konkurrenter går også der, så det 
blir artig å trene sammen med dem 
også, sier Jonas. Fra neste sesong går 
Jonas i juniorklassen, og det medfører 
at de skal begynne å gå med gevær på 
ryggen, og skyte stående. – Vi bruker 
som regel å avslutte hver treningsøkt 
med å gå noen runder med gevær, så 
det er jo ikke helt nytt, men det blir alli-
kevel en overgang å gjøre det i konkur-
ranser, sier Jonas. - Når det gjelder stå-
ende skyting, er det jo et mål for neste 
sesong å mestre dette så godt at siste 
stående ikke ødelegger for mange kon-
kurranser, avslutter Jonas.

Av Mona Schjølset

Skiskyttere 
i medvind
Etter at skiskytteranlegget sto ferdig i 
2007, har dette blitt en svært populær 
idrett. 15-20 aktive løpere deltar på 
treninger og poengrenn, og mange av 
disse går også andre lokale og regio-
nale renn i helgene. 

Ole Andreas Flotten, Jonas Hårstad og Sindre 
Smestu Holm er både kamerater og konkurrenter.
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RIL med ny samarbeidspartner
Rennebu IL har inngått en treårig samarbeidsavtale med 

Meldal Sparebank, og banken blir dermed idrettslagets fjerde 
hovedsamarbeidspartner ved siden av KVO, KRK og Intersport. 
Avtalen er gjort med hovedlaget, og pengene fordeles mellom 
undergruppene etter en fordelingsnøkkel. Dette er den største 
avtalen hovedlaget har signert, og både banken og RIL er godt for-
nøyd med at avtalen ble inngått med hovedlaget. 

I avtalen ligger også at banken bevilger en sum (i år kr 10.000) 
til et talentstipend som skal deles ut på RILs årsmøte. 

Banksjef Odd Ivar Bjørnli og RILs leder Liv Lian Kosberg 
har signert en treårig samarbeidsavtale.

Troll på torget
Tirsdag i forrige uke var det full aktivitet på 

torget når 1. klasse på Berkåk skole var ute for å 
bygge snøtroll. 1.-4. trinn har en stund nå job-
bet med prosjekt ”Eventyr”, og siden troll har en 
ganske sentral rolle i mange av våre folkeeventyr, 
skulle dette visualiseres i snøen. 

- Gjennom ”Eventyr” prosjektet har vi arbei-
det i grupper på tvers av klassetrinn. Det har vært 
dramalek, dukketeater og leire, samtidig som vi 
har sett litt på de særtrekk som kjennetegner 
eventyrsjangeren, forteller Kari Kveberg, som er 
lærer på 1. trinn. Elevene skal jobbe med prosjek-
tet fram til påske, og resultatet skal etter planen 
bli en forestilling som kan vises fram for forel-
drene. Det var i alle fall ingenting å si på enga-
sjementet til førsteklassingene som boltret seg 
i snøen denne dagen, her var det både skumle 
troll, snille troll, stygge troll, store troll, små troll 
osv, akkurat som det bruker å være i eventyrene. 

Av Mona Schjølset

Mari Halland og Maren Flå Sundset med Busktrollet.

Emil Angell, Kristoffer Moen Holiløkk, Johan 
Margon Harnes og Sigurd Stuen.

Ida Skamfer med Lille Knotten, Guro Ytterhus og 
Madikken Wagenius med Madikken & Guro Trollet.
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DIN LOKALE 
RØRLEGGER

Butikk:  72 42 64 64
Vakttelefon:  464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu

* etter retningslinjer gitt av 
   forsikringsnæringens
   hovedorganisasjon (FNO)

HURRA VI ER GODKJENT  *

        LØSNING - NÆRHET - MODERNE - TILLIT - TRYGGHET

Sissel
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Vel blåst Birka-seminar 
Birka arrangerte sin årlige 
inspirasjonssamling for norsk 
kunst- og håndverksnæring i 
Trondheim onsdag og torsdag. 

Diskusjonen om plastikktrollets 
skjebne gikk som en rød tråd gjennom 
samlingen, som hadde norsk håndverk 
som reiselivsprodukt som tema, og 
nettopp bar tittelen “Død over plastikk-
trollet”.

