
Rennebu Nytt
Informasjonsblad og Annonseorgan                     Nr. 3/2004,  19. febr.   Årg. 27

Hovedutvalget for helse, omsorg og opp-
vekst har vedtatt at Rennebu skal tilknyttes
legevaktsentralen ved Orkdal Sjukehus. Fra
1. mars  2004 gjelder derfor følgende:

LEGEVAKT
- 72 48 01 00, hele døgnet

AKUTT HJELP/AMBULANSE 
- ring fortsatt 113

VED BESTILLING  AV LEGETIME, forny-
ing av resepter og sykemeldinger  etc, ring
det lokale legekontors nummer 72 40 25 40

Dette skal ikke innebære noen forandring

for brukerne annet enn at legevakttelefonen
betjenes fra OSS i stedet for fra Oppdal som
nå. Det er fortsatt legene i Rennebu og
Oppdal som betjener vaktene.

Legevaktsentralen v/ Orkdal Sjukehus
har meddelt at det i det siste har vært litt kø
på ettermiddagstid, noe de er i gang med å
rette på. Men ved behov for øyeblikkelig
hjelp gis det beskjed om å ringe 113.

Vi håper innbyggerne får den hjelp de har
behov for til rett tid. Vi ber også om tilbake-
melding snarest hvis det er noe som ikke er
tilfredsstillende, slik at vi får sende avviks-
melding til rette innstans. Er det noe som
ikke fungerer ta kontakt med Servicetorget
eller konst.enhetsleder  Marta H. Withbro.

FULLDISTRIBUSJON

Regu-
lerings-

plan Sørøyåsen
I morgen blir det

andre gangs behand-
ling av saka
Reguleringsplan Sør-
øyåsen. Det har vært
ei omdiskutert sak,
og når den nå skal til
andre gangs  behand-
ling er det kommet
inn hele 62 uttalelser i
saka – 55 fra hytteeie-
re/andre, to fra
næringsdrivende
eller beboere på
Nerskogen og fem fra
offentlige myndighe-
ter. 

Rådmannen sier i
sitt saksframlegg at
med de endringer
som er foreslått og
med bevisst håndhe-
ving av planbestem-
melsene mener råd-
mannen at utbygging
i tråd med planforsla-
get og de foreslåtte
endringer vil være
akseptabelt både for
grunneierne som
fremmet planen, ret-
tighetshaverne, bebo-
ere i hus og hytter og
allmennheten. 

Møtet er i kom-
munestyresalen, og
saka Reguleringsplan
Sørøyåsen er beram-
met til kl 12.00 i mor-
gen fredag 20. febru-
ar.

72 48 01 00

Sigmars
Elektroservice
Kosbergv. 4, Berkåk -  tlf. 72 42 70 70

Nyanlegg, 
Kontroll av elektriske anlegg

Vedlikeholdsavtaler/
internkontroll

Konsulenttjenester/prosjektering

Ta kontakt
- alltid billigst for kunden, 

og faglig høy kvalitet!

Telefonnummeret 72 48 01 00  er det nye nummeret i Rennebu til den nye  legevaktsentralen, 
forteller konstituert enhetsleder Marta H. Withbro 

og kommunelegene Ambroise og  Kristin Toftaker Killingberg.
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Prosjektet ”Byggeskikk og
stedsutvikling i Rennebu”
settes i gang i samarbeid
med Husbanken. Det skal
utarbeides byggeskikkvei-
leder som legges fram til
politisk behandling våren
2005.  Vedtatt i kommune-
styret 12. februar 2004.

Målsetting i kommune-
planen

I den vedtatte kommuneplanen
står det at en skal ta vare på og vide-
reutvikle kommunens kvaliteter når
det gjelder tettstedsmiljø, natur- og
kulturlandskap. Men så langt mang-
ler en retningslinjer som kan danne
grunnlag for informasjon til utbygge-
re og samtidig gi en forutsigbar saks-
behandling for å sikre god utforming
av ny bebyggelse.

Med byggeskikkprosjektet ønsker
en å skape større bevissthet, kunn-
skap og debatt om byggeskikk, este-
tikk og stedsforming. Prosjektet skal
legge grunnlag for byggeskikk og
stedsforming som binder sammen
fortid, nåtid og framtid, tar vare på
identitet, gir god profilering og ska-
per stolthet.

Prosjektet deles i 3 trinn
Trinn 1 var oppstart med semina-

ret i forrige uke. Seminarets målset-
ting var å øke kunnskapen om byg-
geskikk, gi felles faglig plattform for
videre arbeid og gi innspill til videre
arbeid.

