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Våronn
i vinduskarmen?
jord, gjødsel, potter m.m.

finner du hos oss!

NB!
Mye nytt og fint i
GAVEARTIKLER

Rv 3 ved Ulsberg i startgropa
Statens vegvesen Region midt har i dag tilbudsbefaring i forbindelse
med utbedringen av Rv 3 ved Ulsberg - Gullikstad - Ulsberg, inkludert
kryssområdet med E6.

Tilbudsbefaringen vil finne
sted i dag med møtested
Berkåk Veikro og Gjestegård
for en kort orientering og deret-
ter befaring med felles trans-
port. Etter befaringen samles
de på samme sted for videre
orientering og evt. spørsmål. 

Fristen for å komme med til-
bud utløper fredag 1. april 2005
kl 12.00. 

Jostein Rinbo ved Statens
vegvesen Region midt sier til
Rennebu Nytt at de forutsetter
at skogrydding kan komme i
gang mandag 9. mai og at selve
anleggsarbeidet starter ved
Gullikstad rundt 6. juni. 

Frist for ferdigstillelse av
arbeidet er 1. oktober 2006.

Omfattende arbeidsoppdrag
Arbeidet på Rv 3 medfører utbedring og

delvis ny trase i ca. 2 km lengde ved Ulsberg.
Opprinnelig reguleringsplan ble godkjent
03.09.1992. Ny og noe utvidet reguleringsplan
ble godkjent av kommunestyret høsten 2004.
Prosjektet omfatter også utbedring og delvis
ny trase av E6 i ca. 650 m lengde, og ny bru
med arbeidstittel "Ulsbergbrua" over
Dovrebanen. Brua er beskrevet i eget konkur-
ransegrunnlag, og det er anledning til å gi
separat evtentuelt samlet pris for de to entre-
prisene. Ved to separate entrepriser vil "vegen-
treprenøren" få oppdraget med å koordinere
framdriften i området, noe som også gjelder en

senere elektroentreprise for belysning av krys-
sområdet med E6. 

Strekningen bygges ut i samsvar med krav
beskrevet for vegtype H1 -  avkjørselregulert
hovedveg med vegbredde 8,5 meter, 10 tonn
aksellast og dimensjonerende hastighet 80
km/t. Ulsbergbrua bygges med 10 m kjøreba-
nebredde, med tillegg for breddeutvidelse i
kurve.

Parsellen består av flere større fyllinger og
har av denne grunn et betydelig masseunder-
skudd. Som en del av prosjektet inngår det
etablering av to større sidetak ved
"Storpynten" på E6 og i "Innsetlia" Rv 3. 

Jubi-
leums-

helg for RIL
Denne helga

blir det markert
at Rennebu IL er
100 år. 

Jubileumshel-
ga starter med
barneaktiviteter i
NM-bakken på
Berkåk lørdag kl
11.00 til kl 14.00.
Der blir det ake-
konkurranse for
de minste barna,
skistafett for de
større barna, og
servering av
brus, pølser,
kaker, kakao og
kaffe. 

Om kvelden
blir det Jubi-
leumsfest i
Rennebuhallen,
før jubileumshel-
ga  på søndag
avsluttes med
Larsrennet.

Jubileumsbok
På lørdag

kommer også
RILs jubileums-
bok i handelen.
Denne boka er
forfattet av
Helga Gilberg,
og den innehol-
der mye kultur-
historie fra
Rennebu. Ei bok
det er verdt å eie!

7391 Rennebu - tlf 72 42 74 45
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Landbruksdag
i Rennebu

Den tradisjonelle landbruksdagen
i Rennebu arrangeres 17. mars i
Samfunnshuset på Berkåk. Temaet i
år er «Skog - tømmer, lokal viderefor-
edling», og programmet er som van-
lig meget innholdsrikt. Det vil bli
mange faglige innlegg rundt temaet
fra regionale aktører, og det vil bl.a.
bli stilt spørsmål om hva som skal til
for at lokale bedrifter kjøper mer
tømmer fra Rennebu?

