
1Rennebunytt

Tyskseterbekken bru  i Innerdalen
ble forrige uke åpnet av ordfører Bjørn Rogstad 
og Gunnar Halgunset i LH Bygg Entreprenør as.
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næring i Rennebu

Rennebu kommune
Adresse:  Berkåk, 7391 Rennebu
E-post:   post@rennebu.kommune.no 
Telefon:  72 42 81 00
Telefax:  72 42 81 01
Åpningstid:  08.00-15.30

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

Byggesakskontoret
åpent hver dag kl 12.00 - 15.30

NAV tlf 73 43 74 10

Rennebunytt
Utgiver  Rennebu kommune og Mediaprofil as
Redaktør   Dagfinn Vold
Red.utvalg rådm. Birger Hellan (ansv.red.) 
 ordfører Bjørn Rogstad, Halldis Nyrønning 
 og Jan Bredeveien
Adresse Rennebu Nytt,  c/o Mediaprofil as, 
 Berkåk, 7391 Rennebu 
Telefon 72 42 76 66
E-post  Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil.no
 Annonser: mari@mediaprofil.no
Web  www.rennebunytt.no og 
 www.rennebu.kommune.no
Abonnement  Gratis alle husstander i  Rennebu, Jerpstad, 
 Kvikne og Soknedal
Opplag 2.400 stk

Kommunale møter
    
20.10. Kommunestyret 19.00
 Konstituerende møte 
Videre møteplan ut året er ikke fastlagt. 

Saklistene finner du på 
www.rennebu.kommune.no - Politikk

Er det nye kommunestyret villig til å satse på 
næringsutvikling? 

Lønnsomme bedrifter er grunnlaget for gode tje-
nester innen helse, omsorg, skole, kultur og fritid. 
Derfor er alltid jobb nr 1 å skape nye arbeidsplasser 
og bedrifter som går godt.

I små kommuner i distriktsNorge må kommunen 
være motor i næringsarbeidet. Ingen andre vil eller 
kan ta den rollen. Ingen andre har ressursene som 
kreves.

Det skal bli spennende å se om det nye kommune-
styret i Rennebu ønsker å satse på næringsutvikling. 
Eller rettere – hvor tungt de vil satse. Det trengs pen-
ger til mange gode formål. Enda bedre eldreomsorg, 
enda bedre skoler og barnehager, enda bedre fritids-
tilbud. Lista over mulige satsingsområder er nærmest 
uendelig. Hvor høyt vil det nye kommunestyret satse 
på næringsutvikling, på å skape arbeidsplasser og 
lønnsomme bedrifter?

Nytt kommunestyre – flere arbeidsplasser?

Strategisk næringsplan
I disse dager fremlegges utkast til strategisk 

næringsplan for behandling. Du finner hele utkastet 
på side 4 i denne utgaven av Rennebunytt. Kom gjerne 
med innspill og synspunkter til næringsrådgiver.

Næringsforeningen har fått utkastet til behandling, 
deretter skal planen opp til politisk behandling. Det 
skal bli interessant å følge med i behandlingen.

En plan kan behandles på mange måter. Man kan 
klappe, vedta fagre løfter – og legge planen i skuffen!? 

Eller man kan vurdere planen, avsnitt for avsnitt, 
prioritere, omprioritere og gjøre vedtak som forplikter.

La oss håpe at kommunestyret velger den siste vari-
anten. At de gjør et vedtak som angir både marsjret-
ning og marsjfart. At de gjør et vedtak som følges opp 
med bevilgninger og konkret handling.

Heller enn mange fagre løfter, trengs en realistisk 
og gjennomførbar plan!

Jan Bredeveien
næringsrådgiver
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AtB i Rennebu

som sikkert både administrasjonen og 
de som skal drive lokalpolitikken videre 
vil merke. 

Det er bare å ta av seg hatten for 
innsatsen, og ønske de tre lykke til 
videre utenfor politikken!

 
Av Dagfinn Vold

Tora har sju perioder i kommunesty-
ret, noe som vil si hele 28 år. Av disse 
har hun vært fire år som ordfører og 
seks år som varaordfører.

Bjørn har seks perioder i kommu-
nestyret, noe som tilsvarer 24 år, og av 
disse har han vært ordfører i seks år og 
han har vært varaordfører tre ganger. 

Med disse tre går det en utrolig sterk 
kompetanse ut av kommunestyret, noe 

Nils Arne Eggen har under-
streket betydningen av kon-
tinuitetsbærere. Nå slutter tre 
kontinuitetsbærere i lokalpo-
litikken her i Rennebu - og 
det er bare å si takk til alt de 
har vært med på å få gjennom-
ført.

For fjorten dager siden ble det arran-
gert avslutningsselskap i Mjuklia for det 
sittende kommunestyret, og spesielt for 
tre personer som hadde tjent lokalpoli-
tikken lenge. 

Solveig Anglen, Tora Husan og Bjørn 
Rogstad har fulgt hverandre i politikken 
i gjennom mange år, og tilsammen har 
de tre 76 år som lokalpolitikere. 

Solveig har seks perioder i kom-
munestyret - tilsammen 24 år. Av disse 
har hun vært medlem i HOO i fire år og 
leder i HOO i 12 år.

TAKK!

Takker av: Solveig Anglen (AP), ordfører Bjørn Rogstad (H) og Tora Husan (KrF) takker 
av i lokalpolitikken etter å ha sittet i kommunestyret i flere perioder.

BussTaxi tilbudet AtB har nå vært i 
drift i Rennebu siden 1. september, og 
ifølge Janne Havdal ved Rennebu kom-
mune har det vært noen misforståelser 
i innkjøringsperioden. – Det er viktig 
å presisere at dette i første rekke er et 
busstilbud, ikke et rent taxitilbud, for-
klarer Havdal. Hun framhever også at 
tilbudet skal vurderes fortløpende, noe 
som betyr at både ruter og tidspunkt 
kan bli endret underveis. 

God start
Ifølge helserådgiver Solveig Løkken 

har det vært en relativt god oppstart for 
tilbudet om BussTaxi i Rennebu. – Vi 
har akkurat fått statistikken for sep-
tember, og her ser vi at 42 reisende har 
benyttet seg av tilbudet. Vi ser også at 
antall brukere har vært økende utover 
måneden, så det er tydelig at folk har 
blitt mer oppmerksomme på tilbudet 
etter hvert, sier Løkken. Dette er også 
i samsvar med de tilbakemeldingene 
som har kommet fra taxisjåførene.