Trinn 2 har fått navnet planfasen,
og skal bl.a. bestå av en studietur og

utarbeidelse av et undervisningsopp-
legg i skolen. Sist men ikke minst skal
det utarbeides en byggeskikkveile-
der, der det skal legges fram for-
slag/utkast som utstilling på
Rennebumartnan 2004. Byggeskikk-
veilederen skal til politisk behandling
våren 2005. Byggeskikkveilederen
skal vise eksempler og den skal
omfatte hele kommunen, med 3
temaområder: 1. Sentrumsområdene
2. Jordbrukslandskapet, med bebyg-
gelse på gårdsbruk og spredt boligbe-
byggelse 3. Hyttebebyggelsen, med
spesiell vekt på grenseområdene mot
fjellet

Trinn 3 er selve gjennomføringen,
der Byggeskikkveilederen tas i bruk i
kommunal saksbehandling og som
informasjon for byggesaksprosjekter.
Veilederen skal være ”levende”, noe
som medfører at nye temaer tas inn
og endringer gjøres etter behov. I
gjennomføringsfasen er det også
avsatt midler til arkitektbistand med
inntil 3 timer til 20 prosjekter.

Stor avvirkning 
i skogen i 2003

Fjoråret ble nær et rekordår for
skogbruket i Rennebu. Nylig frem-
lagt statistikk viser at det totalt ble
hogd 15.037 m3 i 2003. Dette må
betegnes
som meget
tilfredsstil-
lende. Det er
grunn til å
gi ros til
aktive skog-
eiere! Noe
av forkla-
ringen lig-
ger også i at
Statskog har
tatt ut tømmer i Rennebu i 2003. En
må helt tilbake til 1995 for å finne et
år da avvirkningen var høyere.
Skogbruk er en næring med ringvirk-
ninger. Det er flere enn skogeieren
som får inntekt og sysselsetting når
det selges tømmer. Lokal treindustri
er avhengig av tilgang på tømmer.

Når nå tømmerprisen er på vei
opp og det fortsatt er tilskudd til drift
i vanskelig terreng, er det grunn til å
håpe at denne positive utviklingen
fortsetter. Ta kontakt med skogbruks-
leder eller undertegnede hvis  du har
planer om hogst eller spørsmål om
skogbruk og salg av tømmer.

Hans Christian Borchsenius 
- skogbrukssjef

Startskudd for byggeskikk

Vellykket veteran-NM på Berkåk
Leder i hovedkomiteen Bodil

Enget Rogstad takker alle som var
med på å gjøre veteran-NM til et
vellykket arrangement der alle
utøvere hadde bare lovord.
Spesielt satte deltagerne pris på
premieutdelingene i Rennebu-
hallen, der Magne Myrmo var
medaljeutdeler på lørdag. Her er
Magne sammen med Sindre
Smestu Holm, Jonas Hårstad,
Aslak Klungseth Brattset og Julie
Smeplass Haugen.

Leder i MTL Tora Husan, prosjektleder
Sissel Enodd og Solveig Kornstad fra

Husbanken under Byggeskikkseminaret.
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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 Trond Jære
har kontortid hverdager utenom fredag.
E-post: trond.jare@rennebu.kommune.no

RIL JUBILERER
I  2005

I 2005 feirer Rennebu Idrettslag
100 år. Dette er en begivenhet vi alle
skal være med å markere på en eller
annen måte. Når vi vet det store med-
lemstallet, som består av folk i alle
aldre og fra hele bygda, er vi sikre på
at det blir en folkefest den 5. mars
neste år. 

I tillegg til at styret vil ha en sen-
tral rolle med arbeidet fram til jubile-
et, er det valgt en arbeidskomite som
består av: Bjørn Berntsen, Inge Olav
Hatvik og Mari Haugset med Knut
Hårstad som sekretær. 

Arbeidet er i gang og alle under-
avdelinger arbeider nå med forslag
om aktiviteter som skal gjennomføres
i 2005. En annen plass i dette
Rennebu Nytt vil dere finne en kon-
kurranse om egen jubileumslogo. Det
er meget viktig at alle sammen kom-
mer med innspill til komiteene om
mulige aktiviteter, og forslag på en
jubileumslogo som kan brukes til alle
slags markeringer (brevark, konvo-
lutt, vimpel, premier, gaver og
annet.) 

Husk! Avsett 5. mars 2005 til en
stor folkefest. 

