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Ballbinge på
Innset
side 3

Ordfører Bjørn Rogstad
får god hjelp til å
klippe snora for å
åpne den nye ballbingen
på Innset.

Vi har det du trenger til ADVENT!
Blomster, lys, servietter, lysestaker, brikker og duker.
Nyheter fra Black Design

1/2 pris på div smykker og juleartikler!!

Rebustorget, Berkåk - Tlf 72 42 74 45
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Barnevern sammen
med Oppdal
Kommunene Rennebu og Oppdal inngår avtale om felles
barneverntjeneste der Oppdal kommune er vertskommunen.
Kommunestyret i Rennebu vedtok
avtalen på sitt siste kommunestyremøte. Formålet med samarbeidet om
felles barneverntjeneste er å etablere
en mer robust, faglig sterk og tilgjengelig barneverntjeneste for kommunene.
Dette kan bidra til å nå følgende mål:
- ha en faglig forsvarlig og effektiv
tjeneste som tilfredsstiller de til
enhver tid gjeldende krav
- sikre god og bred kompetanse
- forsterke habilitet og rettsikkerhet i
saksbehandlingen
- utvide det aktivt forebyggende
arbeidet
- sikre stabilitet i tjenestetilbudet
- sikre at klientene ikke opplever
uheldig nærhet eller vakanser i fht.
saksbehandling
- bli mer attraktiv som arbeidsgiver

om et felles NAV-kontor, hvor vår sosialtjeneste inngikk, men ikke barneverntjenesten. Disse to hadde inntil da
hatt felles leder. Ved årsskiftet 07/08
ble det inngått avtale for 2008 med
Familie og Helse i Oppdal kommune,
om at barnevernlederen der skulle gi
støtte og veiledning til barnevernkontoret i Rennebu. Høsten -08 signaliserte Hovedutvalget for helse, omsorg
og oppvekst at et samarbeid med
nabokommunene burde utredes. Ved
årsslutt tok Rennebu kommune initiativet til å utrede muligheten for et
formelt samarbeid med Oppdal kommune. Oppdal ble valgt på grunn av at
Meldal allerede hadde et samarbeid
med Orkdal, og at Midtre Gauldal
kommune ikke ønsket å drøfte nærmere samarbeid.

Oppdal med personalansvaret
Rennebu delegerer sine oppgaver
som er tillagt kommunen etter
Barnevernloven. Oppdal kommune
som vertskommune får personalansvaret for alle ansatte. Ved inngåelse av
avtalen vil kontoret være bemannet
med 5,7 årsverk, hvorav Rennebu
kommune går inn med 1,6 stilling og
Oppdal kommune går inn med 4,1
stilling pr. 01.01.2010. Eventuell senere
endring av bemanning må godkjennes
av de deltakende kommunene. Barneverntjenesten har tilstedeværelsesplikt
i samarbeidskommunen.
Barneverntjenesten vil her i
Rennebu ha bemannet kontor 2-3 dager uka, og til det trenger de å ha ett
kontor disponibelt, samt ha tilgang på
møterom ved behov.
Avtalen kan sies opp med ett års
varsel. I så tilfelle bærer den enkelte
kommunen arbeidsgiveransvaret for
den stillingsressurs de har det økonomiske ansvaret for. Avtalen skal
evalueres etter 2 år.

Positiv til samarbeidet
Rådmannen skriver i sitt saksframlegg at barneverntjenesten i Rennebu
har vært positiv til samarbeidet med
barnevernlederen i Oppdal kommune
og ser fram til å bli en del av et større
fellesskap.
Videre i rådmannens saksframlegg
står det at samarbeidende tjenester i
Rennebu kommune har blitt informert
underveis om planene. Disse forutsetter at fellestiden med barneverntjenesten ikke må bli redusert som en følge av
samarbeidet. De ser positivt på at
barneverntjenesten ønsker å arbeide
mer forebyggende, samt at en vaktberedskap opprettes. Det er ikke diskutert konkret hvordan samarbeidet med
den nye tjenesten skal foregå.
Tilliten til tjenesten har vært forholdsvis lav de siste årene pga stor
utskifting i bemanningen. Det er forventninger om at samarbeidet vil gi en
mer forutsigbar og stabil tjeneste. Det
vil også gi gode muligheter for å få en
ny start med økt trygghet i fht. tjenesten.