Informasjonsfolder
Hvilke tidspunkt og ruter som gjel-

der for BussTaxi i Rennebu er beskre-
vet i en informasjonsfolder, som nå 
skal være sendt alle husstander i kom-
munen. Informasjonen finnes også på 
kommunens hjemmesider. Foreløpig 
er det lagt opp til formiddagsruter på 
mandag og lørdag, mens det kjøres på 
ettermiddag / kveld de øvrige ukedager 
(unntatt søndager). – Tidspunkt er til en 
viss grad prøvd tilrettelagt i forhold til 
f.eks. aktiviteter i hallen og fritidsklubb, 
forteller Havdal, og vi har også inntrykk 
av at en del ungdommer har benyttet 
tilbudet i forbindelse med slike aktivite-
ter. – Vi oppfordrer folk til å prøve tilbu-
det, og gi oss gjerne tilbakemeldinger 
slik at tilbudet etter hvert kan bli best 
mulig for flest mulig, avslutter Janne 
Havdal.

Les mer på www.rennebu.kommune.
no eller www.atb.no  

Ny Tyskseter-
bekken bru

Den gamle brua over Tyskseter-
bekken ble etter en inspeksjon ikke 
lenger godkjent for bilferdsel. Dermed 
måtte det bygges ny bru, og prisover-
slaget for den nye brua inkludert veitil-
førsel var 1,5 millioner kroner. 

LH Bygg Entreprenør as fikk anbu-
det på bygging, og de utførte arbeidet 
sammen med Arne og Ottar Ramstad. 

Arne Meland, enhetsleder teknisk 
drift, kunne under åpningen av brua 
fortelle at brubyggingen ble billigere 
enn antatt, da sluttsummen bare ble på 
1 million kroner. Meland roste Gunnar 
Halgunset i LH Bygg Entreprenør as for 
godt samarbeid og gode løsninger som 
førte til innsparelsen.
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Arbeidsplasser
Nye arbeidsplasser skapes lettest i 

etablerte bedrifter. Bedrifter som alle-
rede er etablert i Rennebu, skal derfor 
prioriteres i kommunens næringsar-
beid. Kommunen skal støtte bedrifter 
som viser vilje og evne til utvikling og 
vekst.

I Rennebu står landbruk og trebasert 
næring sterkt. Kommunens nærings-
arbeid må fortsatt legge stor vekt på 
bistand til disse næringene. Samtidig 
må kommunens fortrinn som kraft-
kommune videreutvikles, og kommu-
nens ansvar for utvikling av reindrift og 
samisk kultur som næring skal ivaretas. 

Kommunen ønsker å bidra til utvik-
ling av reiseliv og utnytting av Rennebus 
rike og mangfoldige utmarksressurser 
gjennom å stimulere til samordning, 
fellesskapstiltak og samarbeid med 
regionale aktører. Støtte til enkeltaktø-
rer kan gis når disse bygger opp om fel-
lesskapstanken.

Bedriftene i Rennebu er med få 
unntak små og har begrensede ressur-
ser til administrasjon, kompetanseut-
vikling og markedsføring. Kommunen 
bør i samarbeid med næringslivet finne 
fram til ordninger som kan kompensere 
for disse begrensningene.

Utvikling av kompetansearbeids-
plasser er viktig for Rennebu kommune. 
Ett tiltak som bør utprøves er tilrette-

legging for fjernarbeid. Rennebu 
kommune vil arbeide for å få på plass 
nødvendig infrastruktur i samarbeid 
med Blilyst og blilystkommuner, samt 

deltakende bedrifter. Dette omfat-
ter god mobil- og bredbåndsdekning 
i kommunen og tilbud om gode kon-
torlokaler i godt kontormiljø (nærings-
hage). 

Industriareal
Rennebu kommune skal til enhver 

tid ha regulert og utbygd tilstrekkelige 
og gode industriareal. 

Kommunale tilskudd
Økonomisk støtte fra kommu-

nen skal fortrinnvis gis til utvikling av 
bedrifter; til kompetanseheving, mar-
kedsføring, organisasjonsutvikling og 
lederutvikling. Støtte til utstyrkjøp kan 
gis når særskilte grunner tilsier det. 

Mulighetene for å skape arbeids-
plasser, kortsiktig og langsiktig, skal 
veie tungt ved tildeling av kommunale 
midler. Midler som fører til konkurran-
sevridning mellom bedrifter hjemme-
hørende i Rennebu skal ikke gis.

Kommunal beredskap
I distriktene er det kommunen som 

må være drivkraft og motor i næringsar-
beidet. Rennebu kommune vil fortsette 
å ta dette ansvaret – i samarbeid med 
næringslivets egne organisasjoner, først 
og fremst Rennebu Næringsforening.

Kommunen må ha beredskap til 
å bistå bedrifter i bygda som kommer 
opp i kritiske situasjoner, og bered-
skap på å tilrettelegge for bedrifter som 
ønsker å vurdere etablering i Rennebu. 
Beredskapen bygges opp ved at egne 
ressurser prioriteres for de nevnte opp-

gavene og ved at det etableres samar-
beid med eksterne kompetansemiljø.

Rennebu kommune skal søke sam-
arbeid med nabo-kommuner i nærings-
arbeidet, når det er hensiktsmessig. 
Samarbeidet mellom næringshagene i 
Oppdal og Rennebu skal fortsette.

Rennebu kommune skal prioritere:
•	 å	ha	fond	som	alltid	har	kapasitet	til	
 å bistå bedrifter som blir prioritert
•	 å	ha	kompetanse	og	kapasitet	til	å	
 gi bygdas bedrifter bistand i uvante 
 og vanskelige situasjoner eller ved 
 kapasitetsbehov, samt rådgivning for 
 utvikling og vekst i bedriften 
•	 å	regulere	og	utbygge	tilstrekkelige	
 og gode næringsareal 
•	 å	bygge	ut	gode	næringslokaler	for	
 salg eller utleie til interesserte 
 bedrifter
•	 å	kunne	tilby	gode	kontorlokaler	i		
 gode kontormiljø (næringshage)
•	 å	arbeide	for	god	infrastruktur	for	
 næringsliv, innbyggere og fritidsinn-
 byggere 
 Mobil- og bredbåndsdekning er 
 særlig viktig

Rennebu 04.10.2011

Jan Bredeveien - næringsrådgi-
ver Rennebu kommune, sekretær for 
arbeidsgruppen

Anne Karin Nyberg og Torstein 
Engen - medlemmer av arbeidsgrup-
pen, oppnevnt av Rennebu nærings-
forening

Mål 
Å opprettholde og øke folketallet i Rennebu 

er et overordnet mål. 

Det kommunale næringsarbeidet skal ha 

som hovedfokus å støtte opp under dette 

målet og bidra til å opprettholde 

eksisterende og skape nye arbeidsplasser.

FortrinnRennebu kommunes tre sterke fortrinn:
	 •		den kommunikasjonsmessige beliggenheten   
  (E6, fylkesvei 700 og jernbanen)	 •		 stor	og	populær	kommune	for	fritidsboliger		 	

  og fritidsaktiviteter (med bl.a. Nerskogen, 
  Trollheimen og Forollhogna)	 •		 lav arbeidsgiveravgift (6,4 %)  må forsterkes og markedsføres.