Idrettshilsen
Bjørn Berntsen

Magne Myrmo
fikk være med på avdu-

kingen av sin egen statue
under veteran-NM forrige
helg. Magne sa under avdu-
kingen at det var en ære, og at
han var stolt over å være renn-
bygg. Avdukingen samlet
også mange av Magnes skika-
merater fra den aktive tiden.

Magne takket samtidig de
som har tatt initiativ til denne
statuen med Jostein Berntsen i
spissen. 

Gaia er Moder Jord i gresk myto-
logi, og dette er kjernen i Gaia labs til-
bud. Laboratoriet er totalleverandør
på analyser innen områdene:

- Mat (kjøtt, fisk og fôrvarer)
- Vann (drikkevann, avløpsvann, 

vannovervåkning)
- Miljø (jord, hygiene, inneklima)

På drikkevannsiden tilbyr labora-
toriet bl.a. bakteriologiske/fysikalske
pakkeløsninger som inneholder alle
de analyser som kreves i henhold til
Drikkevannsforskriften av 04.12.
2001. 

I tillegg til rene analysetjenester
tilbyr Gaia lab også rådgivningstje-
nester innenfor områdene mat, vann
og miljø. Som eksempel kan nevnes

veiledning mht. lovpålagte regler og
krav, tolking av analyseresultat/vur-
dering av tiltak, bistand ved interne
revisjoner og utarbeidelse av IK-sys-
temer eksempelvis for vannforsy-
ningssystem etc.

Gaia lab er samarbeidspartner for
offentlige etater, næringsliv, land-
bruk, privatpersoner, utviklings- og

forskningsmiljøer.
Gaia lab er et lite,
fleksibelt selskap
som søker en nær og
god dialog med sine
kunder.

De ansatte ved 
Gaia Lab:
Anne Kathrine
Streitlien, Brit Irene
Haga, Anders
Christian Hestnes,
Ingeborg Granøien,

Astrid Bergsmyr og Karin Øyaas.

Kontaktinformasjon:
Gaia lab as, 7228 Kvål
Telefon: 72 85 29 70
Telefaks: 72 85 29 80
E-post: post@gaialab.no

Rennebu kommune medeier i 
nytt analyselaboratorium på Kvål

Laboratoriet ved Næringsmiddeltilsynet i Gauldalsregionen ble fra 1. janu-
ar 2004 overdratt til et eget aksjeselskap, Gaia lab as, med kommunene i
Gauldalen, Rennebu og Oppdal som eiere. Derved videreføres det tidligere
interkommunale samarbeidet om analyselaboratoriet på Kvål.
Overdragelsen skjedde i forbindelse med at det tidligere Næringsmiddel-
tilsynet ble overført til Mattilsynet som ikke yter egne laboratorietjenester.
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Barnehageplasser
2004/2005

Skjema for søknad om barnehageplass fra høsten
2004 er å få ved den enkelte barnehage og ved
servicetorget i kommunehuset. Søknadsskjema
er dessuten lagt ut på Rennebu kommunes nett-
side www.rennebu.kommune.no

De som i dag har barnehageplass, og ønsker
samme tilbud også neste barnehageår, trenger
ikke å søke. De som har plass inneværende år,
men ønsker å endre barnehagetilbudet neste år,
må søke om dette. 
Søknaden sendes den enkelte barnehage.

Frist for søknad om plass i barnehage/endring
av tilbud for barnehageåret 2004/2005 er satt
til 12. mars 2004.

Det tas forbehold om at det kan bli justeringer i
type tilbud som den enkelte barnehage gir.

Pårørendegruppe
ved sykehjemmet

Ansatte ved Rennebu alders og sykehjem foreslår
at det blir opprettet en pårørendegruppe ved
sykehjemmet. Vi ser for oss at dette vil styrke
samarbeidet og komme beboerne til gode, 
både når det gjelder råd fra de pårørende og mer
direkte veiledning om hva som foregår på 
sykehjemmet.

Første møte blir holdt på møterommet 
v/helsesenteret 04.03.04 kl 19.30.
Håper så mange som mulig møter opp.

Frivillighetssentralen v/Maj-Britt vil delta da hun
har litt kunnskap om hvordan en slik gruppe skal
bygges opp.
Det blir enkel servering.

Servicevert 

Fra 1. mai 2004 er det ledig 50 % fast stilling
som Servicevert ved Servicetorget i Rennebu.