Utviklet over tid
Rennebu kommune gikk i oktober
07 sammen med Oppdal kommune

Av Dagfinn Vold
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Turistkontoret flytter
Rennebu Turistkontor står på flyttefot, og vil bli å finne i Birkabygget på Torget fra fredag 27. november. Turistkontoret vil foreløpig holde til i midlertidige lokaler, da utformingen av bygget ennå ikke
er helt klar. Turistkontoret vil nå i starten bli å finne i første etasje til
høyre.
Flyttingen av Turistkontoret vil gi en del nye muligheter, og de
som arbeider der vil tenke over hvordan turistkontoret skal fremstå
og hvordan det kan bli et utstillingsvindu og en salgsplass for
Rennebu. Samlokalisering med resten av Rennebu Bygdearrangement as vil også medføre bedre utnyttelse av ressursene.
Mona Schjølset og Inger Måren flytter Turistkontoret inn i Birka-bygget.

Frisk kveld i ballbingen
Den nye ballbingen ved Innset skole
ble åpnet med snorklipping og fotballkamp i forrige uke.
Uteområdet ved Innset skole og barnehage
har fått en skikkelig oppgradering i løpet av
sommeren. Arnfinn Joramo har organisert mye
av arbeidet, og han kan fortelle at det tilsammen
er lagt ned rundt 700 dugnadstimer på uteområdet og ballbingen.
— Det startet med at hele skolen ble beiset
til 17. mai. Deretter har det på en måte gått slag
i slag, selv om det meste har foregått etter ferien
og frem til nå. Ballbingen er det siste, og arbeidet med den ble igangsatt først på september, sier
Arnfinn - som fikk mye velfortjent ros på åpningskvelden av ballbingen for alt arbeidet han
hadde lagt ned. Arnfinn sier at både bingen og
uteområdet betyr mye for Innset, og at det er
viktig at de alle står på for å holde det gode miljøet oppe.
Imponerende arbeid
Det var «gammelrektoren» Kjell Jørstad
Braut som fikk idéen til ballbingen for ett år siden, og den er finansiert med tilskudd bl.a. fra
Rennebu kommune. Nåværende rektor Nina
Rise Oddan er imponert over arbeidet som er
blitt lagt ned, og hun takket alle som har bidratt
til å realisere ballbingen.
Ordfører Bjørn Rogstad var også imponert
over arbeidet som var gjort, og at dette beviser at
når en samler alle gode krefter er det utrolig hva
en kan få til på kort tid.
Leder i elevrådet, Ingeborg Lilleindset, takket alle som har stilt opp og gjort dette mulig.
Spesielt ønsket hun å takke Arnfinn Joramo,
som etter åpningen fikk tildelt ukens blomst fra
Opdalingen etter forslag fra elevrådet.
Av Dagfinn Vold

1. - 4. klasse klar til kamp
med «gammelrektoren»
som lagleder.
Arnfinn Joramo fikk blomster
og mange rosende ord for
innsatsen han hadde lagt ned.
Kjell Jørstad Braut
hadde med en ball som gave
til elevene.
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Tradisjonell

julemesse
i Hoelsmoen
fredag 27. og lørdag 28. nov.
Matsalg, salg av julebakst, åresalg, nummersalg, tombola

Fredag 27.11

kl 18:
kl 20:
kl 13:
kl 14:

Julemessa åpner
Sangandakt av TeDeum
Lørdag 28.11
Vi starter dagen med grøtsalg
Rennebu Barnegospel
andakt v/Ingrid R. Bjørkøy og
Janne Gjønnes
kl 20: WEB (fra Melhus)
Andakt v/Sissel Fløttum
Trekning av barne- og hovedutlodninga.
NB! Bedehuset er åpent hele dagen

Vi søker etter en person
i Martnaskomiteen 2010
Kulturansvarlig
som skal ha hovedansvaret for utviklingen og gjennomføringen av Rennebumartnans totale kulturprogram, i
tett samarbeid med de andre i Martnaskomiteen.
Det forventes at den som får denne jobben møter fast i
Martnaskomiteen, og dermed deltar aktivt i utviklingen og
gjennomføringen av Rennebumartnan.
Det er utarbeidet egen stillingsinstruks for jobben.
Vi legger vekt på personlig egnethet. Lønn etter avtale.
Nødvendig opplæring vil bli gitt.
Har du lyst på en spennende og lærerik jobb i et kreativt
miljø, liker å jobbe i team, og ønsker å være med å bidra til å
utvikle Rennebus fremste identitetsbærer, så ikke nøl med å
sende en kort skriftlig søknad til Rennebu Bygdearrangement
as Berkåk 7391 Rennebu innen 7. des. i post eller
epost: kenneth@rennebumartnan.no
Spørsmål kan rettes til daglig leder Kenneth Teigen i Rennebu
Bygdearrangement as på telefon 72 42 77 48/917 83 500

Alle er hjertelig velkommen!
arr: Hoelsmoen bedehus

Adventskalender
på Byggmakker

Lykter i
smijern
Mål: 23,5x13,5x42/34x19x60 cm

498,-

Vi trekker et gavekort
på kr 200,blant våre besøkende hver dag!

