INFORMASJON

Rennebu Nytt
Informasjonsblad og Annonseorgan

Nr 5/2009, 12. mars

Årg. 32

www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no

Karneval på
Voll

Selvstendig næringsdrivende – tenk pensjon!
Fram til 31. mars kan du spare skatt for 2008
Se www.meldal-sparebank.no eller ring 72 49 80 00
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Rennebu kommune
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Telefon:
Telefax:
Åpningstid:

Berkåk, 7391 Rennebu
post@rennebu.kommune.no
72 42 81 00
72 42 81 01
08.00-15.30

Arbeid i barnehage?

Konsert med Trønderkaillan

Nå har du mulighet til å bli kjent med
barnehagen som arbeidsplass!
Vi trenger flere vikarer, - menn og
kvinner!
Ring eller ta en tur innom oss.

I kveld 12. mars blir det konsert på
Frivillighetens Hus med Trønderkaillan. Med humor tar Karsten
Skarphol, som til daglig er ansatt ved
Trøndelag teater, og Tore Wullum oss
med på en musikalsk reise gjennom en
ønskekonsert som inneholder kjente
viser og sanger fra 60- og 70-tallet.
Det vil bli mulighet til å synge med,
og vi kan love en kveld med høg
trivselsfaktor. Det blir salg av ost og
kjeks, og god anledning til en trivelig
prat i hyggelige omgivelser.

Nerskogen og Voll barnehager
Anne Svegård,
tlf 72 42 67 70/ 975 18 448
Innset og Vonheim barnehager
Marta Hage,
tlf 72 42 81 90/977 70 294

ordfører Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Barnehagene i Rennebu trenger vikarer, og det er absolutt ikke
noe i veien å være mann.
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Stian, Malin og Mona trives alle i barnehagen.
Stian Olsbakk har praksis to dager i
uka i barnehagen på Vonheim. — Jeg
var spent på mindre unger, da jeg har
vært i skolen tidligere. Men det var
bare første dagen. Jeg ble raskt vant til
det, og ble veldig godt tatt imot av både
barna og personalet her. Miljøet er
godt, og jeg trives veldig godt, sier
Stian.
— Det er alltids utfordringer, men
står jeg fast på noe er det bare å spørre,
så får jeg hjelp. Det er artigst sammen
med barna, når en kan lese bok eller
spille spill. Det er mye artig og interessant å finne på, forteller Stian.
Mona Elven er pedagogisk leder og
assisterende styrer ved Vonheim, og

hun forteller at de for tiden trenger
flere vikarer. — Vi ønsker oss spesielt
menn, for barna har godt av å omgås
menn også i barnehagen, sier Mona.
Mange menn tenker kanskje ikke
over muligheten til å arbeide i barnehage, men hvis det er noen som er permittert fra tradisjonelle mannsyrker
utfordres de til å prøve seg i barnehagen. Mona lover at de skal bli godt tatt i
mot, og at de skal få den veiledningen
de føler behov for.
— Vi har fine arbeidsfordelinger og
faste vakter, og det er bare å ta kontakt,
sier Mona - som vil understreke at de
også trenger damer som vikarer. Ta
kontakt!

3

Rennebu Nytt

En livåt dag på Voll skole
Fastetid er tradisjon for karneval. Voll skole yret av liv da det
ble arrangert karneval i forrige uke. Det var mange aktiviteter å
velge mellom - alt fra tautrekking til spøkelseshus. Adrenalinet
kunne nå uante høyder i spøkelsesrommet når mumien viste
seg.
Det ble også kåret vinnere i forskjellige klasser, med elevrådet
som jury.
Jente med smukk: Mari Jerpstad (6. kl) elevrådsleder.

Blir skremt: Fredrik Hage Bye (4. kl) og
Martin Emstad Bøe (5. kl) i spøkelseshuset - blir skremt av mumien Anders
Voll.

Enhjuling: Sara Isabell Hansen (1. kl.) og
student Håvard Hårstad Meslo.
Ballongjente: Nora Stene (4. kl) trives på
karneval.