UTKAST til

Strategiplan for næringsarbeidet
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Utfordring til 
næringsliv og alle 
lag og organisa-
sjoner i Rennebu!
Mandag 31.10.2011 invite-
res det til åpent møte med 
temaet Økt aktivitet og sam-
handling på torget - Rennebu 
Frivilligsentral kl 19-21.

Rennebu kommune har et flott torg 
som brukes i ulike sammenhenger.  Det 
er opp til innbyggerne selv, lag/organi-
sasjoner og næringsliv hvordan vi skal 
få et torg som blir attraktivt og som inn-
byggerne vil bruke.

Målet med dette møtet er å få en 
oversikt over de årlige arrangemente-
ne som allerede er på torget.    I tillegg 
bør en fokusere på å få til samhandling 
mellom flere aktører når det først er 
aktivitet på torget.

•	Rennebu	3000	-	Utfordrer	alle	lag	
og organisasjoner til å bruke torget mer.

•	 Er	 det	 noen	 som	 ønsker	 å	 skape	
litt liv og røre i desember?

Åpning av juletorg, julegrantenning,  
Pepperkakebygda, salg av smultringer/
julbakst, svartkjel, kornband, julekort-
laging, julekranskurs, små arrange-
ment for barn, hest og slede, julegløgg, 
adventspub, julenissetrasking, even-
tyrstund for barna, smånisser,  salg 
av juletre,  spennende juletilbud fra 
næringslivet og lignende.

Det er Rennebu 3000 som ønsker å 
utfordre flere til samhandling. I denne 
saken samarbeides det med leder for 
aktivitetsgruppa for torget i Rennebu 
og Rennebu Frivilligsentral.

Ønsker du som privatperson eller 
som leder for et lag eller organisasjon å 
skape aktivitet på torget så møt opp!

- Rennebu 3000
Evy-Ann Ulfnes

Rennebu 3000

— Helsesenteret har tjent oss dag 
og natt i 33 år, og særlig det gamle kjøk-
kenet var slitt. Vi satte i utgangspunktet 
av 1 million kroner. Arbeidet utvidet seg 
underveis og det kom uforutsette utfor-
dringer til, så sluttsummen ble på 5,5 
millioner. Men vi angrer ikke, for dette 
er ting som vi må ha i orden, sa en ord-
fører som var meget godt fornøyd med 
resultatet.

Solveig Anglen har vært leder i byg-
gekomitéen, og hun roste helserådgiver 
Solveig Løkken for utmerket sekretær-
arbeid. LH Bygg Entreprenør as med 
Gunnar Halgunset har stått for arbei-
dene, og de møtte på forskjellige utfor-
dringer underveis - som bl.a. asbest, og 
for lav takhøyde på kjøkkenet i forhold 
til standardiserte løsninger. Men arbei-
det gikk bra, selv om budsjettet sprakk, 
og den 11. mai kunne kjøkkenet tas i 
bruk - på dagen 33 år etter innflyttin-
gen i Helsesenteret. 

Omgjøringen har også medført fem 
nye kontorer ved hovedinngangen, 
nyoppussa lokaler for Dagsenter, kan-
tine og nytt inngangsparti. 

Mange gaver
Under åpningen fikk Helsesenteret 

mange gaver. Rennebu Sanitetsforening 
ga kr 20.000 til kopper og kar i kjøkke-
net. Kvinnegruppa hadde hatt basar og 
fått inn kr 38.000, som har blitt brukt til 
bl.a. 100 gardinglengder og 38 puter og 
dyner. Bygdekvinnelaget kom med kr 
10.000 som bidrag til innkjøp av stoler 
til Dagsenteret.

Solveig Løkken vil si en stor takk 
til frivillige organisasjoner og andre for 
gaver i forbindelse med åpning av kjøk-
ken, dagsenter/kantine og nye kontorer. 

Av Dagfinn Vold

Siv Remetun (Dagsenteret), Solveig Træthaug (Kvinnegruppa), Marit Gorsetbakk 
(Bygdekvinnelaget), Turid Ramstad (Rennebu Sanitetsforening) og Roy Sitter (kokk) 
gleder seg over nye lokaler.

Offisiell åpning i Helsesenteret
Det nye kjøkkenet, dagsenteret med kantine og nye kontorer 
ble nylig høytidelig åpnet med ordfører Bjørn Rogstad i spissen. 

Kulturskolen stod for underholdningen - her med Marie Brattset og Ellinor Gunnes. 
Ellers deltok også Sigrid Kjeka. Bak henger to bilder gitt som minnegave etter Aud Meslo.
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Møt representant fra Stihl i 
butikken på torsdag.
Gratis kurs i filing av motorsagkjede.
Vi griller på bålpanna. 

Ta turen innom oss. Velkommen!

Motorsag MS 241CM
Lett proffsag med M-Tronic, 
optimal motoreffekt. 
Effekt 2,2kW/ 3,0hk.   

4.490.-
Comfort Vernebukse       
Vernebukse i fullstretchmateriale. 
Gir unik bevegelsesfrihet og fin
passform

1.990.-

Velkommen til Stihl-dag
torsdag 20.oktober

Gjør et kupp – kun på torsdag!!
- 30 til -70% på div. Stihl motorsager,

ryddesager, gressklippere og verneutstyr!

Sagkjeder 5 pk

490.-

Møt representant fra Stihl i 
butikken på torsdag.
Gratis kurs i filing av motorsagkjede.
Vi griller på bålpanna. 
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Lett proffsag med M-Tronic, 
optimal motoreffekt. 
Effekt 2,2kW/ 3,0hk.   

4.490.-
Comfort Vernebukse       
Vernebukse i fullstretchmateriale. 
Gir unik bevegelsesfrihet og fin
passform
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torsdag 20.oktober
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490.-Møt representant fra Stihl i 
butikken på torsdag.
Gratis kurs i filing av motorsagkjede.
Vi griller på bålpanna. 

Ta turen innom oss. Velkommen!

Motorsag MS 241CM
Lett proffsag med M-Tronic, 
optimal motoreffekt. 
Effekt 2,2kW/ 3,0hk.   

4.490.-
Comfort Vernebukse       
Vernebukse i fullstretchmateriale. 
Gir unik bevegelsesfrihet og fin
passform

1.990.-

Velkommen til Stihl-dag
torsdag 20.oktober

Gjør et kupp – kun på torsdag!!
- 30 til -70% på div. Stihl motorsager,

ryddesager, gressklippere og verneutstyr!