Det blir også en presentasjon av
de lokale bedriftene Buret,
Hognamat, Lefsebaker Magnhild
Havdal Kvam og Hågenstad Bruk.
Dessuten vil det bli et helt spesielt
kulturelt innslag - Sivert Hoel skal
spille på sag til trekkspill av Kåre
Ringlie.

Selv om temaet er skog, er det
mye interessant også for andre!

Rennebumartnan – 20 år
med opplevelser for alle

Årets martnaskomite har nettopp
startet opp arbeidet fram mot den 20.
martnan i nyere tid. 

Vigleik Bjørheim som har vært
temaansvarlig i martnaskomiteen
siden 1996 har i år valgt å si fra seg
jobben sin. Vigleik har gjort en
utmerket jobb for martnan i 9 år.

Anne Kristine Stavne har sagt  ja
til jobben som ny tema- og jubileum-
sansvarlig. Årets martnaskomite
består ellers av Greta Hoset - kultur,
May Sølvi Kosberg - komiteer og
Arne Meland – teknisk. 

TRØNDELAGSUTSTILLINGEN 2005
Trøndelagsutstillingen blir å finne i kommunestyresalen på Berkåk fra og

med torsdag den 3. mars til og med tirsdag den 8. mars. Utstillingen blir åpen
på hverdager fra kl.08.00 –15.30 , samt på kveldstid fra kl.18.00 til kl.19.30.
Lørdag og søndag blir utstillingen åpen fra kl.14.00 til kl.16.00.

Lokal arrangør: Rennebu kommune v/kulturkontoret.

"WEST SIDE STORY"
Tidenes største musical med 60 lokale ungdommer vises i Rennebuhallen

fredag den 11. mars kl.19.00.
Billettpris: barn under 18 år kr.120,- voksne kr.200,-
Billettsalg/-bestilling: 72 42 81 00 (Servicetorget i Rennebu – ellers salg ved

inngangen).
Arr.: kulturkontora i Meldal, Rennebu, Rindal og Surnadal

Innstillingen i saka viser til vedtatt
budsjett for 2005 og vedtatt økonomi-
plan for perioden 2005-2008 hvor det
framgår at budsjettet til grunnskolen
skal reduseres med 1,2 mill. kroner
pr. skoleår fra og med høsten 2005.  

Videre heter det i instillingen at
Havdal skole legges ned med virk-
ning fra 01.08.2005. Elevene overføres
til opptaksområdet for barnetrinnet
ved Berkåk skole/Rennebu ung-
domsskole. Det utarbeides og vedtas
egen kommunal forskrift som stad-
fester dette.

Som siste punkt i innstillingen
heter det at det etableres et eget
arbeidsutvalg for å legge til rette for
fremtidig bruk av skoleanlegget.
Utvalget bør bestå av 4 representan-
ter, hvorav kommunestyret oppnev-
ner 2 og Gisnås og Havdal grendelag
oppnevner 2. Kommunen tar ansvar
for sekretærfunksjonen.

Økonomiutvalg
Kommunestyret ble våren 2004

forelagt en framskrivning av budsjet-
tet for perioden 2005-2008.
Framskrivningen konkluderte med
en relativt stor underdekning i årene
framover.

Kommunestyret oppnevnte et
økonomiutvalg med oppdrag å vur-
dere nødvendige tiltak for å balanse-
re kommunens økonomi. Økonomi-
utvalget vurderte mange ulike tiltak

for å balansere budsjettet i årene
framover.  Ett av tiltakene var skole-
strukturen.  Rådmannen fikk i opp-
drag å beregne de økonomiske kon-
sekvensene av å legge ned Havdal
skole.   Utvalget ønsket ikke å utrede
konsekvensene av å legge ned andre
skoler.   Foruten økonomi var utvik-
lingen i elevtallet i årene framover
noe av bakgrunnen for at økonomiut-
valget ønsket å utrede skolestruktu-
ren.  