Forsiden - tautrekking: F.v: Simen
Hårstad (4. kl), Håvard Bruholt (blondine
fra 6. kl), Morten Eidem Fossmo (Elvis fra
6. kl), Carl Oscar Rokkones (3. kl.), Ellisiv
Løseth (2. kl), Sigrid Torsdatter Uv (1. kl)
og Ron Grønvold (3. kl).
Ertepose-kasting - under: Stian Kvam
Ulvin (sitter på sandkassa i rød kjole),
Eline Voll (kaster ertepose), Emil Jerpstad
(delvis skjult), Anne Haugen Olsen (med
røde kinn), Magnus Lygre (cowboy), Edel
Fredriksli, Karen Bakk (skjult ansikt) og
Lise Marie Stang Hoseth.
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Storsatsing av Byggmakker
Rennebu fikk i forrige uke den fineste byggvarebutikken mellom
Lillehammer og Tiller. Roar Gylland er styreleder i BeO Byggvare,
som driver Byggmakker på Berkåk, og han berømmer ansatte på
Berkåk, Støren, Oppdal og Tynset som har stått på for å gjøre den nye
butikken ferdig til åpning. Spesielt vil han berømme butikksjef Gunn
Brattset, som har grunn til å være stolt over arbeidet som er gjort.
— Salget her i regionen har ikke gått ned, og det er en av
Byggmakker-butikkene som går best. Det er veldig bra, og denne
bygningen er utmerket til vårt formål. Nå står det naturligvis igjen at
våre kunder finner oss attraktive og vil bruke oss, sier Roar.
Vi vil komme tilbake med mer stoff om Byggmakker i påskeutgaven av RN.
Roar Gylland, Gunn Brattset og Magnar Gunnesmæl.

Dekk
og felg

VASK BILEN HOS OSS

Bilpleie

Batteri

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka
GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680 – e-post: kjeka@start.no

• Ny bilvaskemaskin (hver 6. vask gratis)
• 3 selvvaskeplasser
• Gratis bruk av støvsuger

Få to stempel for poleringsvask !!!
Gjelder i perioden 9. mars til 29. mars 2009
Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

Driver du eget firma?

Spar smart til pensjon
Er du selvstendig næringsdrivende, bør du skaffe deg en egen pensjonsavtale.
Du kan nemlig få dekket nesten halvparten av staten, avhengig av skatteprosent.
Du kan fortsatt få skattefradrag for 2008, forutsatt innbetaling før 31. mars.
Kontakt oss for mer info.
Morten Ljøkjel 72 49 80 36 eller Tore Gjerstad 72 49 80 34

Snakk med oss - på Berkåk!
Randi Fagerli Vold er
ved Rennebu Næringshage
hver onsdag
– ring 910 09 992
for avtale eller
stikk innom for en prat

Fastrentelån
Vi tilbyr fastrentelån med gunstig rente:
Nominell rente fra p.t. 3,80 % (effektiv 3,95 %)
Lån med pant i bolig.

tlf 72 49 80 00
www.meldal-sparebank.no
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Alt klart for Musikal – prosjekt i Rennebuhallen!
De fleste av oss har et forhold til en eller annen Musikal, enten det er Les
Miserables, Sound of Music, Mamma Mia, Hair, Grease eller Bør Børson. De musikalske godbitene er mange, så alt ligger til rette for et flott show når Rennebu
Musikkorps og KOR LIVÅT har plukket musikalske perler fra øverste hylle.
Forrige helg ble det gjennomført seminar med kor, korps, band og solister. Det
viktigste under seminarhelga var å få samkjørt kor, korps og komp, og få dannet
oss et helhetsinntrykk av det vi har øvd på hver for oss, forteller Jan Arne
Bergsrønning. Samspillet fungerte utmerket, og nå gleder vi oss stort til å presentere det for publikum både i Rennebu og Oppdal, sier Bergsrønning. Lørdag kveld
er det forestilling i Oppdal Kulturhus, og søndag er det Rennebuhallen som er
arena for årets Musikal – prosjekt. Høydepunktene blir forhåpentligvis mange, og
vi tror nok de aller fleste blant publikum vil få høre en eller flere av sine egne musikalfavoritter, avslutter Bergsrønning.