Sagkjeder 5 pk

490.-
20. oktober.
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Organisering av telefontid ved Rennebu legekontor
- gjelder fra 15. oktober
Legen vil ringe opp pasient mellom kl. 11.00 og 11.30 etter at pasi-
enten tidligere på dagen, eventuelt dagen før har bedt om en tele-
fonsamtale.
Ved henvendelse vil vi foruten navn og aktuelt telefonnr., gjerne vite 
hva henvendelsen gjelder. Dette vil bety at sentralbordet er stengt fra 
kl.11.00 til 12.30 alle dager.

For øyeblikkelig hjelp ring 72 42 77 00 på dagtid.
Akutt ring 113

Sykepleier 100% 
Fast turnus med arbeid 
3. hver helg

Sykehjemmet består i dag av 32 
plasser på pleieavdeling og 7 
plasser på skjermet enhet.

Hovedarbeidsområder:
• Sykepleiefaglige oppgaver
• Stell og pleie av våre beboere
• Skape et godt arbeidsmijø

Ønskede kvalifikasjoner:
Treårig høyskole 
Det legges vekt på personlig 
egnethet. 

Rennebus nøkkelverdier er sty-
rende for organisa-sjonen.
Stillingen er innenfor HOO-
området, med for tiden arbeids-
sted ved sykehjemmet

Vi tilbyr:
• Utfordrende og utviklende 
   arbeid
• Et godt arbeidsmiljø
• God pensjons- og forsikrings-
   ordning

For nærmere opplysninger, 
kontakt enhetsleder Borgny Lien 
tlf 72 40 25 12 eller 
avdelingssykepleier Wivian 
Larsen tlf 72 40 25 14.

Det kan kun søkes på stillingen 
gjennom elektronisk søknads-
skjema som du finner på www.
rennebu.kommune.no under 
”stilling ledig” - ”Rennebu kom-
mune” - ”Selvbetjening” 
innen 1. november 2011.

Kontakt Servicetorget i Rennebu 
ved evt. spørsmål om søknads-
skjema, tlf 72 42 81 00 eller 
postmottak@rennebu.kommune.
no 

Søkerlisten kan bli offentliggjort 
jmf. Offentlighetsloven § 25.

- Rådmannen

Rimelig bra statsbudsjett

— Det fremlagte Statsbudsjettet er 
for Rennebu kommunes del bedre enn 
forventet, sier økonomirådgiver Karl 
Petter Gustafsson.

— Summen av skatt og rammetil-
skudd ser ut til å bli bedre enn vi har 
sett for oss. Vi har forventet bare en liten 
vekst for vår del. Nå viser det seg at det 
også blir en vekst for kommuner som 
Rennebu, som ikke har hatt en økning 
i befolkningen.

Gustafsson forteller at den store 
gevinsten for Rennebu kommune i 
Statsbudsjettet er endring i reglene for 
beskatning av kraftverk. 

— Takstene for kraftskatt har hatt 
et uendret makstak en tid. Nå vil dette 
makstaket bli indeksregulert, noe som 
kommer bl.a. Rennebu kommune til 
gode. Dette vil medføre en del pluss for 
Rennebu i mange år fremover, og for 

neste år vil det si ca 500.000 kroner mer 
i forhold til vår vedtatte Økonomiplan. 

I tillegg vil kommunen få kr 300.000 
i ekstra skjønnsmidler på grunn av 
utgifter kommunen har i forbindelse 
med økt hyttebygging. Gustafsson 
sier at dette er helt nytt, og at det er 
Fylkesmannen og kommunene i Sør-
Trøndelag som har blitt enige om den-
ne ordningen.

— Selv om inntektssiden kan se lys 
ut, står kommunen overfor utfordringer 
på utgiftssiden. Dette gjelder bl.a. vekst 
i barnevernet og oppstartkostnader 
med at kommunen vurderer å slutte seg 
til Trondheim brannvesen. Disse to tin-
gene vil nok ta det meste av økningen, 
forteller Karl Petter Gustafsson.

Av Dagfinn Vold
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ulturv  kku
22.10–30.10 - i Rennebu -   2011K 

Lørdag 22.oktober
RennebuSpæll Kl 10.00 i Rennebuhallen  
 Konkurranse for skolekorps med tema: 
 Let`s Dance
 Se egen annonse med program.
 Kl 18.00 Konsert med premieutdeling
 Arr: Rennebu Skolekorps. 

Søndag 23. oktober
Arne-kveld  Kl 19.30 på Sandbrekka. En kveld i Arne 
 Lundaløkks ånd. Arr: Rennebu Historielag
 og Rennebu Frivilligsentral
Tirsdag 26. oktober
Åpen dag i Bakeriet Kl 12.00-15.00 på Sandbrekka.
 Bak ditt eget brød, kjøp både brød og kaffe.
 Arr: Rennebu Bygdekvinnelag
Klubb, flesk og duppe  fra kl 14.00 i Hallandstuggu. 
 Arr: Orgelkomitéen

Onsdag 26. oktober
Rennebu Songkor  Kl 19.00 åpen sangøving i omsorgsboligene, 
 Berkåk 
Bokkafe  Kl 19.00 i 1950-huset på Innset. 
 Arr: Innset Historielag

Torsdag 27. oktober
Konsert  Kl 18.00 Joakim Bergsrønning m/band på 
 Frivilligsentralen kl 18.00
Sommer i Tyrol  Kl 19.30 Premiere på 10. klassens 
 musikaloppsetning i Rennebuhallen

Fredag 28. oktober 
Sommer i Tyrol  Kl 12.00 - 10. klassens musikaloppsetning 
 i Rennebuhallen
 Kl 19.30 - 10. klassens musikaloppsetning 
 i Rennebuhallen
Kvinneforeningsbasar Kl 19.30 i Misjonshuset på Voll 

Lørdag 29. oktober
Medlemsfest/ Kl 20.00 Rennbyggin Gammeldansklubb 
korgfest musikk ved Full Rulle. 
 Mulig å tegne medlemsskap ved inngang.

Utstilling på Frivillighuset hele uka 

Samarbeids-
partnere for 
Kulturvukku 

2011:

Rennebu Bygdearrangment as

Det er viktig 
å ha noe 
å leve av

- men 
like viktig 
å ha noe 

å leve for!
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leumstur til Riga i månedsskiftet april / 
mai. – Av andre musikalske innslag som 
er på plass, kan vi nevne Tore Sneve og 
Tore Viken fra Oppdal. Ellers har vi en 
del følere ute, men det er ikke alt som 
er kommet på plass enda, forteller Maj 
Britt Svorkdal Hess. 

Kaffeservering
På en trivelig kveld hører det jo 

naturlig med at det blir kaffe og noe å 
bite i, og det blir det også på Sandbrekka 
denne kvelden. Det vil også bli anled-
ning til å si noen ord, for dem som måt-
te ønske det. – Alt er gratis, og vi ønsker 
så mange som mulig hjertelig velkom-
men til en kveld med musikk, sang og 
humor, avslutter Maj-Britt på vegne av 
arrangørene.  