Velkommen!
lykter – nisser
ute/inne lys – julegavetips
Lykter i
rustfritt stål

BERKÅK

Mål: 17x17x35/28x28x51 cm

Postmyrveien 22

799,-

7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 80
Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14
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Toril med cd og minikonsert
Toril Moe slipper den 14. november sin første soloplate, og vil i den forbindelse
holde en liten minikonsert på Frivilligsentralen på Berkåk den 25. november kl
19.00. Frivilligsentralen vil også være utsalgsstedet for plata i Rennebu.
På slutten av 90-tallet vant Toril det TV2-produserte programmet Stjerner i
sikte, og dro i land en bronseplass i den europeiske finalen. Videre gikk veien til
den norske finalen av Melodi Grand Prix i 1999 med en låt skrevet av Anita
Skorgan. Toril boddde noen år på Berkåk med sin samboer Håvard Stensønes på
Plankontoret. Nå har de flyttet tilbake til Torils hjemkommune Surnadal, hvor hun
idag bor sammen med Håvard og parets to barn.
Etter 11 år har hun realisert sin drøm med å gi ut sin første soloplate, og nå skal
vi endelig få høre hennes klokkeklare og varme stemme igjen. Plata ligger i et
landskap mellom visesang og pop, og får frem flere nye sider av Toril som vokalist.

Ukens høydepunkt!

Takkefest i 4H
Arbeidsviljen- og Solrenning
4H, ville takke alle frivillige
som bidro til en minneverdig
fylkesleir på Ramsesøyan i
sommer.

Malin, Øystein, Ole Johan, Magnar og
Martine fremførte Rødhette og ulven.

Valborg og Kåre Sundset har besøk av Ingeborg Rønning og Jon Lien
fra Rennebu Røde Kors Besøkstjeneste.
Besøkstjenesten til Norges Røde
Kors er i år 60 år. Her i Rennebu har
besøkstjenesten eksistert siden 1975,
og det var Ragnfrid Hoel som tok initiativet. I 2008 hadde landets besøkstjeneste 6.100 frivillige besøksvenner.
En av de største i fylket
Nils Flå i Besøkstjenesten her i
Rennebu forteller at her er det 58 som
er med som besøksvenner, fordelt på
15 menn og 43 kvinner. Det er faktisk
en av de største i hele fylket, ifølge
fylkeskontoret til Røde Kors. Arbeidet
til besøkstjenesten her går ut på å
besøke helsesenteret hver onsdag, og
de har fem besøkslag som rullerer med
10 - 13 medlemmer på hvert lag.
Oppgavene til vennene er å slå av
en prat, være med på aktiviteter og ta
en runde med «kioskvogna».

Populært med besøk
Onsdagene med besøk er for
mange ukens høydepunkt. RN besøkte
Valborg og Kåre Sundset i forrige uke,
og de ga uttrykk for at disse dagene er
ukens høydepunkt. — Og når han Per
Nils og han Jon fra frivilligsentralenkjem med varu. Det er svært, sier Kåre.
Ønsker flere
—
Gjenomsnittsalderen
på
besøksvennene er høy, så vi ønsker oss
flere og yngre som kan være med oss,
sier Nils - som understreker at det er
en givende oppgave som gir en noe tilbake.
Selve markeringsdagen for jubileet
på landsbasis er 5. desember.
Av Dagfinn Vold

Med rundt 500 deltakere krevdes
god planlegging og med godt vær ble
det ei helg som ikke glemmes med det
første!
For å takke de som hjalp til, inviterte vi til underholdning og kaffe på
Sandbrekka fredag den 13. I disse
influensatider oppsto det problemer
med aktører, men de som var friske sto
på og fikk til en trivelig kveld med både
sketsjer og musikkinnslag.
Det ble også vist en flott lysbildefremvisning med bilder fra leiren som
vekket frem gode minner. Oppmøtet
var bra, og klubbene føler at de fikk
takket for hjelpen på en god måte.
Det var hyggelig at ordføreren og
fruen satte av denne kvelden for å være
sammen med oss (de er for øvrig begge
to tidligere 4H-ere). Vi vil også gjerne
få takke de som ikke hadde anledning
til å komme på fredagskveld.
Torunn Ramsem Strand,
Arbeidsviljen- og Solrenning 4H
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Frivillighetsdagen

Behov for vaktordning?