1.-4. på
Berkåk skole
lærer om
samer

Ambulansebasen er ferdig
Rundt nybygget, som skal bli permanent ambulansebase vis-avis Helsesenteret, drives det opprydding og utflytting i disse
dager.
Firmaet
Norgeshus
Oppdal Bygg AS har ferdigstilt basen til rett tid og
har gjort en kvalitetsmessig
flott jobb. Byggekomiteen,
som har fulgt arbeidet, har
sørget for at det ikke har
blitt økonomiske overskridelser.
Bygget framstår med
spenstige
fasader
og
moderne form. Basen vil
være en arbeidsplass for 8
personer i kontinuerlig
døgndrift.
Ambulansetjenesten vil styrke
helsetilbudet i Rennebu. Innbyggeren
er nå sikret en lokal forankring i minst
20 år framover gjennom avtalen med
Helse-Midt.
I underetasjen vil det være plass til
2 ambulanser. I en tilleggsdel i underetasjen vil Røde Kors Hjelpekorps ha
lager og garasje for sitt utrykningsutstyr. Denne samlokaliseringen vil korte
ned utrykningstiden når det er behov
for å rekvirere f.eks snøscooter .
I hovedetasjen er det 3 hybler for
personalet, kontor, oppholdsrom og
kjøkken.
I tilleggsdelen, som er i en etasje, vil
Rennebu Røde Kors Hjelpekorps i løpet av 2009 ferdigstille råbygget. Dette
vil bli et romslig møtelokale med
tekjøkken, lager og en kontordel.
RKHK vil selv administrere utleie av
lokalet.

Ordfører Bjørn Rogstad, sekretær i byggekomiteen Lill H. Bøe og leder i byggekomiteen Jon Olav Viggen inspiserer
den nye ambulansebasen.
Før
byggekomiteen
avslutter
arbeidet sitt, skal uteområdet ferdigstilles slik at dette oppleves ryddig og
pent. Det skal bli parkeringsplasser, lys
og beplantning. Arbeidet ble startet
sent i høst, og derfor klarte ikke entreprenøren å få dette ferdig før snøen
kom.
Ordføreren vil senere offisielt åpne
bygget, der bidragsyterne vil bli spesielt invitert. I tillegg vil det holdes åpent
hus for dere alle – slik at dere kan se
hvordan det ble.
Ordføreren vil komme tilbake med
egen invitasjon på dette!

For byggekomiteen Lill H. Bøe

Første dag vi begynte fikk vi besøk
av Maja-Britt og hun er en sørsame.
Hun viste oss ting, bilder og fortalte oss
om sørsamer. Etter det skrev vi opp alt
det Maja-Britt fortalte oss.
Så hadde vi fire verksteder. På verkstedene kastet vi lasso og spiste
reinskjøtt, sydde dokker, lagde nøkkelringer av reinshorn og flettet snorer,
lærte om flagget, drakter og hvor samene lever. Verkstedene var artige.
På nasjonaldagen 6.februar var vi
ved kommunehuset. Vi sto rundt
sameflagget og sang et vers av samenes nasjonalsang.

Skrevet av 3.kl, Berkåk skole.

Samefolkets sang
Av Isak Saba
Vers 2
Vintertid med storm og kulde,
Snefokk uten mål og måte.
Sameslekten dog av hjertet
henger ved sitt hjem og yrke.
For en vandrer månen skinner,
nordlys flimrer, stjerner tindrer.
Reingrynt høres mellom krattet,
sus og brus fra sjø og slette,
pulkestøy langs vintervei.
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Har du kjøpt
drømmehytta,
bør du tenke på
hvordan du skal
unngå marerittet!

Etablert 1989

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Vann og energibrønner
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

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

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

IX
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Berkåk,
tlf 72 42 72 10
åpent 9 - 22 (20)

Medlemsuke (uke 11)
Medlemskupp:

Coop-pluss juice, alle varianter halv pris
Det deles ut gratis miljøvennlige handlenett til medlemmer.