Tekst: Mona Schjølset

– Dette skal ikke være en høytide-
lig minnemarkering, men en kveld der 
folkelighet og trivsel står i sentrum, slik 
som Arne selv ville ønsket det, sier May 
Britt Svorkdal Hess på Frivilligsentralen. 

Kjell Grytdal
Arne Lundaløkk var veldig glad i 

gode fortellinger, og på Sandbrekka har 
arrangørene fått med seg Kjell Grytdal 
til å bidra med både humor og etter-
tanke. Disse to møttes ved flere anled-
ninger, blant annet gjennom den årlige 
”Lygarfestivalen” som ble arrangert i 
forbindelse med Lundamo-dagene. 

Rennebu Songkor
Sang og musikk var også en viktig 

del av livet til Arne, og en veldig sentral 
aktør i så måte er Rennebu Songkor, der 
Arne var medlem helt fram til han døde. 
Han rakk også å få med seg korets jubi-

Arne-kveld på Sandbrekka
Søndag 23. oktober arrangerer Rennebu Historielag og 
Frivilligsentralen Arne-kveld på Sandbrekka, til minne om 
Arne Lundaløkk, som døde i vår. 

Per Stavne og Arne Lundaløkk i en velkjent og humoristisk passiar.

ulturv  kku
22.10–30.10 - i Rennebu -   2011

K 
Joakim og 
Jazzkorpset

Jazzkorpset består av 7 elever fra 
rytmisk linje ved Universitetet i Agder. 
Gruppa spiller hovedsaklig egenkom-
ponert instrumentalmusikk forankret 
i amerikansk jazztradisjon. Bandet 
har nå spilt sammen i omlag to år, 
og har deltatt på mange konserter i 
Kristiansandsområdet. De har også 
deltatt på Moldejazz to år på rad. En 
av medlemmene i gruppa er Joakim 
Bergsrønning fra Berkåk, som etter 
hvert har utviklet seg til en drivende 
dyktig saxofonist. I forbindelse med 
Kulturvukku blir det nå altså mulighet 
for hjemmepublikum å få høre Joakim 
og hans medmusikanter i fri musikalsk 
utfoldelse.

Frivilligsentralen, torsdag 27. 
oktober kl. 18.00

Tradisjonell aksjonsdag på Berkåk skole
Tradisjonen tro har elevene på barnetrinnet ved Berkåk skole også i år opplegg i forbindelse med den nasjonale TV-aksjonen. 

Dette er et opplegg elever og lærere på barnetrinnet har kjørt i en årrekke, og det er mange gode formål som har fått nyte godt 
av pengene som blir samlet inn denne dagen. 

Årets TV-aksjon samler inn penger til Norsk Folkehjelps arbeid med rydding av miner og klasebomber. – Aksjonsdagen 
bruker å være en sosial og trivelig dag med loddsalg, tombola, kaffesalg og underholdning, så jeg håper mange tar turen til 
samfunnshuset den 21. oktober, oppfordrer Unni Østreng på vegne av 1.-7. team. Selve aksjonsdagen starter kl. 10.00, med 
loddsalg, tombola og kaffesalg, og kl. 12.00 blir det underholdning av elevene på barneskolen. 
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Astrid Smeplass og 
Matias Ommedal, 
i hovedrollene som 
bestyrerinne Josepha og 
hovmester Leopold.

Kulisse og 
rekvisittgruppa: 
Ronny Kant Flatås, 
John Ingebrigt 
Myrbekk, Eirik 
Olstad, Erlend Reitås 
Sæther, John Tore 
Bruholt og Adrian 
Bergsrønning. 

ulturv  kku

22.10–30.10 - i Rennebu -   2011

K Siste innspurt for 
”Sommer i Tyrol”Alle oppgaver i forbindelse 

med årets musikal er nå for-
delt, og etter å ha ladet batte-
riene i høstferien, har 10. klas-
singene nå full fokus fram mot 
premieren den 27. oktober.

Selv om det er skuespillerne som 
står på scenen som er de mest syn-
lige i oppsetningene, er alle oppga-
ver like viktige, poengterer lærer Rune 
Skjolden. – Hvis det som foregår bak 
scenen ikke fungerer bra, vil ikke skue-
spillerne få til en optimal forestilling 
heller, sier Skjolden. Hovedrollene som 
Josepha og Leopold skal i år bekles av 
Astrid Smeplass og Matias Ommedal. 
Begge disse to har flere års fartstid som 
musikere i forbindelse med tidligere års 
oppsetninger, og har på den måten litt 
erfaring med hele prosessen. 

Samarbeidsprosjekt
Selv om det er Rune Skjolden de 

fleste forbinder med musikaloppset-
ninger på ungdomsskolen, er han raskt 
ute med å presisere at dette er et sam-
arbeidsprosjekt mellom alle lærerne på 
10. team. – I år er det Mona Isene som 
er teamleder, og det er hun som trek-
ker i trådene når det gjelder regien i 
forestillingen og samordner arbeids-
oppgaver for de øvrige lærerne. Jeg har 
hovedfokus på orkesteret, og musikken 
som skal øves inn, forklarer Skjolden.  
Orkesteret er også i år en fin blanding 
av 8. – 9. og 10. klassinger. De eldste har 
vært med på flere musikaloppsetninger, 
og noen er med for første gang. 

Rekvisitter, kulisser og kostymer
Den første uka etter høstferien blir 

det intensiv øving for skuespillere og 
orkester, og dessuten må alt av rekvi-
sitter, kostymer og kulisser på plass i 
løpet av denne uka. De siste dagene før 
premieren skal det hele settes sammen. 
– Da skal lyd og lys på plass, og alle 
enkeltdeler skal sys sammen til en hel-
het. Dette er en spennende og tidkre-
vende prosess, som forhåpentligvis 
fører fram til en feiende flott forestil-
ling i Rennebuhallen den 27. oktober, 
avslutter Rune Skjolden.

Tekst: Mona Schjølset

Foto: Rune Skjolden

Kostyme, sminke 
og hårgruppene: 
Bak fra venstre: 
Synnøve Bjørseth 
Olsen, Emilie 
Sæter Flå, Ada 
Zamojska, Oda 
Margrete Sigstad, 
Maiken Knutsen og 
Ragnhild Hofstad. 
Foran fra venstre 
sitter de to ans-
varlige: Monja 
Ødegård (hår/
sminke) og Johanne 
Eithun (kostyme)
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ulturv  kku
22.10–30.10 - i Rennebu -   2011

K Let´s Dance i Rennebuhallen

Lørdag 22. oktober er det igjen klart 
for RennebuSpæll, og ifølge Kristin 
Reitan, som er leder i hovedkomitéen, 
følger årets arrangement samme suk-
sessoppskrift som tidligere år. – Det er 
kun små justeringer som blir gjort fra 
år til år, f.eks. er den gode, gamle taco-
middagen på plass igjen i år, smiler 
Reitan. 