Øverføres til Berkåk?
I rådmannens saksfremlegg ved

behandlingen av budsjettet for 2005
er innsparingsbeløpet for skolesekto-
ren knyttet opp mot nedlegging av
Havdal skole. Med de forutsetninger
som er satt i budsjettsaken, kan en
ved et slikt tiltak i sin helhet dekke
innsparingsbehovet. Beregningene
bygger på at Havdalselevene overfø-
res til Berkåk, og at de ikke utløser
nye klasser der. 

Gjennom høringsuttalelsene er det
stilt spørsmålstegn ved hvorfor det
ikke er vurdert om Havdalselevene
ved en evt. nedleggelse skal overfø-
res til Innset. De beregninger som nå
er gjort, gir derfor tall for begge alter-
nativer.

Ferdigbehandling i saka er forven-
tet i kommunestyremøtet den 17.
mars.

Havdal skoles framtid
I dag starter behandlingen om eventuell nedleggelse av
Havdal skole. Saken tas opp i hovedutvalg for helse,
omsorg og oppvekst, og rådmannens innstillingen i saka
er at skolen legges ned med virkning fra 1. august i år.



Kvardagstips  med  FYSAK
Magne Olav Stølen ble utfordra av Arne Havdal til å fortelle

hvilke fysiske aktiviteter han tyr til for å holde kroppen sin i
hverdagsform.Det blir mindre med aktiviteter om vinteren for
Magne Olav – han er ingen skientusiast, men  liker veldig godt å
gå tur når føret tillater det. I vinter har det vært mye blankis  sa

aktiviteten har vært deretter.Men om våren er det ikke bare naturen som våk-
ner til liv, nei da trives Magne Olav mye bedre, da får han lange turer til
fots,etter veien når han går imot kjerringa som kommer fra jobb på Oppdal,og i
fjellet og marka med eller uten fiskestang. Turene må innpasses etter hva slags
form kroppen er i – men stort sett prøver han å holde seg i aktvitet, det holder
kroppen friskere og psyken sterkere.

Magne Olav utfordrer Per Nils Johansen på Berkåk til å komme med
FYSAK tips i neste RN.
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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

Rennebu Sanitetsforening 
avviklet sitt årsmøte i

Samfunnshuset på Berkåk den 27.02.
2005.

Styret for 2005 er sammensatt slik:
Leder Arne Haugen, nestleder Mali
Lien, kasserer Jørgen Hoel, sekretær
Turid Ramstad, styremedlem Klaus
Grendal, varamedlemmer Mette
Skjerve og Reidun Dalsegg.

Pensjonistforeninga har hatt 10
styremøter og 9 medlemsmøter og
julebord. Medlemstallet ved årsskif-
tet var 111. Gjennomsnittlig 60 med-
lemmer møtte opp på medlemsmøte-
ne der de har det trivelig sammen. 

Foreninga stilte med medlemmer
til dugnad på Rennebumartnan også
i 2004. En del medlemmer har deltatt
med utkjøring av varm mat fra
Helsesenteret til de som skal ha det. I
regi av Frivillighetssentralen er det
også i et halvår foretatt utkjøring av
saksdokumenter fra kommunen.
Dette skjer hver uke.

Pensjonistforeninga gir også
pengestøtte til forskjellige tiltak. I
2004 har foreninga gitt kr 3000,- til
utbedring av høytaleranlegget i
Helsesenteret, kr 2000,- til frakt av
varer til Estland. Årsmøtet besluttet å
gi kr 8000,- i støtte til innkjøp av uni-
former til Rennebu skolemusikkorps,
kr 1000,- til Sansehagen ved
Helsesenteret og kr 3000,- til Røde
Kors i forbindelse med flodbølge
katastrofen i Sør-øst Asia.