Bjørn Dæhli sett: Lue, skjerf, hansker før 699,Servering av kaffe og kake lørdag 14. mars

nå 150,NB. Med forbehold om utsolgt/trykkfeil

Les kundeavisen på www.coop.no
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Påskenummer av
Rennebu Nytt
Neste

nummer av Rennebu
er påskeutgaven, og kommer 26.
mars.
Frist for stoff er satt til tirs dag 15. mars, og kan sendes til
mari@mediaprofil.no
dagfinn@mediprofil.no
tlf 72 42 76 66

Årsmøte i RAP
På
årsmøtet
i
Rennebu
Arbeiderparti fredag 6. februar ble
partiveteranen Sivert Berg valgt som ny
leder i partiet. Med seg i styret har han
nestleder Mariana Gros Grindvoll,
sekretær Ola Øie, kasserer Jan Helge
Lien og studieleder Sissel Kvam Ulvin.
På årsmøtet ble diplom underskrevet av partileder Jens Stoltenberg og
partisekretær Martin Kolberg tildelt
Ola Bjerkås og Jostein Berntsen for
innsats og solidaritet i Arbeiderpartiet
gjennom 50 år.

Mange ville
lære om demens

Vurdering av pleie- og omsorgstjenestene i Rennebu kommune
Spesialpsykolog Lise Næss holdt et meget
interessant og engasjerende foredrag.

Kommunestyret fikk 29.
januar -09 presentert en rapport laget av RO-senteret,
stiftet av Sosial- og helsedept og KS (Kommunenes
sentralforbund), som har
gjennomgått og sett på
kvaliteten på tjenestetilbudet
innenfor pleie- og omsorgstjenestene,
både
de
hjemmebaserte og i institusjon.
Rapporten viser at
Rennebu har følgende positive
kjennetegn:
•
Alle tjenester er samlet rundt
sykehjemmet. Dette gjør det lett å få
samarbeidet og få utnyttet de ressursene vi har.
•
Rennebu kommune legger
stor vekt på å gi et godt tilbud
•
Tjenesten har god fagdekning
og faglig engasjerte medarbeidere som
er opptatt av den enkelte tjenestemottakerens hverdag og innhold i denne
•
Det satses på å skape et godt
arbeidsmiljø. Siste år ble det blant annet arrangert kurs i medarbeiderutvikling for mer enn 80 ansatte.
•
Det er tatt i bruk dataverktøy
som bidrar til økt internkontroll
Utfordringene er:
•
Det må foretas en bedre
avklaring ved inntak av nye brukere av
hvilke tjenester de har behov for
•
Tjenesten må bli bedre til å
sette den enkelte bruker i stand til å
mestre (klare) de daglige gjøremål selv

•
Tjenester kan bli flinkere til å
utnytte hverandres ressurser
•
Tjenestene
overoppfyller
myndighetskravene på flere områder
•
Medarbeiderne må oppdateres
kontinuerlig og i forhold til nye oppgaver fra Staten
•
Boligsituasjonen må avklares
for de med pleie- og omsorgsbehov
•
Det bør motiveres til økt
partnerskap med frivillige ressurser
rundt enkeltbrukeren

Rennebu kommune vil sette ned en
bred arbeidsgruppe som skal få laget
nødvendige planer og foreslå prioriterte tiltak. Disse vil sendes på høring
før politikerne behandler forslagene.
Vedtaket vil gi retning for den videre
kursen innen helse- og omsorgstilbudet i Rennebu.
Rennebu kommune har tro på at
dette skal vi klare!

Kommunalsjef HOO

Internundervisningsgruppa
på
sykehjemmet og hjemmesykepleien
arrangerte 5. mars kurs i aldersdemens
i samfunnshuset på Berkåk. Kurset
samlet 120 deltagere med helsefaglig
bakgrunn fra Rennebu, Oppdal,
Orkdal, Midtre - Gauldal og Holtålen.
Spesialpsykolog Lise Næss holdt et
meget interessant og engasjerende
foredrag med høy faglig kvalitet.
Temaet omhandlet takling av vanskelig
atferd hos aldersdemente pasienter.
Næss presenterte forskjellige prosjekter og strategier som både pårørende og
helsepersonell kan bruke i kommunikasjon med demente. Målet med taklingsstrategiene er å gi pasienten trygghet og harmoni, samt en trivelig og
interessant arbeidsplass for helsearbeideren. Det er ingen tvil om at flesteparten kjente seg godt igjen i situasjonene hun beskrev og at de ga tankevekkere som gjorde inntrykk.
Vi fikk mange gode tilbakemeldinger på at deltagerne var godt fornøyde
med både kursholderen og selve
arrangementet. Mange ga uttrykk for
at kurset har gitt ekstra motivasjon og
inspirasjon.

