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Historisk jevnt valgresultat
Kommunevalget i Rennebu ble nesten dødt
løp mellom Senterpartiet og Høyre/Venstre.
0,06% skilte i H/Vs favør - og det medførte at
H/V fi
fik
kk 7 representanter og SP 6 representanter i kommunestyret.
Det måtte omtelling til for å slå fast hvem som skulle få
det sjuende mandatet av Høyre/Venstre og Senterpartiet.
Tilslutt skilte det 0,06% i favør H/V, som dermed skaffet
seg et bedre utgangspunkt for ordførervalget.
Ved forrige valg stilte Venstre og Høyre liste hver for
seg, og hadde da til sammen 10,3% - og èn representant
hver. Valget nå ga 29,37% til felleslista Høyre/Venstre, og
det er en fremgang på vel 19%. Det vil si 7 representanter i
kommunestyret – en økning på 5.
Senterpartiet er det partiet som har størst tilbakegang –
17,5%. Ved forrige valg hadde de nok det som ble kalt en
”Trond-effekt”, med en fremgang på 20,3%. Tilbakegangen førte til 6 representanter mot 10 for fire år siden.
Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti har ved årets
valg små endringer i forhold til valget for 4 år siden, og
begge beholder posisjonene sine med 4 representanter
hver.
Ved forrige valg stilte SV liste og hadde en representant
i kommunestyret. De stilte ikke liste denne gang.
Fremskrittspartiet stilte derimot liste ved årets valg, uten at
de klarte å samle nok stemmer til å få en representant i
kommunestyret.
Hvem blir ordfører?
Kampen om det 7. mandatet mellom Høyre/Venstre og
Senterpartiet kan bli avgjørende i ordførervalget.
Senterpartiet er avhengig av 5 representanter i tillegg for å
få flertall på 11 i kommunestyret for å få ordføreren.
Verken Krf eller AP med sine 4 representanter hver vil
alene kunne inngå samarbeid med Senterpartiet for at SP
skal kunne få ordføreren. Høyre/Venstre med sine 7 representanter klarer seg derimot med å samarbeide med kun
ett parti for å skaffe seg det nødvendige flertallet.

Hvem kommer på ordførerveggen?
Per Ivar Wold, Tove Smørsgård og Solveig Anglen
under den spennende fintellingen om hvem som skulle få
det avgjørende 7. mandatet i kommunestyret
og størst sjanse på ordførervervet.
Medlemmene i kommunestyret
Kommunestyret i Rennebu har 21 representanter, og de
ble fordelt slik A r b e i d e r p a r t i e t : Mariana Gros Grindvoll, Rune
Olaisen, Ola Øie og Solveig Anglen.
Senterpartiet:
Knut Ingolf Dragset, Arnhild
Gorsetbakk, Trond Jære, Inger Uvsløkk, Endre Lien og
Knut Hårstad.
K r F : Tora Husan, Oddvar Skjerve, Per Arild Torsen og
Astrid Øverland Kjeka.
H ø y r e / V e n s t r e : Bjørn Rogstad, Håvard Rogogjerd, Eli
Krogstad, Wenche Teigen, Gunnar Halgunset, Martin Bøe
og Kirsten Langklopp.
Valgresultat
L i s t e %-vis
A
19,62
SP
29,31
KRF
18,65
H/V
29,37
FRP
3,08
Andre *
0

% endring
-1,2
-17,5
+0,5
+29,37
+3,08
-13,8

Repr k-styre E n d r i n g
4
0
6
-4
4
0
7
+7
0
0
0
-3

* Andre er SV, V og H
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Mine
trimvanar
Mine trimvanar kan ein
trygt seia går i faste spor! I
ca. 40 år har eg hatt den
store gleda å kunne vera med dametrimmen på Voll skule ein kveld for veka. Da
fortrinnsvis på den årstida det er mørkt
om kveldane. Dametrimmen på Voll, det
er eit seigliva foretak! Det starta opp midt
på 1960 talet ein gong og vart kalla
”husmortrim”. Vi som den gongen enno
var så unge at husmortittelen var eit
”yrke” langt fram i tid og som berre mor
kunne titulera seg med, fekk lov å vera
med, for det ”va rarar dess flere en va” og
så mange aktivitetar var det no ikkje å
bruka kveldane på! Og mange var det
som nytta seg av dette tiltaket dei første
åra. Dette var før det vart bygd gymnastikksal på Voll skule, og aktivitetsrommet fekk gjera nytten som treningsrom.
Så mellom komfyrar, symaskiner og pultar stabla oppetter veggene var det fullt
både av liv og trimglade damer dei fleste
kveldane. No er vi ikkje så mange lenger,
trass godt rom i ein heil gymsal. Men det
er ein seigliva kjerne som møtest, utan
andre krav enn dei du stiller deg sjølv til å
få varma opp muskulaturen. Om dørstokkmila er lang,motivasjonen lik null
og snøfokket står om novene trimkvelden
så veit eg at berre eg tek meg sjøl i nakken
og kjem meg på veg, er eg såre fornøgd
og tilfreds når eg gjennomvarm og nydusja er på heimveg att. I lesande stund er
kanskje høgsommaren over, det er mørkare om kveldane og det er ”lovleg” å sjå
framover til det blir BlåSwixføre utetter
Voraløypa ein skinande februardag att.
Ein skitur er og fortreffeleg TRIM.
Eg utfordrar Erik Myrmo til å fortelja
om sine trimvanar neste gong.
Beste helsing Olaug Reitås