Rennebu Nytt gratulerer

Marit Bjørgen, 
Rognes og Midtre Gauldal

med den fantastiske 
VM-innsatsen!

Vonheim i mastergradprosjekt

Åpent møte om byggeskikkveileder 
Minikurs i søknad om byggetillatelse

Sted: Kommunehuset, kommunestyresalen
Tid: Tirsdag 15. mars kl 9.30-15
Pris: kr 200,- betales ved oppmøte
Program
kl 9.30-12 Byggeskikkveileder for Rennebu kommune

Presentasjon av forslag til stedsanalyse og veileder for fritids-
bebyggelse
Spørsmål og diskusjon

kl 12 Lunsj
kl 13-15 Minikurs i søknad om byggetillatelse

Gjennomgang av nødvendige papirer og vedlegg
Det er mulig å være med hele dagen eller på deler, Velkommen!
Påmelding til servicetorget tlf 72 42 81 00 eller sissel.enodd@plankontoret.net
innen 10. mars

Vonheim barnehage skal denne
våren gi sitt bidrag til et forsknings-
prosjekt angående en mastergradstu-
die av Mirjam Dahl Bergsland ved
NTNU/DMMH. Studiet skal se nær-
mere på bruk av praksisfortellinger i
barnehagene. I Vonheim barnehage
har praksisfortellinger vært en mye
brukt vurderingsmetode. Vonheim
har sammen med de andre barneha-
gene i Rennebu tidligere deltatt i et
kvalitetsutviklingsprosjekt i regi av
Barne- og familiedepartementet, fyl-
kesmannen i Sør-Trøndelag og
Dronning Mauds Minne Høgskole
for forskolelærerutdanning, der prak-
sisfortellinger var et flittig brukt kart-
leggings- og vurderingsredskap. 

Mastergradstudent Bergsland
mener derfor Vonheim kan gi henne
verdifullt innsamlingsmateriale til
hennes prosjekt, og hun ble anbefalt

Vonheim fra prosjektleder Kari
Kvistad ved DMMH. 

Anerkjennelse til Vonheim
Vonheim barnehage har kommet

langt når det gjelder arbeid med
praksisfortellinger. Enhetsleder ved
Vonheim barnehage, Marta Hage,
synes det er artig å bli spurt om å stil-
le til forskning en gang til. 

— Praksisfortellinger er en god
metode for å vurdere eget arbeide -
reflektere over egen praksis for å bli
klar over egne kvaliteter, forteller
Marta.  — Dette er en konkret og god
metode som bidrar til kompetansehe-
ving i personalgruppa. Det fokuseres
mest på det som en gjør bra og så
utvikler en det videre - det er en
parallell til godfot-teorien til Nils
Arne Eggen, forteller Marta Hage ved
Vonheim barnehage.
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Rennebu kommune
Kunngjøring fra Viltnemnda:

Behov for ekstraordinær 
båndtvang i Rennebu 

Etter Lov om hundehold § 6 andre ledd bokstav
f, kan kommunen innføre båndtvang under eks-
traordinære forhold for å beskytte viltet.
Grunnet den store snømengden denne vinteren,
mener Viltnemnda det er stort behov for at hun-
der holdes i bånd av hensyn til viltet, spesielt
rådyr. Viltnemnda vil oppfordre og henstille alle
hundeeiere til å holde sin hund i bånd eller for-
svarlig inngjerdet eller innestengt.
Oppfordringen gjelder ikke i fjellet over tregren-
sen og gjelder så lenge snøforholdene tilsier at
hunder ikke bør løpe fritt. Til opplysning inntrer
ordinær båndtvang 1. april 

Omsorgsleilighet ledig
Det er ledig en leilighet i den "nye" omsorgs-
boligen på Berkåk.
Leiligheten er på 47 m2 + bod.
Husleie er på kr. 3.700,- + strøm
Det kan søkes om bostøtte.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes
ved henvendelse til Hjemmebaserte tjenester, 
tlf. 72 40 25 30, 72 40 25 05
Søknad sendes: Rennebu kommune,
Hjemmebaserte tjenester, 7391 Rennebu.
Søknadsfrist: 16.03.05