På vegne av
internundervisningsgruppa
Tone Eithun
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Eiendomsskatt for 2009
Eiendomsskattelisten for 2009 er lagt ut til alminnelig gjennomsyn i ekspedisjonen på kommunehuset
fra 2. mars til og med 31.mars 2009.
Eiendomsskatteseddel for 2009 blir bare sendt ut for
eiendommer med ny eier eller andre endringer.
Ønskes eiendomsskatteseddel for 2009 kan den fåes
ved henvendelse til eiendomsskattekontoret i
Rennebu kommune.
En eventuell klage må fremsettes skriftlig til Rennebu
Kommune v/eiendomsskattekontoret innen 31. mars
2009.
Søknad om fritak/nedsettelse må fremstilles skriftlig
til Rennebu kommune v/eiendomsskattekontoret.
Eiendomsskatten forfaller til betaling i to like store
terminer med forfall 1. april 2009 og
1. september 2009. Dersom eiendomsskatten ikke
blir betalt ved forfall, skal det svares morarenter etter
fastsatte bestemmelser.
Rennebu kommune, Eiendomsskattekontoret

A.R. HELGEMO as
Varme - Sanitær
Prosess - Sprinkler

Utlysing av sommerjobber
v/ Rennebu Sykehjem
Vi søker etter sommervikarer innen pleie, renhold og
kjøkken sommeren 2009 - i perioden uke 26 til og med
uke 33. Ved søknad ber vi om at perioden der du kan
arbeide spesifiseres.
Ved ansettelse gjelder kommunens lover og regler.
Vi oppfordrer studenter og skoleungdom til å søke.
Nærmere opplysninger om stillingene fåes ved
henvendelse til Enhetsleder institusjonsbasert pleie og
omsorg på tlf 72 40 25 12.
Bruk eget søknadskjema som du finner under stilling ledig på www.rennebu.kommune.no eller ved henvendelse
til Servicekontoret i Rennebu - tlf 72 42 81 00.
Søknadsskjemaet sendes via e-post til
postmottak@rennebu.kommune.no eller pr brev til
Rådmannen. Myrveien 1, 7391 Rennebu.
Merk konvolutten "Sommerjobb"
Søknadsfrist 15. april

Rennebu Musikkorps og Kor Livåt

musikaler
presenterer

Det blir både kjente og mindre kjente innslag fra korps og kor i egen regi og sammen.
Solistinnslag vil det også være.
En og en halv time med MUSIKALperler vi tror mange vil sette pris på.

Smått eller stort
du får det gjort!

Bergli - 7387 Singsås
Tlf 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no

Rennebu Turistkontor

Nyttige ting til skituren:
Sitteplater – Ulvangsokker – Skihansker
Superundertøy – Turkjel m.m.
Velkommen innom til en trivelig handel!
Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

14. mars kl 20.00 i Oppdal kulturhus
Billetter kr 210, på www.oppdalkulturhus.no

15. mars kl 19.30 i Rennebuhallen
Voksne kr 200/Barn under 16 år kr 100
Billetter fåes kjøpt på Rennebu Turistkontor, ESSO Berkåk og hos korpsmedlemmene

Velkommen til en
herlig MUSIKALsk kveld
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Dårlig skiltrespekt!
Fungerende lensmann Bjørn Trøite synes det er
dårlig respekt for skiltene ved Rennebuhallen. Det er
faktisk slik at det er innkjøring forbudt framfor hallen,
men det viser seg at det er liten respekt for skiltet.
— Trafikkbildet ved og rundt hallen kan være
kaotisk, og det ferdes mange barn som har aktiviteter
i hallen. Derfor oppfordrer jeg til at skiltene respekteres, så slipper vi å ilegge kr 500 i bot, sier Bjørn.
Samtidig vil han også minne om at det ikke er lov
å ta snarveien rett ut på E6 over busslomma ved hallen.
Bjørn oppfordrer til bedre skiltrespekt, da det er en
årsak til at skiltene er satt opp.