Dag én av seminaret forgikk i 
SpareBank1 SMNs fl otte nye lokaler. 
Banken var en viktig sponsor av semi-
naret, og Marvin Wiseth, informasjons-
direktør i SMN foretok den offi selle 
åpningen av samlingen, og gav delta-
kerne en omvisning i bygget. Deretter 
var det plastikktrollet det meste skulle 
handle om. 

 - Vi har brukt plastikktrollet som et 
symbol på de dårlige, billige suvenirene 
som vi ser alt for mye av i norske utsalg. 
Vi vil slå et slag for å heve statusen til, 
og salg av, norsk kvalitetshåndverk som 
reiseminner, sier daglig leder i Birka, 
Kenneth Teigen. 

Variert program
Birka spurte altså: Hva skal til for 

å heve status, kvalitet og salg av nor-
ske produkter i markedet, og bød på 
et knippe spennende foredragsholdere 
med ulike perspektiv på hva håndver-
kere, butikker og reiselivsnæring kan 
gjøre i så måte. 

Ståle Økland fra Global Retail 
Trends startet seminaret med et blikk 
på svingningene i verdensmarkedet, 

og hva en kan gjøre lokalt for å skaffe 
seg fortrinn i markedet. Videre fi kk del-
takerne høre om DUODUs prinsipper 
når det gjelder omdømmebygging, erfa-
ringer fra butikkdriften Norsk Flid på 
Værnes og Reinhekla i Orkanger. Dag 
to ble innledet av Urd Schjetne som 
bød på nyttige metoder til bruk i krea-
tive prosesser, før Benth Owesen delte 
erfaringer fra samarbeidet “Luggumt” 
i Oppdal. Merkevarebygging og histo-
rien om Norsk Flid Husfl iden var tema 
for Per Willy Næsseths foredrag, før Pål 
K. Medhus fra Høve Støtt avsluttet med 
humor og alvor i sitt bidrag om opple-
velsesproduksjon og kultur som reise-
livsprodukt. 

Flere av foredragsholderne pekte på 
ekte opplevelse og produkter med en 

historie å fortelle som viktige trender. 
I tillegg ble prising av håndverkspro-
dukter et tema på seminaret, som også 
rommet en plenumsdebatt hvor delta-
kerne fi kk komme med synspunkter 
på situasjonen til håndverksnæringas 
situasjon i Norge i dag.  

- Kjempebra! Litt provoserende - og 
veldig tankevekkende og inspirerende, 
lød tilbakemeldingen fra fl ere av delta-
kerne.

Dette var det femte Birka-seminaret 
i rekken, og - så langt - det aller beste, 
konkluderer Birka-gjengen, som ube-
skjedent sier seg svært så fornøyde med 
samlingen.

Av Marit Ødegaard Hagen

Hyggelig middag onsdag kveld. I forgrunnen, f v Bjørg Hustad, Fredrik Kosbergløkk,  
Benth Owesen og Anne Grethe Engstrøm.

Rennebunytts 
påskenummer

kommer torsdag 14. april.

Frist for stoff er mandag 4. april.

Annonser/kunngjøringer: mari@mediaprofi l.no
Redaksjonelt: dagfi nn@mediaprofi l.no

Tlf 72 42 76 66
Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

VASK BILEN HOS OSS
• Bilvaskemaskin (hver 6. vask gratis)
• 3 selvvaskeplasser
• Gratis bruk av støvsuger

I perioden 28. mars - 17. april får du 
to stempel for hver poleringsvask.

Rene biler varer lengst!
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Ferievikarer i pleie og omsorgs-
tjenesten i Rennebu kommune 
sommeren 2011
Til ferievikariat ved sykehjemmet, kjøkkenet, 
renhold, hjemmesykepleien, hjemmehjelp, boliger 
for fysisk/psykisk funksjonshemmede og avlastning 
barn og unge søker vi:

•  Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere/omsorgs-
 arbeidere, sykepleierstudenter, vernepleier-
 studenter, studenter, skoleelever, ufaglærte eller 
 andre med relevant praksis eller utdanning.

I søknaden må det oppgis hvilke arbeidsområder det 
søkes på, og i hvilket tidsrom søkeren er aktuell som 
vikar. For vikariat i hjemmebaserte tjenester kreves 
førerkort.