Soulmates er også velkjent i 
RennebuSpæll sammenheng, og i år 
spiller de både før og etter premieut-
delingen. – Vi har valgt å bruke dem 
også i år, for de er så flinke til å få med 
seg publikum og skape liv i salen, sier 
Kristin Reitan. En liten forandring fra 
tidligere år, er at arrangørene har valgt 
å komprimere opplegget så mye som 
mulig. Det vil si at festkonserten med 
Soulmates starter allerede kl. 18.00, så 

Ragnhild Eithun spil-
ler solo under Rennebu 
Skolekorps sitt innslag 
på RennebuSpæll.

Sosial 
bakedag på 
Sandbrekka

Britt Karin Kvam og Tora Husan i aksjon i 
bakekjelleren på Sandbrekka.

I forbindelse med Kulturvukku 
arrangerer Bygdekvinnelaget ”Åpen 
Dag” i bakeriet på Sandbrekka. Olaug 
Reitås og de andre dyktige damene i 
Bygdekvinnelaget fyrer opp steinovnen 
om morgenen, slik at den er klar til å tas 
i bruk fra i tolv tida. – Vi kommer til å 
gjøre ferdig noen deiger på forhånd, og 
regner med mange tar med sine egne 
deiger også, sier Reitås. Steinovnen 
egner seg godt til steking både av stor-
brød, boller, wienerbrød o.l.

- Det er veldig sosialt og trivelig å 
bake sammen, så selv om det tar lang 
tid å fyre opp i ovnen, er det vel verdt 
strevet hver eneste gang, smiler Olaug 
Reitås. Det vil naturligvis bli anledning 
til å kjøpe seg kaffe, og utover dagen 
kan man forhåpentligvis også nyte 
rykende ferskt bakverk attåt.  

Bakeriet Sandbrekka, 
tirsdag 25. oktober kl. 12.00-15.00

blir det premieutdeling ca. kl. 19.00. 
Deretter fortsetter Soulmates fram til 
kl. 21.00, og da rundes det hele av. – Vi 
har sett en tendens til at mange korps 
velger å reise hjem tidligere fordi det 
kan bli lenge å vente utover kvelden, og 
derfor har vi valgt å gjøre det på denne 
måten, sier Reitan. 

Temaet for årets RennebuSpæll 
er Let´s Dance, så det ligger vel an 
til en del svingende danserytmer i 
Rennebuhallen denne dagen. – Det ser 
ut til å bli mange spreke sceneinnslag ja, 
og vi får nok se en del Michael Jackson 
kopier i løpet av dagen, smiler Kristin 
Reitan. 

Rennebuhallen, lørdag 22. oktober 
kl. 10.30 

Dirigent Renathe Mjøen Kristiansen med hele korpset samlet.
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Arrangør:

Rennebuhallen lørdag 22. oktober 2011 
1. Skatval skolemusikk 10.30-10.50
2. Lundamo, Hovin og Flå Skolekorps 10.55-11.15
3. Soknedal-, Ålen-, Singsås- og Støren skolekorps 11.20-11.40
4. Småbispan 11.45-12.05
Pause
5. Vikhammer og Saksvik Skolekorps 12.25-12.45
6. Åsvang og Eberg Skolekorps / 
    Brundalen og Charlottenlund Skolekorps 12.50-13.10
7. Halsen Skolekorps 13.15-13.35
8. Tillerbyen skolekorps 13.45-14.05
9. Rennebu skolekorps 14.10-14.30
Pause
10. Utleira skolekorps 15.00-15.20
11. Åsheim skolemusikkorps 15.25-15.45
12. Viggja & Børsa Skolekorps 15.50-16.10
13. Ranheim Skolemusikkorps 16.15-16.35
14. Haraldreina og Kvislabakken Skolekorps 16.40-17.00

Årets tema: Let´s Dance
Inngang: Voksne kr 150/Barn t.o.m 16 år gratis

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Rørlegger og avd.lager ved Mærk bru
Oddvar Lien: 901 64 232

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

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå

Soknedal - tlf 72 43 34 14/414 52 610

Vi ønsker å bidra 
til en verdig gravferd

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå
Tlf 72 43 34 14/414 52 610

Vi ønsker å bidra 

til en verdig gravferd

Langt opp på Åpenhets-indeksen
Nylig ble resultatene fra Åpenhetsindeksen 2011 offentliggjort, og Rennebu kommune kom godt 
ut av det på alle kriterier som ble lagt til grunn i undersøkelsen. 

Rennebu kommune oppnådde 13 av 18 oppnåelige poeng, mens landsgjennomsnittet lå på 8,55 poeng. – Dette betyr jo 
naturligvis ikke at vi gjør alt riktig her i kommunen, men vi tar det i alle fall som et signal på at vi er på riktig vei, sier servicevert 
Janne Havdal. 

Bakgrunnen for undersøkelsen er et ønske om at norske kommuner generelt skal få en større åpenhet i forhold til innbyg-
gere, media og omverden. Det kan være åpenhet i forhold til de som ønsker å ta rede på hva som foregår i kommunen, og i for-
hold til de som ønsker å følge eller påvirke beslutningsprosesser. Kommunens hjemmesider ble også vurdert etter fastsatte kri-
terier, og likedan responstiden på å levere etterspurt materiale. På dette punktet fikk Rennebu kommune full score, og var en 
av seks kommuner i Sør- og Nord-Trøndelag som leverte all etterspurt dokumentasjon i løpet av en virkedag. Prosjektgruppa 
som har vurdert kommunene har bestått av sju medlemmer fra Norsk Presseforbunds offentlighetsutvalg, 
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Årets ildsjel
Rennebu idrettsråd har kåret 
Jon Austberg fra Innset 
idrettslag som årets ildsjel i 
Rennebu.

Austberg 
har siden 1981 
(30 år) hatt 
ansvaret for 
løypeprepare-
ringa på Innset. 
Han står opp 
før det blir lyst 
på lørdag mor-
gen og kjører 
resten av helga.  Unntaket er når det er 
snøstorm og minus 30 grader.

Austberg tar også ansvar for rydding 
av traséen og skilting av løypenettet. 
Han konstruerer og bygger løypeutstyr 
selv for å få det mest mulig funksjonelt. 
Det går også med mye arbeid til repara-
sjoner av slitt utstyr. Selv sier Austberg 
at han ikke kunne drevet med dette 
uten støtte fra Kåre Olav Nyhus og Odd 
Bjarne Havdal. Disse to har vært med 
Austberg i alle disse årene - Nyhus tid-
ligere, og de siste årene er det Havdal 
som har stilt opp. Austberg stiller også 
egen scooter til disposisjon til dette 
arbeidet, da scooteren til Innset idretts-
lag er utslitt og ikke klarer de bratteste 
bakkene alene lenger.