14 nye aspiranter i Rennebu Skolekorps
Tirsdag 4. oktober hadde Rennebu Skolekorps utdeling av instrumenter til nye
aspiranter.
14
musikere
fikk
instrument, notebok, flotte gensere
og alle var i strålende humør.

2 millioner til Rebus-torget
Forrige torsdag gikk start skuddet for opprusting av
Rebustorget på Berkåk.
Arbeidet er ett av de utvalgte
signalprosjektene i det nye
stedsutviklingsprogrammet
BLEST.
For å sette ekstra fokus på arbeidet
med stedsutvikling i norske kommuner
og fylkeskommuner, har Husbanken
på vegne av Kommunal- og regionaldepartementet lansert et nytt program
for utvikling av små byer og tettsteder.
Programmet "BLEST - Bolyst og engasjement i små byer og tettsteder" skal
gå over fire år. Berkåk sentrum med
bygging av nytt torg er et av de utvalgte signalprosjektene i programmet som
nå starter opp, og blir tildelt 2 millioner
kroner i år.
Formålet med programmet er å stimulere til og støtte opp under arbeidet
med stedsutvikling som alt finnes i
norske kommunerr og fylkeskommunar.
- Tanken er å vise fram steder der
det finnes et lokalt engasjement bak
gode prosjekter og understøtte disse.
Et viktig siktemål er å sette stedsutvikling på dagsorden, skaffe fram kunnskap og være med på å spre de gode
erfaringene slik at flere kan gjøre seg
nytte av dem, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga.
Ett eksempel på et godt prosjekt
fant Husbanken altså her i Rennebu.
Det nye torgprosjektet blir tegnet og
planlagt av landskapsarkitekter, og blir
ført videre for gjennomføring av kom-

Ordfører Bjørn Rogstad fikk overrakt
en spade av statssekretær Inge Bartnes
som et synlig bevis på at
Berkåk er valgt som et signalprosjekt.
munen,
gjennom
Plankontoret.
Arkitektene vil utformer benker og
belysning i stedsegen design, og planlegger å bruke skifer fra lokale skiferbrudd. Byggestart blir sommeren 2008,
og KRD har gjennom Husbanken valgt
å støtte prosjektet som et signalprosjekt i BLEST.
- I Rennebu har det over flere år
vært stort engasjement og ildsjeler i
kommunen, og ildsjeler trengs for å
skape attraktive steder. Jeg gleder meg
til å se hva Rennebu får til, sier statsråd
Åslaug Haga.
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NAV oppgraderes
Det er hektisk på NAV-kontoret for tiden. I uke 37 skal avdelinga I Rennebu få
felles IKT-plattform med Oppdal, og denne sammenslåinga vil medføre en del
praktiske endringer.
Vi håper og tror at dette vil gå smertefritt, slik at vi kan forme fremtidens NAVkontor allerede fra dag en. Offisiell åpningsdag blir den 19. oktober, og vi kan love
at rennbyggene vil få et fullverdig kontor til tross for sammenslåingen, forteller
leder Trond Mesloe.
Som et ledd i etableringen vil Rennebukontoret få nytt telefonnummer.

Det nye nummeret er 73 43 74 10.

Rennebu kommune
Adresse:
E-post:
Telefon:
Telefax:
Åpningstid:

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

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

En grønnere kommune
I juni utnevnte KS og
Stortinget Rennebu som en
foregangskommune innen
miljø – og energiarbeid. Det
første strategimøtet ble
avholdt forrige uke - der de
firre nettverkskommunene
fi
Trondheim, Tingvoll, Sunndal
og Rennebu skal dele erfaringer med hverandre i det
videre arbeidet.
Jan-Yngvar Kiel (kommunalråd
Trondheim - stedfortreder for ordfører),
Kristin Sørheim (ordfører Tingvoll), Knut
Reinset (ordfører Sunndal), Bjørn Rogstad
(ordfører Rennebu) og Kjetil Bjørklund
(prosjektleder fra KS).