Fredag 4. desember er FNs frivillighetsdag, og Rennebu Frivilligsentral
markerer dagen fra kl. 18.00 og utover
kvelden på Frivillighuset på Berkåk. Da
setter de fokus på det viktige frivillige
arbeidet som foregår i regi av frivilligsentralen og andre frivillige organisasoner i Rennebu.
Maj Britt Svorkdal Hess ønsker alle
frivillige velkommen, og kan fortelle at
det blir enkel servering og underholdning utover kvelden.

Vår nye lensmann Stein Bratseth deltok på medlemsmøte i Rennebu
Næringsforening og snakket bl.a. om behovet for en bedre vaktordning for lokalt
næringsliv. Bjørn Trøite snakket litt som ”kjentmann” om dette problemet. Han
mente at dette, som så mye annet, handler om nærhet og om å bry seg. Men det
må samhandling til for å lykkes.
Spørsmålene er da hva som er behovet, og om noen kan se næring i dette og
etablere en bedrift. Eller kan allerede eksisterende bedrifter ta slike oppdrag?
— Rennebu Næringsforening vil sammen med næringsrådgiver Bredeveien
arbeide videre med denne saken. Vi vil gjerne få innspill om hvordan dette kan
løses, sier Inger Måren i Rennebu Næringsforening.

Et kulturminneår på hell
Sola står lavt og sender gylne stråler
mellom treleggene. Alle årstider har
sin sjarm, og aldri er vel himmelen så
vakker som i november/desember. I
det siste har en stor kopperfarget måne
trillet over åskammen om kveldene.
Trærne er rensket for blader, og naturen er gått inn i hvilemodus. Det er tid
for oppsummering og ettertanke.
Kulturminneåret 2009 er snart omme.
Det har vært et år med stort engasjement på kulturminnefeltet, også her
i Rennebu. Foruten de som driver med
kulturminnevern som sin hovedgesjeft,
slik som historielag og bygdemuseum,
så har både skoler, barnehager,
Frivilligsentralen og Rennebumartnan
på forskjellig vis markert kulturminneåret.
Hensikten med dette kulturminneåret har ikke først og fremst vært å
pusse støv av for lengst svunne tider,
men også i stor grad å sette fokus på
kulturminner i nær historie. Det vil si å
se tilbake på egne erfaringer og hva
som har forandret seg av store og små
ting i det daglige liv. For oss moderne
mennesker så er både moter, trender
og teknologisk utvikling faktorer som
preger hverdagen. Økonomi, flyttemønster, sosial status og til en viss grad
geografi, er gjerne forutsetninger som
bestemmer hvor fort de historiske pro-

sessene skal rulle og gå.
Det er merkelig å se hvordan man i
en tidsepoke har en tendens til å fordømme den forutgående. Alle har vel
skammet seg over eget konfirmasjonsbilde fordi man ser så utrolig gammeldags ut. Etter at man i vide kretser på
70-tallet dyrket den rotekte norske
byggeskikken med tømmer og
solsvidde vegger, og viste dertil forakt
for 60-tallets hang til glass og betong,
så er vi nå igjen tilbake til stramme linjer, minimalisme og funkis. Det er ingen grunn til å tro at ”smaken” vil vare
evig. Det er heller ingen grunn til å tro
at en trend er bedre enn en annen, den
er bare mer ”sann” i et kort historisk
perspektiv. Det ser ut som om vi
mennesker har et innebygd behov for å
fornye oss og at dette blir et mål på
hvor oppdatert og vellykket vi er. Det
må heller ikke stikkes under en stol at
forandring som oftest oppleves som
forbedring.
Med kulturminner tenker man
kanskje først og fremst på fysiske gjenstander, hus og landskap. Men de
immaterielle kulturminnene er nok vel
så viktige. Språket skal være det trekk
ved mennesket som først og fremst
skiller oss fra dyrene. I Norge har vi et
fantastisk mangfold av dialekter og vi
har en anerkjennelse av dialektbruk
som savner sidestykke i Europa. Våre

nye landsmenn synes ofte denne dialektbruken kan være brysom og de forstår ikke helt at vi i så stor grad hegner
om dialekta vår som et identitetsmerke. Men som vi vet er språket er
stadig i forandring, også dialektene.
Her er det nok mange faktorer som
spiller inn og vi kan neppe stanse
strømningene uansett hvor mye vi
stritter imot. Kulturkontoret har fått en
henvendelse om at de gamle dialektuttrykkene nå burde samles og nedskrives. Vi vet at det allerede er gjort en god
del på dette området, men at det innsamlede materialet kanskje burde vært
gjort ennå mer tilgjengelig og eventuelt
komplettert. Derfor oppfordrer vi nå,
på tampen av kulturminneåret, alle
som kjenner at de har noe å bidra med
på dette området, eller vet om kartlegging som er utført, om å ta kontakt
med undertegnede. Så får vi ta stilling
til hvordan dette viktige arbeidet skal
videreføres.
Når vi nå snart går inn i en høytid
som vel mer enn noen annen er preget
av kulturminner både materielle og
immaterielle, vil vi ønske alle en riktig
god førejulstid!