Servicetorget i Rennebu er et Offentlig
Servicetorg som i tillegg til de kommunale enhe-
ter utfører tjenester for Aetat, Skatteetaten og
Trygdeetaten .

Sentrale arbeidsoppgaver vil være;
-  førstelinjeservice overfor eksterne og interne

brukere
-  avlastning sentralbord
-  post - mottak, sending, registrering, 

journalføring
-  arkiv - daglig oppfølging av arkivene
-  innkjøpsavtale – innkjøp, lagerhold 

kontorrekvisita

Vi søker etter en person med erfaring fra lignen-
de arbeid, gode samarbeidsevner og sterk ser-
viceinnstilling. Personlige kvalifikasjoner vil bli
vektlagt.

Arbeidstid og lønn etter avtale.

Arbeidsvilkår for øvrig iht. gjeldende lov- og
avtaleverk for kommunal sektor.

Nærmere opplysninger kan fåes ved henvendelse
Servicetorget i Rennebu, ved leder Olav Dombu.
Telefon 72 42 81 00.

Søknadsfrist fredag 27. februar 2004.
Bruk eget søknadsskjema under stilling ledig på:
www.rennnebu.kommune.no eller ved henven-
delse til Servicetorget i Rennebu – Telefon 72 42
81 00.

Søknaden sendes Rennebu kommune, 
v/ Rådmannen, 7391 Rennebu. 

- Rådmannen -

Rennebu kommune
Kunngjøringer



NORGESMESTERSKAP 
i skiskyting for junior 2004

og

NORGESCUP
i skiskyting for senior 

Soknedal

26. – 29. febr. 

2004

www.jnm2004.no
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ennebu
snekkeri A

S
7393 Rennebu  -  Tlf. 72 42 67 30  -  Fax 72 42 67 20

I N D U S T R I E R    A S

Vinterkampanje

inntil 20%

Vi leverer alle typer madrasser fra

Åpningstider: 08.00 - 15.30 www.rennebusnekkeri.no

Aero - svevemadrassen

Kom innom for å
prøveligge!

Opplev spenningen på Hauka Skiskytterstadion
26. februar: NM junior Normal

28. februar: NM junior Sprint / Norgescup senior Sprint
29. februar: NM junior Stafett / Norgescup senior Jaktstart

Kulturkveld i Soknahall fredag 27.2.2004 kl. 19.30
Hedersgjest Magnar Solberg

Saksofonkvartetten Four Winds - Fiolintrio - Samhald
Korps-95: Solberg-marsj -Sinatrapotpurri

Salg av kaffe, brus og kaker.          Billetter 50,- / 30,-

tlf 72 42 77 05  e-post: rennebu@bygdakontor.no
Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00

Rennebu Turistkontor

Velkommen til Berkåk

Vi har ala carte
- mye hjemmelaget mat -
Catering * Selskaps-/møtelokaler

Mange fine gavetips fra G-sport
Luer, pannebånd,

Ulvangsokker, skihansker, 
skistaver, skiposer

Ta turen innom, vi har også en del bøker!



tlf 72 42 80 00 ● www.krk.no
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Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner - Jordrenseanlegg hytter/boliger

- 20 år i bransjen -

Edvin Eide: 950 34 056
Tlf. 72 42 54 47  Faks 72 42 54 60 - Innset 7398 Rennebu 

BERKÅK BIL a.s
7391 BERKÅK  - Tlf. 72 42 75 90

- autorisert bilverksted -

Periodisk kjøretøykontroll
tar du hos oss!

tlf. 72 42 75 90

MesterAutoAuto
Flere glade bilister

RØR-EKSPERTEN A/S
Berkåk, 7391 Rennebu  tlf. 72 42 75 50

Åpningstider: 
man - fre  9 - 16 / lør 10 - 14

Bademiljø-kjeden
gir deg inspirasjon og gode idéer!

Vi tegner badet for deg
• Plantegning av

bad, toalett og vaskerom
• Perspektivtegning som gir romfølelse
• Pristilbud

Vi leverer
• Varmepumpeanlegg
• Vannbåren varme
• Sentralstøvsuger
• Varmtvannsbereder

Se også www.bademiljo.no

Næringsdrivende med nettariff NH4!

Viktig info!
Fritak for forbruksavgift fra 01.01.04 til 30.06.04.
Myndighetene har innført overgangsregler for forbruks-
avgiften! Næringsdrivende med næringstariffer får fullt
fritak, men også kunder med felles måling på hushold-
ningstariff NH4, kan få fritak for den andelen av strøm-
forbruket som omfatter næringsvirksomheten.