EIENDOMSSKATTEN FOR 2005
Eiendomsskattelisten for 2005 er lagt ut til almin-
nelig gjennomsyn i ekspedisjonen på kommune-
huset fra 1. mars til og med 31.mars  2005.
Eiendomsskatteseddel for 2005 blir bare sendt ut
for eiendommer med ny eier eller andre endring-
er.
Ønskes eiendomsskatteseddel for 2005 kan den
fåes ved henvendelse til eiendomsskattekontoret
i Rennebu kommune.
En eventuell klage må fremsettes skriftlig til
Rennebu Kommune v/eiendomsskattekontoret
innen 31. mars 2005.
Søknad om fritak/nedsettelse må fremstilles
skriftlig til Rennebu kommune v/eiendomsskatte-
kontoret.
Eiendomsskatten forfaller til betaling i to like sto-
re terminer med forfall 1. april 2005 og 
1. september 2005. Dersom eiendomsskatten
ikke blir betalt ved forfall, skal det svares mora-
renter etter fastsatte bestemmelser. 

- Rennebu kommune, Eiendomsskattekontoret

Helsepersonell på legekontoret
Det er ledig 40% stilling innenfor enhet lege,
fysioterapi og helsestasjon.
Vi ønsker en sykepleier/bioingeniør/helsesekre-
tær som arbeider selvstendig og er fleksibel i
forhold til arbeidstid. Samtidig må vedkom-
mende ha gode samarbeidsevner.
Lønn iht. avtaleverk. God pensjonsordning.
Tiltredelse snarest.
For nærmere opplysninger, kontakt konstitue-
rende enhetsleder Marta H. Withbro telefon 
72 40 25 35.
Søknad sendes: Rennebu kommune,
Rådmannen, 7391 Rennebu. Bruk gjerne eget
søknadsskjema under stilling ledig på
www.rennebu.kommune.no eller ved henven-
delse til Servicetorget i Rennebu - telefon 72
42 81 00 E-post
Søknadsskjemaet sendes pr. e-post til: postmot-
tak@rennebu.kommune.no innen 11. mars
2005

- Rådmannen -

Skuddpremie på rødrev
Vilt- og Innlandsfiskenemnda vedtok på møte
22. februar 2005 at skuddpremie på rev skal
fortsette. Skuddpremie på kråke er stoppet.
Utgiftene dekkes med bruk av kommunens vilt-
fond etter kraftutbyggingen. Når det er utbetalt
18.000,- kr må utbetaling stoppes for å unngå
at fondets grunnkapital blir redusert for sterkt.
Satsene er som tidligere:

rødrev: 150,- kr pr stk
(jakttid 15. juli – 15. april)

Viltnemnda har kommet frem til at innlevering
av fremføtter av rødrev samles på to dager i
2005: mandag 9.mai  og tirsdag 10. mai, begge
dager mellom klokken 1900 og 2100.
Innlevering og kontroll gjøres hjemme hos
Einar Holden på Sundset. Utbetaling gjøres
over bank. Skytter må oppgi bankkontonum-
mer. 

Markedsføring av 
transport og service til hytter i Rennebu

Informasjonen om hvem som har løyve for å ta
på seg scootertransport av varer, ved og mate-
rialer til hytter i Rennebu er nå lagt ut på hjem-
mesidene til Rennebu kommune. 
Dersom det er noen som har egen hjemmesi-
der hvor det gis flere opplysninger om hytteser-
vice inkl. transport, er det anledning til å få lagt
ut en link fra våre hjemmesider. Ta kontakt
med Olav Dombu, Servicetorg i Rennebu
(olav.dombu@rennebu.kommune.no ).