Astri Snildal
Enhetsleder kultur og fritid

Hold deg orientert om Rennebu kommune på
www.rennebu.kommune.no
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Vellykket idédugnad på Innset
Innsetingene viste stor interesse for idédugnaden de 4 friske fruene
satte i gang, og hele 80 deltagere i godt spredt i alder møtte opp. Gro og
Jon Aalbu fra optimistbygda Lønset holdt et inspirerende innlegg, og
dette var med på å sette fart i nytenkningen for de som var der.
— Vi sitter igjen med mange gode ideer. Noen små og konkrete,
andre store og spennende. Vi håper at disse blir satt raskt ut i livet, slik at
Innset blir den levende bygda vi ønsker den skal være. Disse ideene skal
nå et styre arbeide videre med, sier de 4 friske fruene Lillian, Ann Marit,
Ingrid og Janne - som vil rette en stor takk til alle som kom.
Kurvfestidéen slo også godt an, og Innsetingene viste at kokkekunstene var vel utviklet. Et stort festbord ble dekket med nydelig mat som
hver enkelt hadde tatt med seg.

Svineinfluensavaksinering

Rydder langs
veiene våre

Lokal informasjon pr. 13.11.2009

Vi gror igjen av småskog som
vokser opp, men i disse dager
foregår det rydding langs
enkelte veier for å få bedre
utsikt.

Rennebu kommune regner nå med at
vaksinering av risikogruppene mellom
6 mnd. og 64 år nærmest er utført.
Vi får inn nye vaksinedoser i slutten av
uke 47.
Videre tilbud for vaksinering i
Rennebu er:
UKE 48:
• Personer fra 65 år og oppover i
risikogruppen med:
o Kronisk luftveisinfeksjon
o Kronisk hjerte- og karsykdom
o Nedsatt forsvar mot infeksjoner
o Diabetes type 1 eller 2
o Kronisk nyresvikt eller leversvikt
o Kronisk nevrologisk sykdom eller
skade
o Personer med svært alvorlig fedme
23.11.09 kl. 08.30 – 15.00 på Rennebu
helsestasjon
• Husstandsmedlemmer og andre
nærkontakter til personer i risikogruppene som nevnt ovenfor og
personer rundt spedbarn under 6
mnd.
• Personer som har tett kontakt med
svinebesetninger.
24.11.09 kl. 08.30 – 11.30 på Rennebu
helsestasjon

• Barn og unge 6 mnd. til 16 år –
Nerskogen, Grindal og Voll
25.11.09 kl. 08.30 – 15.00 på Rennebu
helsestasjon
• Barn og unge 6 mnd. til 16 år –
Stamnan, Innset, Havdal og Ulsberg
26.11.09 kl. 08.30 – 15.00 på Rennebu
helsestasjon
• Barn og unge 6 mnd. til 16 år –
Berkåk
• Personer i samfunnskritiske funksjoner etter avtale.
27.11.09 kl. 08.30 – 15.00 på Rennebu
helsestasjon
Tilbud om massevaksinasjon blir
når vi får neste vaksinetildeling.
Dere oppfordres til å følge med på:
http://www.rennebu.kommune.no/nor
/et-godt-sted-aa-vaere!/Helse/Lege/
Svinenfluensavaksine,
i lokal presse og plakater i nærmiljøet.
Har du spørsmål eller trenger mer
informasjon,
kontakt Rennebu legekontor mellom
kl. 14.00 – 15.00 på
telefon: 72 40 25 40
eller Rennebu helsestasjon mellom
14.00 – 15.00 på telefon: 72 40 25 35

Følg med på
www.rennebu.kommune.no/nor/et-godt-sted-aa-vaere!/
Helse/Lege/Svinenfluensavaksine