Da kommunal- og regionalminister
Åslaug Haga lanserte prosjektet tidligere i år, var Rennebu en av totalt 22
kommuner som ble pekt ut til å være
en såkalt Grønn energikommune. Det
var blant annet bygdas sterke og lange
tradisjoner innen bruk av vannkraft
som lå til grunn for avgjørelsen.
De 22 kommunene er fordelt på
fem nettverk, og Rennebu er i nettverk
sammen med Tronheim, Tingvoll og
Sunndal.
Viktig arbeid
- Å bli utnevnt som Grønn energikommune skal være et bidrag til kommunene for å komme i gang med et
viktig arbeid. Rennebu kommune blir i

så fall et nyttig bidrag til nettverket av
grønne energikommuner, sa olje- og
energiminister Odd Roger Enoksen.

av dette vil forhåpentligvis bli en
naturlig del av prosjektet i årene som
kommer, forteller skogbrukssjef Kjetil
Værnes.

Hensikten med prosjektet er at de
utnevnte kommunene skal sette i verk
tiltak som andre kommuner kan dra
nytte av. Energieffektivisering, fornybar energi og reduserte klimagassutslipp er noe av det som skal jobbes
med, foreløpig i en treårsperiode.

Noen konkrete planer ut over dette
er ikke satt ned på papiret enda. Men
den forestående miljø- og energiplanen vil bli en viktig del av prosjektet.
På bakgrunn av denne skal andre kommuner kunne ta lærdom av Rennebu.

Konkrete planer
- I første omgang skal vi utarbeide
en energi- og miljøplan som kommunen skal forholde seg til. Parallelt med
dette jobbes det med å få til et biobrenselanlegg på Berkåk, og planleggingen

Integrerte planer
- Hele arbeidet med planen må
integreres i det øvrige kommunale
arbeidet. Det skal legges til grunn i alle
tekniske og organisatoriske vurderinger som blir tatt, forteller Værnes.
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Erik til Dubai?
Erik Kvam er en av to nordmenn som har kvalifi
fissert seg til VM i gokart
i Dubai.
Det var etter god kjøring i Rotax-cup at ble det klart at Erik skal representere Norge i
VM. Etter en femteplass på Rudskogen sist helg talte de sammenlagte resultatene av cupen
for seg selv. - Det har vel ligget i kortene en stund at jeg ble en av de heldige som fikk reise.
Likevel er det selvfølgelig en gledelig beskjed å få, forteller Erik. Nå gjenstår bare siste runde
i cupen, som skal foregå i Moss den siste helga i september. Men uansett hvor godt Erik kjører er det ikke 100 % sikkert at Norge blir funnet verdige nok til å delta.
- Norge er et lite land i gokartsammenheng. Sammenlignet med for eksempel USA har vi for få representanter for sporten
til at vi er garantert deltakelse. Kanskje velger det internasjonale forbundet å sende ti amerikanske representanter i stedet, forteller Erik. Vi krysser fingrene for norsk deltakelse i årets VM, og ønsker Erik lykke til i Moss!

Bibliotek-tipset
Jo Nesbø: Snømannen
Aschehougs Forlag 439 s .
Harry Hole og Snømennene.
Jo Nesbø er en glitrende forteller,
en man gleder seg til å følge fra bok til
bok. Særlig på grunn av hans hovedfigur, sjefsetterforsker i Oslokrimmen
Harry Hole: En varm og følsom, lett
sjuskete framtoning med et kinkig forhold til sterke drikker. Hole har en
eneste ”ren” lidenskap; jobben! Hole
blir man glad i, hans personlige problemer fengsler nesten like mye som de
han baler med i embets medfør. Og det
vil ikke si lite.
”Snømannen” er den syvende boka
med Hole som sentralfigur, den går
som smør i grønne enger, for å vri litt
på ett eller annet. Jeg synes bare at det
er litt for mange snømenn i handlingen! De står tett i tett i tøværet utenfor
vinduene til fok som snart skal forsvinne, mishandles og likvideres. Man
kan bli overmett av slikt, men Hole

berger oss videre: Kom igjen med flere
lik! Hole styrer skuta.
Har noen forresten tenkt på at nesten alle topp-drapsetterforskere i nordisk kriminallitteratur er av typen
Hole? Sjuskete pr. appirasjon, varmt
empatiske, men med innviklede forhold til alkohol. Her kunne nevnes
navn i fleng. Går vi derimot til
England, finner vi gjerne den motsatte
etterforskertypen. Velsoignert, nesten
edruelig, dannet i all sin ferd – ta for
eksempel Hercules Poirot: Med voksabart og trippeskritt attåt andre finesser.
Hva er det som bevirker denne typeforskjellen mellom landene?
Ellers, - i parantes kan nevnes at
Nesbøs Holebøker de siste ti årene har
omsatt for over 30 millioner kroner.
Det er til å få hakaslepp av, men det
kan forstås. Så derfor; lykke til med
SNØMANNEN. Jo Nesbø er sannelig
ikke for katten, men omvendt.