Det søkes etter ferievikarer  i uke 26 – 33. 
Opplæring vil bli gitt.
Ønsker du nærmere opplysninger: ta kontakt med 
avd.spl. sykehjem, Wivian Hjelmen Larsen, 
tlf 72 42 25 10, avd.spl. Hjemmebasert tjenester 
Wenche Teigen, tlf. 72 40 25 25, konsulent for 
funksjonshemmede Hanne K. Rise, tlf 72 40 25 06. 
Infotorg helsesenter 72 40 25 00/03

Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk 
søknadsskjema som fi nnes på 
www.rennebu.kommune.no under ”Stilling ledig” – 
”Rennebu kommune” – ”Selvbetjening”.  
Kontakt  Servicetorget i Rennebu ved eventuelle 
spørsmål om søknadsskjema, tlf 72 42 81 00
eller postmottak@rennebu.kommune.no

Utvidet søknadsfrist 27. april 2011.

170/14 Kunngjøring - utlegging til 
offentlig ettersyn detaljregulering for 
Ormmyrholtet hytteområde
Planområdet ligger i Innerdalen og omfatter 7 nye tomter 
for fritidsbebyggelse.
Planen kan ses i Rennebu kommunehus, Servicetorget og 
på www.rennebu.kommune.no 
Eventuelle merknader sendes innen 20.05.2011 til 
Rennebu komune, Berkåk, 7391 Rennebu eller 
postmottak@rennebu.kommune.no.

- Rådmannen

96/1 Kunngjøring – utlegging til 
offentlig ettersyn reguleringsplan for 
Åsen hyttegrend
Planområdet ligger på Gisnåsen og omfatter 31 nye tomter 
for fritidsbebyggelse.
Planen kan ses i Rennebu kommunehus, Servicetorget og 
på www.rennebu.kommune.no 
Eventuelle merknader sendes innen 20.05.2011 til 
Rennebu kommune, Berkåk, 7391 Rennebu eller 
postmottak@rennebu.kommune.no. 

- Rådmannen 

Sommerjobb for skoleungdom
Teknisk drift har ledige sommerjobber for skoleung-
dom.  Allsidig arbeid utenomhus. Det søkes etter positive 
ungdommer som tar ansvar.  Ønsker du nærmere opplys-
ninger kan du kontakte Arne Meland, tlf 72 42 81 51.
Lønn etter tariff.
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk 
søknadsskjema som du fi nner på www.rennebu.kom-
mune.no under “Stilling ledig” - “Rennebu kommune” - 
“Selvbetjening”.
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved eventuelle spørsmål 
om søknadsskjema, tlf 72 42 81 00 eller 
postmottak@rennebu.kommune.no  
Søknadsfrist 20. april 2011.

Vi kan...
Utdanningsforbundet og Fagforbundet arrangerte nylig årets 

Barnehagedag, og barnehagene i Rennebu ønsket å vise hvor mye 
små barn kan - ofte mer enn en tror. 

— Vi kan mange ganger bli forundret over hva barna kan, sam-
tidig med at det skjer en stor utvikling i alderen 0 - 3 år, sier peda-
gogisk leder Gjertrud Dahl Solstad ved Vonheim barnehage. Det er 
mye snakk om at unger ikke kan leke seg idag, men vi på barnehagen 
opplever at de absolutt kan leke seg bare de får muligheten. Barn har 
mye inni seg, bare de får muligheter til å få det frem.

For å synliggjøre hva barna kan gjøre, hadde barnehagen hengt 
opp bilder på avdelingene for å synliggjøre dette for foreldrene. 
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Hjertelig takk for gaver, blomster og hilsener 
på dagen min.                                                       Lars Olav

Takk for gaver og hilsninger på 80 og 85--års dagene våre. 
Takk til Rennebu menighet for kassettene vi fi kk.

Ragnhild og Erik Uvsløkk

En stor takk for pengegaven til boligavd i forbindelse 
med Mikal Gunnes si begravelse.

For boligavd
Anne Marie Nyhus

Hjertelig takk for gaver, blomster og hilsninger på 
dagen min.

Kari Ingeborg

Takk for hilsninger og gaver på 70-års dagen min.
Arvid

Takk til alle som huska meg på 85-års dagen og takk til 
Rennebu Menighet for kassetten jeg fi kk.

Steinar

Hjertelig takk for oppmerksomheten på 70-års dagen 
min,  takk til menigheten for boka jeg fi kk.