Det er Statens Landbruksforvaltning som har bevilget penger til fylkeskommunene for å stoppe gjengroing
langs våre veier. Disse pengene har
blitt fordelt videre til kommunene etter
søknad.
Orkla Trenbrensel as ved Hans
Christian Borchsenius søkte og fikk
oppdraget om rydding langs veiene på
vegne av kommunene Agdenes,
Orkdal, Skaun, Meldal og Rennebu.
— Vi rydder nå nedover Eibakkan
og Liabakkan. Skogkompaniet fra
Surnadal
gjør
jobben
nedover
Eibakkan, da de allerede var i gang
med en ryddejobb der for Mesta.
Oppover Liabakkan er det Jostein Aas
som fikk oppdraget, forteller Hans
Christian.
— Hensikten med ryddingen er å
åpne for å få utsikt fra vei mot kulturlandskapet. Orkla er en sentral nerve
her i dalføret, og det er derfor aktuelt å
rydde langs enkelte strekninger for å
kunne se elva bedre fra veien.
Trevirke nyttiggjøres
Et annet ønske med ryddingen er at
trevirke skal nyttiggjøres videre. Hans
Christian frakter derfor alt virke til en
oppsamlingsplass på industriområdet
på Berkåk, der det senere skal bli fyringsflis. Her er det derfor snakk om en
skikkelig vinn-vinn situasjon.
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Landbrukskveld
Mandag 23. november kl 20.00 arrangeres det landbrukskveld i Frivillighuset på Berkåk. Det er Meldal Sparebank og
Økonor som samarbeider om temakvelden. Selv om det er tema landbruk, er kvelden åpen for alle.
Arnt Ree i Meldal Sparebank kan fortelle at tema som blir tatt opp på kvelden er bl.a. tidlig pensjon med fokus på bondens
situasjon og muligheter ved pensjonisttilværelse fra 62 år isteden for ordinært 67 år.
Arv og arveavgift vil de også komme inn på, og her berører de sentrale punkt i forbindelse med generasjonsskifte. Aktuelle
spørsmål her er når og hvordan, og hva er det som lønner seg. De vil også innom skattemessige og andre konsekvenser for
den som overdrar og for den som overtar.
Det er også naturlig å berøre pensjonistens økonomiske situasjonen og hvordan en skal forberede seg på denne.
Pensjonssparing er her et tema. Hvordan skal en spare mest lønnsomt og hvilke skatteregler gjelder?
— Til slutt vil vi berøre finasiering med fokus på leasing. Hvorfor eie når man kan leie? Hva er leasing og hvilke skatteregler gjelder, sier Arnt Ree.
Ansatte ved Økonor og Meldal Sparebank vil være tilstede for å svare på spørsmål.

Kan et forsikringsselskap gi et godt tilbud

UTEN
SMÅ SKRIFT?

JA!
Se vårt tilbud på el-sjekk bolig.

Vi gir 20% rabatt
på bolig-/innboforsikringen din

Oppdal 72 40 49 90 Berkåk 72 42 82 50

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

A. R. HELGEMO as
– er en allsidig rørleggerbedrift som hjelper deg med:
– Nybygg, restaurering, service. Hytter og boliger
– Totalrenovasjon av bad, kjøkken og øvrige våtrom
_ Salg, montasje og service, -varmeanlegg
– Hyttetorg-forhandler

Tlf 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no

Julebasar
i Rennebuhallen 4. des kl 18.00
Salg av lefse og nybakte smultringer
Salg av dørkranser
Åresalg, tombola og hovedlotteri
Trekning av hovedlotteri kl 20.30

Underholdning av
Rennebu skolekorps
Aspiranter og juniorer

Rennebu Barnegospel

Hjertelig velkommen!
Rennebu Skolekorps spiller på lag med:

Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no
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Sau rovdyrslått på innmark
Søndag morgen ble ei tikse funnet død, men ennå varm, 50 meter nord for buret på Ramsem på Jåren. Erik Ramsem har flere dyr på fôr ute ennå, men disse ser
ut til å ha berget uten skader.
Etter flåing og sjekking av bittmerker, konkluderte roviltkontakt Håvard Rønning med at det
mest sansynlig er ulv som har vært på ferde. Det
ble brukt sporhund, men noen entydige spor ble
ikke funnet. Kadavret lå tett ved et hjortetrekk,
noe som nok avledet hunden. Tett ved funnstedet
foregikk hjortejakt samme morgen, så rovdyret
ble nok skremt ut av området.
Av Frode Strand

Heder til
skogbruksleder
Skogbruksleder Odd Erling Ree har
blitt pensjonist og i den anledning ble
han takket av med en flott gave fra
Rennebu skogeierlag. Odd Erling har
vært i skogbruket i over 40 år hvorav de
siste 10 som skogbruksleder med
ansvar for blant annet Rennebu.