Den store valgdagen
14. september i år kan du stemme ved tre valg - stortingsvalget,
menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget.
Demokratiprosessen i Den norske
kirke innebærer at kirkevalget i høst gir
kirkens medlemmer langt større innflytelse på hvem som skal styre kirken i
tiden fremover. De 3,1 millioner
stemmeberettigede kirkemedlemmene
mottar i august valgkort med presentasjon av kandidatene og opplysning om
tid og sted for valget. Det blir direktevalg på medlemmene til bispedømmeråd og Kirkemøte i mange av bispedømmene. En tredje nyhet ved årets
kirkevalg er at du kan avgi stemme i
sammenheng med stortingsvalget –
kirkevalget skal foregå samme dag og i
nærheten av de offentlige stemmelokalene.
Ved årets kirkevalg velges menighetsrådsmedlemmer bare for to år, ikke
for en fireårs-periode slik det har vært
til nå. Det blir altså nytt valg allerede i

2011, - da samtidig med kommune- og
fylkestingsvalget. Ved Berkåk menighet velges imidlertid medlemmene for
fire, da de en periode har vært med i et
forsøk. Perioden kan bli gjort om til to
år.
— Nominasjonene er igang, og vi
ved kirkekontoret oppfordrer de som
blir spurt til å stille seg positiv til
nominasjon. Det blir stilt bare en liste i
hver menighet, men det er anledning
til å stille alternativ liste, sier Erling
Hansen.
Erling sier videre at ved menighetsrådsvalget i 2005 var oppslutningen på
landsbais på 4,2 % av de stemmeberettigede. Når kirkevalget denne gang
foregår sammen med stortingsvalget
har vi tro på at det kan bli langt høyere
oppslutning.

Første med trener 2-utdanning
Som den første i Rennebu har
Olav Stavne nylig blitt autorisert
som trener II - tidligere benevnt
som C-trener innen Norges
Fotballforbund trenerutdanning.
Nyvalgt leder i fotballgruppa
Tor Olav Østerås overrakte Olav
en blomster på trening tirsdag i
forrige uke. Styret er glade for at
Olav har valgt å utdanne seg, og
bruke den økte kompetansen
både som trener for seniorlaget og
som trenerkoordinator i klubben.

Mirakler
mellom permer
Ingar Sletten Kolloen:
Snåsamannen – kraften som
helbreder.
Det er til alle tider eksplosivt stoff
som vår kanskje ypperste biograf, Ingar
Sletten Kolloen her har gitt seg i kast
med. Og med flott nedslag. Fra tvil til
tro, kunne man kanskje si, men uansett
delte meninger om helbredelse og
”varme hender”, så er boka et nøkternt, men henrykt studium av fenomenet. Ikke siden Lillehammers
omstridte
mirakelmann
Marcello
Haugen (1878-1967), har begrepet
healing satt så sterke følelser i sving,
som boka om ”Snåsamannen”, eller
Snåsakaillen, som vi helst sier på disse
kanter. Skjønt mannen selv, Joralf
Gjerstad, liker ikke ordet healing. ”Kall
meg hva du vil, men ikke healer. Et
menneske er det jeg forsøker å være”.
Et medmenneske! Og det er
nettopp det Gjerstad har vært gjennom
de ca 50 årene han har virket til menneskers beste, uten annen betaling enn
gleden ved å se at hjelp kan gis på
uforklarlig måte. Forskere har gått beit
på forsøkene å ”forklare”, og vil trolig
alltid gjøre det. Men slike krefter som
Joralf Gjerstad i så forbløffende grad
har representert, kan og bør ikke ”forklares”. Hvorfor må vi alltid ”bevise”
dette og hint? ”Alt mellom himmel og
jord” osv, er fortsatt et ord med mening.
Elisabet Berkaak
Åpningstider Biblioteket:
Mandag og torsdag: 16-19
Onsdag: 10-13.
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Spill Radiobingo
i Radio E6
hver torsdag kl 20
Sendinga starter kl 19
med masse dansebandmusikk.

Jackpot på inntil kr 36.000,- !
Bingoblokker får du kjøpt hos :
- ICA Berkåk
- Berkåk Veikro
- Rennebu Nedre Handel
- Coop Marked Å
- Coop Marked Innset
Du finner oss på en av følgende frekvenser
- FM 102,8
104,5
105,3

Åpningstilbud

Motorsager
MSE 170

1.29500

MSE 260

KUNNGJØRINGER
Årsmøte i Ramsfjell grunneierlag
Sted: Jutulstuggu
Tid: 30. mars kl 20.00
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Årsmelding og regnskap
4. Valg
5. Jakt og fiske
6. Innkomne saker
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret
v/formann Per Ivar Stavne i hende senest 25. mars -09.