Inge

Lions Club Rennebu inviterer til 

Vårkonsert med allsang
i Berkåk samfunnshus, 
søndag 10. april 2011 kl 19.30.
• Rennebu mannskor
• Hilde Halseth m/egen akkompagnatør
• Musikalsk leder: Arne Ree
Gratis inngang

Basar i Mjuklia
onsdag 6. april kl 17-22.
Salg av middag mm i starten.
Kveldsutlodning
Tombola
Trekking av hovedlotteriet 
ca kl 19.30 Andakt ved Janne Bjune

Austre Rennebu grunneierlag
Årsmøte 2011 avholdes på skytterhuset i 
Gammelstødalen torsdag 28. april 2010 kl 19.30
Møtet holdes med sakliste iht. lagets vedtekter. 

Styret

JEGERPRØVE
Rennebu Jeger og Fiskeforening arrangerer jegerprøvekurs 
for førstegangsjegere og andre interesserte.
Kurset er totalt på 30 obligatoriske timer, fordelt på 9 
samlinger. To av samlingene er praksis.
Kurset avsluttes med teoretisk eksamen i begynnelsen  
av juni 2011.
Påmelding innen 15. april til:
Endre Kosberg, 416 57 905
Nærmere orientering vil bli gitt etter påmelding.

PÅMINNELSE!
Årsmøte i Træthaugveien Veiforening
14. april kl 20.00 i Furuly Grendehus,
Nordskogen

Styret

K U N N G J Ø R I N G E RK U N N G J Ø R I N G E R

• I vår butikk finner du inspirasjon til badet.
• Vi kan tegne badet for deg i 3D format.Ta med mål.
• Du kan få et uforbindtlig tilbud hurtig og greit.
• Vi er våtromsentreprenør.
• Vi har utdannede gassteknikere.
• Moderne kamera for inspeksjon 
   av avløpsrør.

TRENGER DU RØRLEGGER?

Comfort Oppdal 

Jubileum

N
år

 d

u t
renger rørlegger:

VAKTTELEFON

24t
913 13 030

Comfort Rennebu
Trondheimsveien 83 
7391 Rennebu 
Tlf. 72 42 75 50

Comfortbutikken 
Rørsenteret AS
Trondheimsveien 5 
7340 Oppdal 
Tlf. 72 42 24  22

En kveld spekket med 
underholdning, spenning 
og nevenyttige nyheter 
er på vei til Berkåk. 
Hos oss går arrange-
mentet av stabelen 
mandag 11. april
kl 18.00.

Representanter fra Stihl, 
Essve og Bostik kommer.

BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Meld deg på i butikken eller ring oss.
Du kan også bruke www.byggmakker.no
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RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofi l as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt -  neste nummer 14. april - frist for stoff 4. april -  Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!Dette skjer i Rennebu!

Sparing = investering 
BSU - gunstig sparing til boligformål
for deg under 34 år.

Tror du at din fremtidige pensjon vil være nok 
til å realisere dine pensjonsdrømmer?

Månedlig sparing
kan oppfylle dine ønsker!

Kontakt oss for en sparesamtale

Før eller siden trenger du  en bank som har tro på deg

Berkåk
tlf 72 42 73 37

søker

medarbeider
2 kvelder pr. uke med mulighet for

dagvakter ved behov

Ta kontakt med Olaug 993 82 344 eller 
Stein 958 66 161 – eller stikk innom for en prat

Ril håndball 2011/2012
Vi skal melde på lag til neste års 
håndball-sesong. Nye spillere som vil 
være med send sms til tlf 900 81 598, 
eller e-post mari.ytterhus@online.no 
innen 5. april.
Gjelder barn født 2002 og eldre.

31.03 Formiddagstreff  Voll 11.00  
31.03 Pensjonisttur til Olsmedalen
01.04 Tarisme yrkesskolekveld Voll skole 19.00
02.04 Fest m/Trønderbataljonen   Samf.huset 21.00
06.04 Onsdagsskolen Menighetshuset 17.00
06.04 Basar i Mjuklia  17-22
07.04 Mottak av klær Refshus skole 16-18
10.04 Vårkonsert Samf.huset 19.30
12.04 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
13.04 Formiddagstreff Menighetshuset 11.00
14.04 Årsmøte Træthaugveien veifor. Furuly 20.00

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