Bjørnson-jubileum på Kvikne
Elevene ved Kvikne skole
åpner Bjørnsonåret 2010 med
forestilling i Kvikne samfunnshus 8. og 9. desember.
Det er Nasjonalbiblioteket som har
ansvaret for markering av våre forfattere. 2009 har vært ”Hamsuns år” og
året 2010 er ”Bjørnsons år”. Det er
bestemt at Bjørnsonåret skal åpnes
over hele landet tirsdag 8. desember
2009 på Bjørnstjerne Bjørnsons fødselsdag.
De forskjellige Bjørnsonstedene
Kvikne, Nesset, Aulestad og Søgne
skal markere Bjørnsonjubileet med forskjellige arrangementer i løpet av året
2010.
På
Kvikne,
Bjørnstjerne
Bjørnsons fødested, skal dette markeres med åpning av Bjørnsonåret i perioden 8. des. - 13. des 2009, mens
selve ”Bjørnsonjubileet på Kvikne
2010” vil bli i perioden 4. aug – 8. aug
2010. Det vil også bli markeringer
omkring 26. april 2010 (Bjørnsons
dødsdag) og 17. mai 2010.
Åpning av Bjørnsonåret
I forbindelse med åpningen av året
vil det bli flere arrangement først på
desember.
Tirsdag 8. desember kl 1900 i
Kvikne samfunnshus blir det offisiell
åpning av Bjørnsonåret ved ordfører
Bersvend Salbu og ”Bjørnson -- et potpurri” - en forestilling som består av
Synnøve Solbakken, Jernbanen og
kirkegården, En glad gutt, dans og
Bjørnsonsanger med elevene fra
Kvikne skole.

Dagen etter vises forestillingen på
nytt på skolen.
Lørdag den 12. blir det skiskyttterrenn for alle klasser ved Kvikne skiskytteranlegg - en dyst i Bjørnsons ånd:
”En ungdom som er sterk og
sunn…….”
Søndag den 13. desember på dagen
blir det gudstjeneste i Kvikne kirke
spesielt tilrettelagt for feiringa av
Bjørnstjerne Bjørnson med sanger, tale
med utgangspunkt i Bjørnsons tekster
og sanger. Om kvelden blir det konserter i Innset kirke med Rennebu
mannskor, Knut Stiklestad, Tone
Hulbækmo og Hans Fredrik Jacobsen
og Vingel Singers.
Opplegget med selve jubileumsdagene i 2010 er ennå ikke helt på
plass, men det vil bli åpningskonsert i
Innset kirke 04.08.10 med Solveig
Kringlebotten med pianist og en kvartett fra Trondheimsolistene.

Gaven han fikk fra skogeierne i
Rennebu var ei flott tavle med 19 trebiter av 16 forskjellige treslag, laget av
Jon Øverland. Tavla kan brukes som en
konkurranse, bitene er merket med tall
og fasiten står på baksida av tavla. Ikke
alle treslagene er viltvoksende fra
naturens side i Rennebu, så den som
klarer full pott er en virkelig trekjenner!
Ei utfordring til leserne av Rennebu
Nytt kan være å finne ut hvor i
Rennebu det finnes viltvoksende alm...
Ny skogbruksleder er for øvrig Ståle
Solem. Ståle er en dyktig kar som har
jobbet for Allskog noen år, blant annet
i et større prosjekt i Oppdal.
Skogeierne i Rennebu oppfordres til å
ta kontakt med Ståle slik at han kan bli
like godt kjent i Rennebu som han er i
sine hjemtrakter i Budal. Han teffes på
tlf. 416 01 342.
Kjetil Værnes - skogbrukssjef

Rennebu Nytt på

Facebook!
Du får beskjed om når ny pdfutgave av RN er tilgjengelig,
og du kan komme med
idéer til stoff til RN!
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KUNNGJØRINGER
Ønsker ingen oppmerksomhet på 75-årsdagen.
Aslaug Krovoll

Vi markerer FN’s frivillighetsdag
fredag 4. desember fra kl.18.00
og utover kvelden på Frivillighuset på Berkåk.
Denne kvelden ønsker vi å sette fokus på
frivilligheta i Frivilligsentralen og
den viktige jobben alle dere frivillige gjør i Rennebu.
ALLE frivillige ønskes velkommen
– enkel servering og underholdning!

Budsjett
Formannskapets forslag til budsjett for 2010 og
forslag til nye gebyrregulativer legges ut til offentlig
ettersyn ved Servicetorget og biblioteket på Berkåk
fra torsdag 3. desember 2009.
Kommunestyret behandler sakene i møte
den 17. desember.
- Rådmannen

Hilsen fra Maj Britt og styret

Rennebu Turistkontor

på flyttefot!
Fra 27. november er vi på plass i
nye lokaler i Birka-bygget på Torget!