Årsmøte i Ilfjellet grunneierlag
torsdag 2. april kl 20.00 i Jutulstuggu.
Sakliste
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og sekretær,
a) godkjenning av eventuelle fullmakter
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Valg
6. Jakt og fiske
Jakttider/priser
Fortsatt fredning av småvilt?
Orientering om rypetelling
Mårfangst kr 500 pr dyr?
7. Hjemmeside
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret
v/Jan Arve Nyberg i hende innen 25. mars -09.
Styret

Basar på Berkåk menighetshus
lørdag 14. mars fra kl 12.00
Grøtsalg, loddsalg, årer, lykkehjul.
Ca kl 14.00: Sang av Rennebu Barnegospel. Andakt
Alle er velkommen!
Arr. Berkåk menighetshus

4.49000

Barnesag

19500

BERKÅK
Postmyrveien 22
7391 Rennebu
Tlf 72 42 54 40
8-16. Fre 8-18. Lø 9-14

Trenger du rørlegger?
ta kontakt med
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KUNNGJØRINGER
Gudstjeneste i stuggu i Rogogjerdsvor`n
Søndag 29. mars held Tore prest gudsteneste kl. 12.00 i
stuggu i Rogogjerdsvor’n. Dette er ei markastuggu som
Grindal Grendalag har sett i stand, og er eit triveleg mål
som ofte blir nytta av grendingar og andre som legg skituren til ”uti Vori’n”. Du kan koma deg dit slik:
På ski frå Meåskloppa, som er brua over Grana i
Jøldalsvegen. Denne turen tek om lag ein time, alt etter
form og føre. Det er stort sett motbakke, nedturen tar
adskillig kortare tid! Om du kjem til Meåskloppa kl. 10.30,
vil det vera kjentmann med oppover. Det er god oppkjørt
løype.
På ski frå Vaulan. Da kjører du Jøldalsvegen (40 kr. bomavgift) utover til hyttefeltet i Vaulan. Der vil det vera kjentmann kl. 11.00. Turen tek om lag ? time, i flatt terreng.
Oppkjørt løype her og.
Med bandvogn. Dei som har lyst til å vera med, men ikkje
ser seg råd for å gå på ski, kan bli frakta utover med bandvogn. Da må du ringe 72426118/91821554/90543866
innan fredag 27. mars. Tid og stad for start må klargjerast
når vi veit kor mange som skal med. Ring og om du ikkje
veit korleis du kjem til Meåskloppa/Vaulan.
I alle høve er det lurt å pakke saman flest mogleg i ein bil,
det er ikkje City Syd-storleik på parkeringsplassane!
Det blir kyrkjekaffe etter gudstenesta.

Vi satser på godver, og ønskjer alle vel møtt
til ein fin søndag!
Grindal Grendalag

Konsert med Trønderkaillan
på Frivillighetens hus TORSDAG 12. mars kl.19.00
Alle er hjertelig velkommen.
Arr. Frivilligsentralen

Rennebu Bondelag arrangerer
KURS I PRAKTISK HMS-ARBEID
12 timers; kursdag, egenstudier på nett, gårdsbesøk
OPPSTART ETTER PÅSKE
Info og påmelding: Inger Marita Lorentzen mob 957 64 546
innen 1. april

Tusen takk til alle dere som gledet meg på 90 årsdagen
min den 10. februar. Takk for blomster, gaver og besøk.
Jeg fikk en minnerik ettermiddag med familie og venner i
Mjuklia Ungdomssenter.
Hilsen Jens Kosberg

Oppmerksomhet på dagen min 17. mars frabedes.