Det er behagelig å være leder i 
Innset idrettslag med slike ildsjeler, 
sier Jan Helge Lilleindseth. På vegne av 
Austberg og Innset il er han glad for at 
akkurat Austberg ble kåret til årets ild-
sjel. 

Austberg mener barna fortjener 
gode løypeforhold. Alle skal ha sam-
me mulighet til gode løyper, om du 
heter Marit Bjørgen eller er 5 år og er 
fra Innset, skal du ha mulighet for gode 
løyper, er mottoet hans. Det er barnas 
glede over gode løyper som er drivkraf-
ten for å drive med dette. I tillegg får 
han mange positive tilbakemeldinger 
fra de som bruker løypene.

Utdelingen av årets ildsjel vil skje på 
Idrettens Hederskveld, Britannia Hotel, 
fredag 21. oktober.

Vi gratulerer Jon Austberg med 
utmerkelsen!

- Liv Lian Kosberg

Vår ungdom: 

Siw Tanita Nygård
23 år gamle Siw Tanita Nygård 
er født og oppvokst på Innset, 
og hun begynte tidlig å drøm-
me om en karriere innenfor 
teater og drama. 

Tidligere var målet helt klart å bli 
skuespiller selv, men i løpet av de siste 
årene har hun i enda større grad fått 
øynene opp for regissørrollen. 

Mange roller på Innset
Skuespillerkarrieren startet tidlig, og 

Siw Tanita trekker fram tidligere rektor 
Eirik Lauvås, som en viktig inspirator. 
– Han var antagelig interessert i teater 
og skuespill selv, for hvert år ble det 
satt opp skuespill ved skolen, hvor vi 
elevene fikk lov å prøve oss på scenen, 
forteller Siw Tanita. – For meg var dette 
virkelig noe av det artigste med skolen, 
jeg elsket å stå på scenen og meldte 
meg sikkert frivillig til all slags roller, ler 
Siw Tanita.

Artig å lære bort til andre
Etter ungdomsskolen ble det tre år 

på Ringve videregående i Trondheim, 
med hovedfokus på musikk, dans og 
drama. Etter dette gikk ferden vide-
re til Drammen, der det ble to år på 
Danvik folkehøgskole. Første året var 
det teater / skuespillerteknikk som 
sto i fokus, mens andre året dreide 
seg om TV-produksjon, både foran og 
bak kamera. Tanken på å innta en litt 
mer tilbaketrukket rolle som regissør 
/ instruktør meldte seg etter et år med 
teater / drama ved lærerhøgskolen i 
Nesna. – Her fikk jeg prøve å lære bort 
forskjellige typer skuespillerteknikk til 
andre, og det var en rolle jeg trivdes 
veldig godt med, sier Siw Tanita. 

Musikal og Rennebuspæll
Under fjorårets Greace-oppsetning 

i Rennebuhallen, var det Siw Tanita 
som ble hyret inn som regissør. – Veldig 
artig! Ungdommene var flinke og lyd-
høre, og det var et oppdrag som abso-
lutt ga mersmak, smiler Siw Tanita. Hun 
har også en finger med i forbindelse 
med Rennebuspæll, der temaet er ”Lets 
Dance”. Rennebu Skolekorps har lagt 
opp til et program der det naturlig nok 
blir en del dansing. Uten å røpe for mye 

har vi vel hørt rykter om både Michael 
Jackson og Can Can, og det er altså Siw 
Tanita som har tatt utfordringen med 
å finne en koreografi som er tilpasset 
ungene. 

Jakten på Kjærligheten
Denne høsten er det nok mange 

som har fått med seg at Siw Tanita har 
vært en av frierne i ”Jakten på kjær-
ligheten”, men når det gjelder dette 
temaet er det ikke mulig å få lokket ut 
av henne en eneste liten hemmelig-
het. – Det er ganske klare regler for hva 
vi kan uttale oss om i media ja, så den 
som er interessert må bare følge med 
på TV, smiler Siw Tanita. Det hun imid-
lertid kan fortelle er at hun syns det var 
en spennende og lærerik erfaring å ha 
med seg. – Jeg har jo ikke sett en så stor 
TV-produksjon på nært hold før, så det 
var veldig spennende. Dessuten var det 
en ny opplevelse å spille seg selv foran 
kamera, og ikke gå inn i en annen rolle, 
sier Siw Tanita. 

Matansvarlig hos Shell
I skrivende stund har Siw Tanita 

100% stilling som matansvarlig / NK 
hos Shell på Oppdal. – Jeg har et mål 
om å få tatt pedagogikk mens jeg 
arbeider her, så kan jeg forhåpentlig-
vis begynne å undervise etter hvert, 
sier hun. Hva slags jobb det blir, eller 
hvor i landet hun ender opp, er forelø-
pig ukjente faktorer, men at Siw Tanita 
ønsker å jobbe med noe kreativt innen 
teater, dans eller drama, det er i alle fall 
helt sikkert.    

Av Mona Schjølset

Siw Tanita Nygård 
instruerer Kristi Nyhaug.
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Ledige kursplasser! 
 

Kurs - Varighet Oppstart 
Data – Powerpoint – 2 kvelder 18. okt 
Anleggsmaskinfører – 4 dager    24. okt 
Data - Bildebehandling - 5 kvld 1. nov 
Data – Outlook/Explorer – 2 kv 1. nov 
Spansk for begynnere – 8 kveld 2. nov 
Økonomi & regnskap – 8 kveld  7. nov 
Data – Excel 2010 – 2 kvelder 9. nov 
Bedriftsledelse – 8 kvelder  16. nov 
Engelsk  dagligtale – 8 kvelder 17. nov 
Lafting – 26 kvelder 17. nov 
Truckfører – 4 dager november 
Stillasmontering . 4 kvelder november 

Nærmere info og påmelding på: 

www.gauldal.vgs.no/gauldal-ressurs 

 
 

 

DIN LOKALE 
RØRLEGGER

Butikk:  72 42 64 64
Vakttelefon:  464 49 272

Industriveien 4, 7391 Rennebu

Det er viktig at
ditt barn er synlig 

i trafikken!

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

De siste årene 
har vi delt ut over 
1000 refleksvester til 
1. og 2. klassinger i 
Rennebu og Oppdal. 

Vi i Gjensidige
ønsker å bidra til 
å gjøre ditt barn 
synlig i trafikken!