Miljørådgiveren
Rennebu kommune 
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tlf 72 42 77 05  e-post: turistkontoret@rennebu.net
Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00

Rennebu Turistkontor

Ut på tur...
Vi har det du trenger, 

bl.a. skismurning, gamasjer og votter,
og annet ski- og turutstyr. 

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

DEN NYE GAVEBUTIKKEN!
Vi har mange fine gavetips i butikken -

både til deg og badet!

www.bademiljo.no
Åpningstider: man - fre  9 - 16 / lør stengt

Beatles 
på Skogen

En beatleskonsert med
3 jam man - band

Ganges Nordal - tamburin, kazoo &
vokal

Hans Petter (Petty) Vik - gitar & vokal
Aslak Johnsen  - bass & vokal

Elever fra Havdal skole 
og Grendakoret deltar på

noen innslag

Vi inviterer deg til:
En konsert med 3 jam man

som ble oppdaget da de spilte
og sang på en liten, sjarmeren-

de restaurant i Trondheim. 
Der skaper de fortsatt stemning

- når de ikke har andre opp-
drag omkring i landet.

Du kommer vel?

Tid: Torsdag 10. mars 
klokka 20.00   

Sted: Havdal skole
Billettpris: 120 kr

Salg av forfriskninger med mer.

Arrangør: 
Den kulturelle skolesekken/

Havdal skolemiljø

Påskeutgaven av Rennebu Nytt kommer torsdag 17. mars.
I tillegg til vanlig distribusjon går den ut til alle som har hytte i Rennebu og på Kvikne.

Frist for innlevering av stoff og annonser er tirsdag 8. mars



Husk Bedriftskirennet 12. mars kl 15.00
Fest kl 21.00 med A-laget.

Påmelding innen 8. mars til Interdata Berkåk as.

Oppmerksomhet på dagen min 14.3. frabedes.
Knut Voll

Årsmøte i RIL Friidrettsgruppa
på Hallandsstuggu onsdag 9. mars kl 20.00

Vanlige årsmøtesaker.
- styret -

KRETSÅRSMØTET 2004
I COOP ORKLA BA Krets 6 Rennebu
på Berkåk samfunnshus mandag 14. mars kl 19.30

SAKLISTE:
a. Valg av møtesekretær
b. Orientering om styrets årsmelding og regnskap,

samt kretsens butikker
c. Behandle styrets årsmelding
d. Valg av medlemmer til representantskapet
e. Valg av kretsutvalg
f. Valg av valgkomite

Bevertning – rikelig med god mat.
Underholdning og loddtrekning.

Hjertelig velkommen!
STYRET

Lån av eldre bilder, malerier eller tegninger!
Tidligere Mikkels Kro blir i disse dager betydelig restaurert.

16. mars blir det i lokalene åpnet 
Marino Pizzeria og Restaurante med nytt vertskap. 

På veggene ønsker Lunheim EIendom å ha malerier, 
tegninger og bilder fra Berkåk, Voll, Ulsberg etc. av eldre

årgang. Hvis jeg får lånt dette så har jeg mulighet til å få de
kopiert for så å henge opp eksakte kopier på veggene i

Rennebus restaurant.
Ring Torbjørn Nyberg - tlf 992 23 840
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Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner - Jordrenseanlegg hytter/boliger

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

Ufør i ung alder
- dobbel ulykke
Dine fremtidsutsikter
- et liv på sparebluss og
- mye som forblir uopplevd

Kjøp forsikring
for større trygghet

K U N N G J Ø R I N G E RLandbruksdag i Rennebu
Samfunnshuset på Berkåk

17. mars 2005 kl 9.30 - 15.00
Tema: Skog - tømmer, lokal videreforedling

konferansier: Sveinung Kveli
(kjent fra Revyfestivalen på Høylandet)