KUNNGJØRINGER
Årsmøte for
Austre Rennebu Grunneierlag
Tid:
Torsdag 26. mars 2009 – kl 19.30
Sted: Skytterhuset, Gammelstødalen
Sakliste:
1.
Åpning
2.
Godkjenning av innkalling/ sakliste
Valg av møteleder
Valg av møtesekretær
Valg av 2 personer til underskrift i møteprotokoll
3.
Godkjenning av fullmakter
4.
Årsmelding
5.
Regnskap
6.
Priser jakt og fiske 2009
7.
Valg
8.
Godtgjørelser tillitsvalgte
9.
Fastsettelse av utbytte til rettighetshavere
10.
Innkommende saker
• Utvidet jakt på storfugl
• Endring avskytingsplan elg
(reduksjon tildeling kalv med mer.)
• Skuddpremie div. predatorer (mår, rev, kråke)
Enkel servering. Vel møtt.
Austre Rennebu grunneierlag - Styret

HYGGEKVELD
LHL Rennebu inviterer til hyggekveld
på KVO-bygget Berkåk
tirsdagskvelden den 17. mars kl 19.30
Hva skjer:
•
Mye allsang
•
Musikk av Kåre–Rolf Erik–Steinar
•
KVOs presentasjonsfilm
•
Sentralstyremedlem Lars Woldmo deltar
•
Konkurranse
•
Trim
•
Åresalg (gaver mottas med takk)
Inngang kr 50,- Servering
ALLE ER VELKOMMEN!

Årsmøte på Frivilligsentralen
Torsdag 19. mars kl19.00
Vanlige årsmøtesaker – årsmelding, regnskap og valg.
Kaffe - Alle er hjertelig velkommen.
Styret v/Rennebu Frivilligsentral

Årsmøte i RIL Skigruppa
Tirsdag 14. april kl. 20.00 i Hallandstuggu
Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp må være styret i
hende innen 1. april.

Klara Kvernberg

Årsmøte Voll grendalag

Ønsker ingen oppmerksomhet på dagen min 8. april.

26. mars på Staure kl 20.00.

Anne Hoel

Rennebu

Styret

Styret

RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 26. mars - frist for stoff 15. mars -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
14.03
15.03
17.03
17.03
24.03
26.03

Mjuken Grand Prix og Berkåk 12.00
Premieutdeling Poengrenn
Musikal Prosjekt Rennebuhallen 19.30
m/ Rennebu Musikkorps og KOR LIVÅT
Formiddagstreff
Berkåk
Innendørsskyting
Innendørsbanen
Innendørsskyting
Innendørsbanen
Formiddagstreff
Voll

Rennebu Skolekorps tors kl 18.00-20.00 i samf.salen
Rennebu Songkor onsdag kl 20.00 – 22.00 Voll skole
Rennebu Mannskor tirs kl 19.30-22.00 på Berkåk skole
Frisktrim onsdager kl 10-11 i Rennebuhallen
Berkåk Bridgeklubb tirsdager kl 18.30 Frivillighetens Hus
Linedance søndager kl 19.00 på Stamnan
Rennebu Skytterlag treningsskyting hver torsdag kl 18.00
Rennebu husflidslag har åpent hus på Vonheim hver
mandag kl 18-21

11.00
17.00
17.00
11.00

26.03 Månedsfinale – Skyting Innendørsbanen 17.00
28.-29.3 Sparebank1Cup
Rennebuhallen
29.03 Gudsteneste i Rogogjerdsvora
12.00

NKS Berkåk kaffesalg i Frivillighetens Hus lørdager

LHL Rennebu – hjertetrim / muskelstimulator onsdager
kl.15-17, LHL Helsestudio
Rennebu Musikkorps tirs kl 19.30-22.00 i samfunnssalen

Hvis du trenger skyss eller følge til en aktivitet /
arrangement, kontakt Frivillighetssentralen på
tlf 72 42 62 64

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

OBH NORDICA Frityrgryte
3 liter. Børstet stål. Emaljert beholder
Trinnløs termostat og signallamper
Ledningsoppbevaring

598,-

Philips SPA 2300

398,Acer Skole og hjemme PC
Modell: Aspire 5735Z, 15,6” skjerm
3GB RAM, 320 GB minne.
Numeriske taster

5998,-

HØYTALERE FOR PC
m / bass booster
Fjernkontroll. KNALLBRA LYD!

Velkommen til en hyggelig handel!
Nye åpningstider:
Mandag-torsdag 07.30-16.00
Fredag 07.30-18.00
Lørdag 10.00-14.00

Du kan også lese Rennebu Nytt på nett: www.rennebunytt.no eller www.rennebu.kommune.no