Oppdal 72 40 49 90  – Berkåk 72 42 82 50

Storlismia as, et  rma med det meste for de  este
Salg av:
-Skog og hageutstyr
-Småmaskiner
-Moped, ATV og Snøscooter
-Landbruksustyr og rekvisita
-Tilhengere og tilbehør
--Elektro og handverktøy
-Kulelager, kilreimer og batteri
-Forbruksmatriell og rekvista

Reparasjon av:
- Småmaskiner
- Snøscooter og ATV
- Elektroverktøy
- Traktor og landbruksutstyr
- Tilhengere og tilbehør
- - Person, varebil, lastebil og buss
- Periodisk kjøretøykontroll
-Slangeverksted med 24T Vakt
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Årsmøte i Rennebu Skytterlag
Fredag 18. nov kl 19.00 i 
Skytterhuset, Gammelstødalen.
Vanlige årsmøtesaker. 
Se www.rennebuskytterlag.com for sakliste.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte, sendes 
rennebu@skytterlag.no eller
Bjørn Inge Haugset innen 4 nov. 2011.

Skyteskole
Rennebu skytterlag innbyr til skyteskole for 
unge og eldre. Oppstart mandag 7. nov 2011. 
Påmelding til Lars Halland tlf 911 80 413 
innen 31. oktober 2011.

Orgelkveld i Berkåk kirke 
søndag 6. november kl 19.30
Arne Ree m.fl - Rennebu mannskor
Gunnar Bonsaksen kåserer. 
Bevertning og åresalg i Menighetshuset etterpå. 
Hjertelig velkommen! 

Arr. orgelkomiteen. 

Ønsker å kjøpe gamle tråsykler 
fra før 1960. Kan være vrak/opprustet. 
Spesielt interessert i merkene på ramma. Tlf 907 80 807

Klubb, flesk og duppe
på Hallandstuggu tirsdag 25. oktober kl 14.00.
Velkommen!

Sokkelleilighet ledig f.o.m 1. nov.
Gamle Kongevei 52, Berkåk. 78m2. 
Stue, kjøkken, bad, 1 soverom. P-plass for en bil.
Tlf 922 30 749

Hyggekveld 
LHL-senteret 
torsdag 3. november kl 19.00

Musikk Kåre Ringlie m. flere og allsang
Marit og Sivert kommer - Diktlesning - Trim

Åresalg (gaver mottas med takk)
Inngang kr 50,- Servering

Alle velkommen!

Hjertelig hilsen LHL Rennebu

K U N N G J Ø R I N G E R

192/1 og 212/1 kunngjøring - 
sluttbehandling på reguleringsplan 
Fremre Innerdalen hyttefelt

Kommunestyret godkjente i møte 22.09.2011, regule-
ringsplan for Fremre Innerdalen hyttefelt i medhold av 
Plan- og bygningslovens § 12-12.

Plandokumentene kan ses på www.rennebu.kommune.
no og i Rennebu kommunehus.

Vedtaket kan påklages. Eventuell klage skal framsettes 
for Rennebu kommune innen 17.11.2011, jfr. Forv.l. 
§§ 28 og 29.

Krav om erstatning for tap i forbindelse med regule-
ringsplanen framsettes for Rennebu kommune innen 
3 år fra denne kunngjøring.

- Rådmannen

Sesongavslutning for alle spillere 
(født 2000 og eldre), trenere, lagledere og 
foreldre/foresatte i Berkåk Samfunnshus 
søndag 30. oktober 2011 kl. 18.00. 
Vel møtt. Hilsen Rennebu IL Fotball

Skigruppa skal kjøpe inn skidresser 
og overtrekksvester i klubbens farger.
Er DU interessert i å være med på felles 
innkjøp - ta kontakt med skigruppa på e-post 
eller telefon!
e-post: unni.smestu@loqal.no - tlf 907 47 374

Avskjedsgudstjeneste med Tore prest
Søndag 30. oktober blir det avskjedsgudstjeneste med 
Tore A. Samuelsen i Rennebu kirke kl. 11.00. 
Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe/avskjedsarrangement i 
Misjonshuset på Voll. Vi ønsker alle hjertelig velkommen!
Hilsen Rennebu menighetsråd

Det vil bli arrangert quIz på 
BygdaPøbben fredag 21.10.11, 
fredag 11.11.11 og fredag 
11.12.11 fra kl. 21.00
Det kåres et vinnerlag hver 

kveld, samt en vinner på flest poeng etter endt cup i mars 
2012. Velkommen:)

Vi arrangerer RAKFISK-LAG lørdag 05.11.11 kl. 20.00.
Pris pr. person kr 300,00
Bindende påmelding innen 28. oktober til 72 42 77 05
Forbehold om nok påmeldte. Rennebu - tlf 477 10 998



16 Rennebunytt

RETuRADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebunytt -  neste nummer 3. november - frist for stoff 26. oktober -  Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!
21.10 Aksjonsdag                    Berkåk skole     10-13.30
22.10 RennebuSpæll Rennebuhallen 
27.10 Formiddagstreff Staure 11.00
28.10 Basar Voll Misjonshus 19.30
01.11 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
01.11 Strikkekafé med Husfliden Åshuset 19.00
03.11 Mottak av klær Refshus skole 16-18
06.11 Orgelkveld Berkåk kirke 19.30
Frisktrim hver onsdag i Rennebuhallen kl 10-11
Step hver tirsdag i Rennebuhallen kl 20-21
zumba hver mandag i samfunnssalen kl 18-19
Yoga hver tirsdag på Voll skole kl 20
Gjeterhundtrening 
på Innset hver tirsdag kl 18 
på Stamnan hver torsdag kl 18
KuLTuRVuKKu - se eget program side 8

Gratis innrykk i kalenderen
– kontakt Rennebunytt på tlf 72 42 76 66 
eller send epost til mari@mediaprofil.no

Sparebankuke
24. oktober – 28. oktober

Kom og tøm sparebøssen!
Alle barn fra 0 – 14 år  får små gaver og
blir med i trekningen av to sykler.

Tirsdag 25. oktober kaffeservering Støren
Torsdag 27. oktober kaffeservering Soknedal 

Velkommen til sparedager. Sett av litt tid og vi gir deg råd om ulike 
sparealternativer, samt informerer deg om barneforsikring.

tlf 72 43 00 40  – soknedal-sparebank.no

”Rennbyggin” i Trondheim har gleden av å 
invitere til høstfest lørdag 5. november 2011 
kl. 19.00 i Rostenhallen (rett over veien for 
City Syd).

Koldtbord - ERIK´S spiller til dans - Åresalg.
Inngang: kr. 250,-
Påmeldingsfrist: søndag 30. oktober 2011.
Påmelding til: Eli Hukkelås, tlf 72 55 40 81 / 
901 20 898 eller mail: elihukkelaas@live.no
eller Ingunn Tverdal, tlf 73 96 27 88 / 917 81 330 eller 
mail: itverdal@online.no 
Hvis det blir nok interesse, vil det bli satt opp buss 
fra Rennebu. Ta evt. kontakt med Kjell Olav Hoel, tlf. 
95144130.

Vi ønsker velkommen til høstfest!