Foruten faglig innlegg om skog og tømmer, presenteres
lokale eksempler på videreforedling - utstillinger av:
- «Buret» på Nerskogen - Inger Marie Voll og Ivar FJellstad
- Hognamat - Astrid og Arnt Strand
- Lefsebaking - Magnhild Havdal Kvam
- Hågenstad Bruk - Erlend Eithun
- kulturelt innslag - Sivert Hoel spiller på sag
Inngangsbillett ved ankomst kr 50,- som inkl. rømmegrøt.
Påmelding innen 10. mars til 
Servicetorget i Rennebu kommune - tlf 72 42 81 00

Gla´sang
Gaula Gla´sang

inviterer til sangkveld på Voll skole 
søndag 6. mars kl 18.00

Gjester: Rennebu Barnegospel
Allsang, loddsalg og kaffe.

arr: Gaula Gla´sang

Oppdal 72 40 49 90  Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal.rennebu.no

Inter Revisjon Orkanger AS
Adresse: Røhme Gård, 7300 Orkanger   

tlf. 72 48 15 00
Adresse Rennebu: Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu

tlf. 72 40 23 39
E-post: orkanger@interrevisjon.no      www.interrevisjon.no



Allmennpraktiserende lege siden 1958 

Knut Teigen
Mer enn 40 års praksis i Rennebu kommune
Kontortid: mandag-fredag kl. 09.00-14.00

Moaveien 1 – 7391 Rennebu – Telefon 72 42 73 24

Trekkingsliste frå 
Rennebu sanitetsforenings årsmøtelotteri. 
Handvevd åkle m/beslag: bok nr. 13, Anne Helene og Jon
Kvam, Voll - Dyne: bok nr. 13, Stines Svenning, Stokkøya 
Klokke i Rennebu-granitt: bok nr 6, Guro Rydningen,
Rennebuskogen - Pledd: bok 7, Ola Andreas Hoel,Stamnan
- Vevd duk: bok 14, Guri og Ola Rise, Risjåren -  Kaffekrus
m/ asjetter: bok 14, Ola Engen Aas, Reberg -Blomsterurne:
bok 10, Arnt Haugen, Hoelsjåren - Middagsservise  6 prs.:
bok 12, Ramloan, Grindal - Radio: bok 7, Karen og Ola
Kvam, Stamnan - Brødrister: bok 12, Jørgen Reitås Sæther,
Grindal - Vannkoker: bok 15, Lars Halland jr., Nordskogen 
Bordløper: bok 8, Arne Skjerve, Stamnan      

Jegerprøvekurs
Rennebu Jeger og Fiskerforening arrangerer jegerprøvekurs
for førstegangsjegere og andre interesserte.
Kurset består av teoretisk og praktisk del, og er totalt på 30
obligatoriske timer, fordelt på 9 samlinger. 

Kurset avsluttes med teoretisk eksamen i begynnelsen av
juni
Påmelding innen 15. mars til:
Endre Kosberg - 416 57 905
Jan Erik Asphaug - 977 47 237

Nærmere orientering vil bli gitt etter påmelding.

Husk Årsmøte i LHL Rennebu
Torsdag 10.mars kl.19.00. 
På Hallandstuggu Berkåk

Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt 
opp må være styret i hende senest 7.mars. 

Velkommen! Styret.

HUSK  årsmøte  ved  Rennebu  frivillighetssentral  
TORSDAG  10.mars kl.19.30

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
i Rennebu Snøscooterklubb fredag 11. mars kl. 20.00 

på Frivillighetssentralen, Berkåk. 
SAKLISTE: 

1. Valg 
2. Arbeidsoppgaver  2005 

Vel møtt!                       - Styret -
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tlf 72 42 77 05  e-post: turistkontoret@rennebu.net

Rennebu Turistkontor

RIL feirer 100 år, 
og alle barn i Rennebu m/familier inviteres til

Barnearrangement i NM-bakken på Berkåk
Lørdag 5. mars kl 11-14

- Skilek
- Akekonkurranse for de minste barna

- Skistafett for de større barna
- Premiering til alle

- Servering av brus, pølser, kaker, 
kakao og kaffe
VELKOMMEN!