Vi må derfor ha tilbakemelding fra kunder med felles
måling om hvor stor prosentandel av strømforbruket som
er definert som næring. Vi følger samme mønster som
fordelingen av strøm i næringsregnskapet for 2003.
Kunder med et næringsareal på under 20 %, får ikke 
fritak!

Husk at det er du som kunde som har ansvar for å 
påberope deg rett til fritak og oppgi korrekt prosent-
fordeling av forbruket til kraftlaget. Hvis vi ikke mottar
krav om fritak, er vi pliktige til å betrakte alt forbruk
som avgiftspliktig!

Vi håper at de fleste som dette gjelder kan benytte vår
internettside www.krk.no til registeringen, da dette vil
forenkle videre behandling for oss! Dersom dette ikke 
lar seg gjøre, så send et brev til oss!

Nytt telefonnummer til legevaktsentralen!
Orkdal Sjukehus vil fra 01.03.04 overta legevaktstelefonen

for Rennebu kommune.
Nytt telefonnummer til legevaktsentralen er

72 48 01 00
Ved bestilling av legetime, fornying av resepter, 

sykmeldinger etc ring ditt lokale legekontor 
- tlf 72 40 25 40
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K U N N G J Ø R I N G E RK U N N G J Ø R I N G E R
MELDALSKVELD / KULTURKVELD
på Sandbrekka fredag 20.februar kl 19.30

PROGRAM:
Konferansier: Ove Snuruås

Tidsbilde ”Bygdesamfunnets syn på Løkkengruva”
Sang av Irene Snuruås

Underholdning av Meldal Jentekor – Gretha og Erik Loe
Ove Uvøyen leser dikt

Bevertning: Kaffe, vaffel og flere grøtslag
Utlodning    Gratis inngang

Igangsatt regulering
I henhold til plan - og bygningsloven § 27-1, meddeles
igangsatt regulering på  del av følgende eiendommer:
Gnr. 295/1 i Oppdal kommune.  Området ligger 3 km nord
for Oppdal sentrum, nord for Gamle kongeveg og grenser
inntil denne.  Reguleringsformål er byggeområde fritidsbe-
byggelse.
Gnr. 233/1 i Oppdal kommune.  Området ligger ved
Grøtsetra, mellom Nerskogvegen og vegen mot Resset.
Reguleringsformål er byggeområde utleiehytter.
Henvendelse vedrørende planarbeidet rettes til: 

LOGO konkurranse
Rennebu IL feirer i 2005 ett hundre år.

I den anledning utlyser idrettslaget en konkurranse
om å lage en Jubileumslogo.

Logoen må ta utgangspunkt i idrettslagets klubbmerke.
Vinnerutkastet premieres med gavesjekk.

Forslag leveres til hovedkomiteens leder Bjørn Berntsen
eller forretningsfører Knut Hårstad innen 1. mars 2004.

- Rennebu Idrettslag -

TRENER I-KURS
Rennebu IL Fotball arrangerer sammen med Oppdal IL 

og Sokna IL trener I-kurs (tidligere kalt B-kurs).
Første kurskveld blir tirsdag 2. mars kl. 18.00 i

Rennebuhallen med både en teoretisk og en praktisk del 
(ta med innesko og klær for den praktiske delen). 

Det kreves ingen forkunnskaper, 
men det er en fordel med gjennomført aktivitetslederkurs.

Interesserte bes kontakte  Tor Olav Østerås, 
72 42 71 63 (p) eller 416 56 95 (mob)

Kombivogn(Oras) kr 1800,-+Sportsvogn(Simo)Kr.400,- 
til salgs, fremstår som nye.Tlf.72427609 mob.92811250.

Tørr ved til salgs! tlf 72 42 66 35

Brukt Pentax P50 speilrefleks med blitz pent brukt selges.
mob 901 10 907.

BSF Rennebu arrangerer kurs i Miljøplan - KSL
16 timers studiering, delvis med lærer.

Tema: Hva er miljøplan? 
Kartlegging av miljøstatus på bruket, 
planlegging og dokumentasjon. 
Kurset skal gjøre bonden i stand 
til å lage sin egen miljøplan innen 31. 07.2004. 
Det blir trekk i produksjonstilskuddet for de som ikke har
miljøplan. 
Kursavgift: Kr 600,-.
Påmelding: Rennebu Avløserlag tlf; 72 42 77 22,
innen 1. mars.