Velkommen!
Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

Julenummeret
av Rennebu Nytt
kommer torsdag 10. desember.
Frist for innlevering av stoff
er mandag 30. november!
Kontakt oss på tlf 72 42 76 66
mari@mediaprofil.no - dagfinn@mediaprofil.no
www.rennebunytt.no

Vi hjelper deg med
alt din bedrift har bruk for innen

design - trykk - reklame

LEDIG STILLING
Hjemmehjelp - SKO 6190
Det er ledig 50% stilling som hjemmehjelp innen
hjemmebasert pleie og omsorg.
Stillingen kan ikke deles.
Ønsket kompetanse: omsorgsarbeider/ helsefagarbeider, men også ufaglærte vil bli vurdert.
Stillingen innebærer arbeid på hverdager mellom
klokka 08.00-15.30.
For stillingen gjelder lønn og arbeidsvilkår etter
kommunalt avtaleverk. Søkere må disponere bil
som godtgjøres iht. regulativ.
Nærmere opplysninger om stillingen
kan fåes ved å kontakte
hjemmehjelpskoordinator Gry Mari Røe,
tlf. 72 40 25 05 eller
Wenche Teigen, tlf. 72 40 25 25
Søknadsfrist 02.12.09.
Søknad sendes:
Rennebu kommune, Rådmannen, 7391 Rennebu
eller postmottak@rennebu.kommune.no

BIBLIOTEKET
Vi får stadig inn nyheter, både bøker, lydbøker og
filmer.
Høsten er en fin tid for lesing, så ta en tur innom og
se hva som finnes.
Eller søk i katalogen vår på nettet. Du finner oss på
Rennebu kommune sine hjemmesider.
Her kan du se på dine lån, og fornye og reservere
bøker.
Åpningstider:
Mandag og torsdag: kl 16-19
Onsdag:
kl 10-13
VELKOMMEN!

www.mediaprofil.no

Tlf 72 42 76 66
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c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu
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Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
21.11
24.11
26.11
27.11

Julebord Gammeldansklubben
Formiddagstreff
Berkåk
Formiddagstreff
Voll
Kveldsmat
Fredheim

12.12 Håndballkamper i Rennebuhallen:
J10 Rennebu – Støren
G12 Rennebu – Trønder Lyn
J14 Rennebu – Røros
15.12 Julekonsert Kulturskolen Innset Kirke

Samf.huset
11.00
11.00
19.30

28.11 Håndballkamper i Rennebuhallen:
J10 Rennebu - Leik
12.00
G12 Rennebu – Kolstad
13.00
B10 Rennebu – Orkdal
14.10
J14 Rennebu – Flå/Tr.Lyn/Lundamo/Hovin15.00
G12 Rennebu – Strindheim 2
16.00
29.11
02.12
03.12
04.12
08.12

Adventstur til Herremssetra
Adventsstund på Misjonshuset Voll
Hørselshjelp
Friv.sentralen
Julebasar Rennebu Skolekorps R.hallen
Formiddagstreff
Berkåk

14.40
15.30
16.30

Rennebu Songkor har øvelse onsdager kl 19.30-22.00
Rennebu Skolekorps har øvelse torsdager kl 18.00-20.00
Rennebu Musikkorps har øvelse onsdager kl 19.30-22.00
Rennebu Mannskor har øvelse tirsdager kl 19.30-22.00
Step i Rennebuhallen torsdager kl 19.30
LHL Helsestudio åpent hver onsdag kl 15.00-17.00
Frisk-trim i Rennebuhallen onsdager kl 10.00-11.00
Rennebu Husflidslag, åpent hus på Vonheim mand 18-21
Rennebu Skytterlag tirsdager kl 17, treningsskyting m/
program, torsdager trening kl 18-20

12.00
13.00
18.00
11.00

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt Rennebu Turistkontor,
tlf 72 42 77 05 turistkontoret@rennebu.net

Ta vare på minnene...
Vi har meget gode tilbud på
fotokamera og videokamera.
Utvalgte modeller ÷10-25%

Best
i test

Fotokonkurranse
Send oss et bilde med tema:
førjulstid/juleforberedelser.
Premiering til de tre beste bildene.

Panasonic FS7 ÷100 kr

Sendes til ann@krk.no innen fredag 18. des.
Vinnerne blir offentliggjort på
www.krk.no mandag 21.12
Du kan også lese Rennebu Nytt på nett: www.rennebunytt.no eller www.rennebu.kommune.no