Arr. Idrettsskolen RIL

Minner  om  hørselshjelp  
på  frivillighetssentralen  MANDAG 7. mars kl.14.00

Bjørg Voll er på plass med gode råd og enkelt vedlike-
hold/batteriskift på høreapparat.

Pent brukt slalomski/sko og 
snowboard/sko selges rimelig. 

Lengde på ski er  160 cm og skoene har str. 41. 
Tlf 901 10 907

Dette skjer i Rennebu!
3-8.03. Trøndelagsutstillinga Kommunestyresalen
05.03. Barnearrangement NM-bakken 11-14
05.03. Jubileumsfest RIL Rennebuhallen
06.03. Larsrennet Berkåk  12.00
06.03. Ung messe v/konfirmant Berkåk kirke 20.00
07.03. Hørselshjelp Frivillighetssentr. 14.00
08.03. Formiddagstreff Berkåk 11.00

Frivillighetssentralen
08.03. Innendørstrening, R. Skytterlag 17.00
09.03. Formiddagstreff Menighetshuset 11.00

Diakonutvalget
09.03. Klubbmesterskap Fristil Berkåk

Påmelding senest 18.30
10.03. Årsmøte i LHL Rennebu Hallandstuggu 19.00
10.03. Årsmøte Frivillighetssentr. Frivillighetssentr. 19.30
11.03. Musicalen "West Side Story", Rennebuhallen 19.00
11.03. Ekstraord årsm. R. Snøsc-kl.Frivillighetsentr. 20.00
12.03. Bedriftskirenn Berkåk 15.00

Fest m/ Premieutdeling Rennebuhallen 21.00
13.03. Barneforestilling Rennebuhallen 18.00

Lundarjom Sangkor
13.03. Tur til Leverdalen Nerskogen Skis  11.00 

Rennebu Turforening
13.03. Småtrollrennet Nerskogen 12.00
15.03. Innendørstrening,  R. Skytterlag 17.00
17.03. Medlemsmøte NHF Rennebu, Friv.sentralen 19.00

Gratis innrykk i kalenderen, 
kontakt Rennebu Bygdakontor, tlf 72 42 77 05

e-post: turistkontoret@rennebu.net



RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Volds FotoGrafiske as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -  neste nummer  17. mars - frist for stoff 8. mars - Rennebu Nytt

Med Rennebu Nytt når du 2.700 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!

LLeeddiiggee  kkoonnttoorreerr  ii  NNæærriinnggsshhaaggeenn!!
- et miljø for utvikling og vekst
Lei  kontor for én time, – en dag, eller så lenge du ønsker. 

Ferdig utstyrt m/PC og bredbånd!

Hvem tenker vi på? Hva tilbyr vi? Hvem er her allerede?
● Du med hjemmekontor ● Ferdig utstyrt kontor ● Interdata Berkåk AS
● Etablerte bedrifter ● Raskt bredbånd 1 MB ● Interrevisjon Orkanger AS
● Etablerere ● Møterom m/utstyr ● Advokatene Hovstad
● Ungdom med etableringsplaner ● Kantine & Kvernrød M.N.A.
● Hytteeiere/pendlere ● Tilgang kopimaskin ● Takst-Forum Trøndelag AS
● Du som ønsker å flytte tilbake ● Skrankeservice ● Rennebu IT-service AS

● Etableringsveiledning ● ABB
● Markedsføring – nettside
● Kompetansetilbud

Gratis oppstartsmåned for etablerere!
Etableringsveiledning og kontorplass for utvikling av forretningsidé.

Ta kontakt på tlf. 72 40 42 44 eller 72 42 82 00
Rennebu Næringshage AS

- et miljø for utvikling og vekst
Postmyrveien 19, 7391 Rennebu

Nærmere informasjon på vår nettside: www.rennebuhagen.no