Vi feirer Erlings 40-årsdag med åpent hus 
i Hoelsmo bedehus lørdag den 28. februar kl. 19.00 
Alle som ønsker det er hjertelig velkommen til å være med
oss. Gi gjerne en gave til Maria Children Home og Peeteli

gatebarnprosjekt i Estland, på bankkontonummer
4227.06.06908. Gaven blir fordelt likt mellom disse to.

- Shelly, Borghild og Sivert -

Takk til Refshus sanitetsforening for julestjerna jeg fikk.
Solveig

Takk til Hoelsjåren Sanitetsforening for julegaven.
Alvhild og Magne

Årsmøte i Norges handicapforbund, Rennebu,
på frivillighetssentralen torsdag 11.3 kl 19.00. 
Vanlige årsmøtesaker, bevertning og loddsalg. 

Innkomne forslag må være styret i hende 
innen 26.2.04.               - Styret -

Brukt propankjøleskap ønskes kjøpt!
Ring tlf 72 42 61 64

Hus til leie på åremål på Stamnan. mob 920 17 212

Klubb, flesk og duppe
Førstkommende tirsdag, 24. febr, blir det igjen klubb, flesk

og duppe på Hallandsstuggu fra kl 14.00.
- Orgelkomiteen Berkåk kirke -

Behov for analysetjenester?
Vi utfører analyser innenfor områdene:
- Vann – drikkevann, avløpsvann, overvåkning
- Mat – kjøtt, fisk, fôrvarer
- Miljø – jord, inneklima, hygiene

(Tidligere Laboratoriet ved Næringsmiddeltilsynet i Gauldalsregionen)

7228 Kvål   Telefon: 72 85 29 70   Telefax: 72 85 29 80
E-post: post@gaialab.no        Internett: www.gaialab.no
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Med Rennebu Nytt når du 2.600 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!

Distriktets største på
gardiner metervare!

Du finner oss 
midt i Berkåk sentrum!

Markiser/persienner

Nye markiser og dukskift
på dine gamle Kurvmarkiser til bolig 

og næringsbygg

Rullegardiner

Besøk gjerne vår
hjemmeside

for mer informasjon.
www.markisehaco.no

Solskjerming- og interiørfabrikk, Alfheim 2, 7232 LUNDAMO
Salg- og konsulenthjelp: MarkiseHACO, tlf 72 85 40 50

Konsulent/salg solskjerming og kjøkken: 
JA Salg og Service, Ulsberg, 7393 Rennebu, tlf 993 27 385

Konssulent/salg solskjerming: Idar Øien, 7340 Oppdal, tlf 72 42 16 41

Gardinbrett

Innvendig persienner
- tre og metall

Creoform kjøkkenfornying.
Nye dører og skuffer. 
Vakkert og rimelig.

Komplette 
italienske kjøkken

Stort utvalg.
Mye for pengene.

Rennebu Turistkontor  -  Rennebu Næringsforening

Dette skjer i Rennebu!
20.02. Meldalskveld Sandbrekka 19.30

Rennebu/Meldal historielag
21.02. Årsmøte m/ fest, R. Gammeldansklubb

Samfunnshuset Årsmøte kl 19.00
musikk v/ Asbølls Fest kl 21.00

22.02. Gudstjeneste Berkåk kirke 11.00
24.02. Treningsskyting Innendørsbanen 17.00
24.02. Formiddagstreff Omsorgsboligene 11.00
26.02. Formiddagstreff Staure, Voll 11.00
01.03. Swing, UL Framtidsvon Sandbrekka 20.00
02.03. Treningsskyting Innendørsbanen 17.00
06.03. Håndballkamper i Rennebuhallen

Kl. 12.00   Rennebu D4 – Røros D4
Kl. 13.20   Rennebu J13 – Sokna J13
Kl. 14.15   Rennebu J13 – Flå J13

07.03. Larsrennet, RIL ski Berkåk 12.00
07.03. Kafecabaret, B. Damekor, Samfunnshuset 20.00

Konsulent/salg solskjerming og kjøkken:
JA Salg og Service, Ulsberg, 7398 Rennebu tlf. 992 27 385

ønsker velkommen!

Kvikne er et ypperlig utgangspunkt for

HELGAS SKITUR
- flotte spor og barnevennlig skiterreng!

Avslutt med basseng, badstu og 
hjemmelaget tradisjonsmat fra vår varmbufé

Besøk våre hjemmesider: www.kviknefjellhotell.no
Be om tilbud på telefon 62 48 40 05