Åpningstider Biblioteket:
Mandag og torsdag: 16 - 19.
Onsdag: 10 - 13.

Elisabet Berkaak

Jegere - Jaktlag
Høst-tilbud:

DC-155 Micro3+ og Micro4.

Lafayette setter en ny standard for hva som
kreves av en jaktradio. Nå 6 Watt.
Et skritt foran alle!
Sordin hørselvern supreme proX (vanntett)
Contact hundepeiler - Dressurbånd

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring Vann og energibrønner
Edvin Eide: 950 34 056

Steinar Rikstad, Meldal - tlf 908 32 270 - rikstads@online.no

Seierdalen 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com
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Institusjonsbaserte tjenester
Rennebu alders- og sykehjem

har følgende stillinger ledige:
1. 62.5% stilling fast hjelpepleier/omsorgsarbeider
turnus med arbeid hver tredje helg, ledig fra
01.11.2007.
2. 62,5% stilling svangerskapsvikariat hjelpepleier/omsorgsarbeider turnus med arbeid hver
tredje helg, ledig fra d.d til 01.06.08.
3. 62,5% stilling sykevikariat hjelpepleier/
omsorgsarbeider turnus med arbeid hver tredje helg,
ledig fra d.d.
4. 20,18% x 2 hjelpepleier/omsorgsarbeider
turnus med arbeid annenhver helg, ledig fra d.d.
For stillingene gjelder:
Primært utdanning som hjelpepleier, omsorgsarbeider. Ufaglærte kan bli vurdert. Spesifiser
hvilken stilling det søkes på.
Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved
henvendelse til:
Enhetsleder IPO Borgny Lien, tlf 72 40 25 12.
For samtlige stillinger gjelder avlønning etter
gjeldende lover og avtaleverk.
Søknaden sendes til: Rennebu kommune,
rådmannen, 7391 Rennebu eller
e-post: postmottak@rennebu.kommune.no
innen 01.10.07
Bruk gjerne eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no under stillinger ledig
eller ved henvendelse til servicekontoret
tlf 72 42 81 00

Hjemmebaserte tjenester
Ledig stilling - Personlig assistent
32 timer pr. uke som personlig assistent til ei dame
som er i 40 åra.
Det er to assistenter som allerede er på plass.
Det er muligheter for å øke på stillingen.
Hun trenger hjelp til tilrettelegging av aktiviteter og
ivareta oppgaver i og utenfor hjemmet. Behovet for
hjelp kan være i forbindelse med ting i huset, stell,
handling, bank, post, skyss, time hos lege,
fysioterapi og sykehus. Tilsetting 01.01.2008.
Den personlige assistenten må ha førerkort da hun
har bil. Nærmere opplysninger om stillingene kan
fåes ved henvendelse til konsulent for funksjonshemmede Hanne Kristin Rise tlf 72 40 25 06.
For stillingen gjelder avlønning i hht. gjeldende lov
og avtaleverk.
Søknad sendes Rennebu kommune, Rådmannen,
7391 Rennebu, eller e-post til
postmottak@rennebu.kommune.no
innen 27.09.2007.
Bruk gjerne eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig eller
ved henvendelse til servictorget, tlf 72 42 81 00.

Hjemmebaserte tjenester
Rennebu Arbeidssenter
Ledige stillinger assistent:
1. 48% assistent på Rennebu Arbeidssenter.
2. 24% assistent på Rennebu Arbeidssenter.
Tiltredelse snarest. Stillingene kan økes.
Stillingenes innhold:
Assistentene skal følge, tilrettelegge og bistå rennbygge på
de dagtilbudene de har. Dagtilbudene er både på og
utenfor Rennebu Arbeidssenter.
For stillingene gjelder:
Vi søker etter personer med arbeidserfaring og interesse for
mennesker med nedsatte funksjonsevner. Personlig
egnethet vil bli vektlagt.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes ved
henvendelse til Rennebu Arbeidssenter v /Ingrid H Løkslett
tlf 72 42 77 76 eller konsulent for funksjonshemmede
Hanne Kristin Rise tlf 72 40 25 06.
For samtlige stillinger gjelder avlønning i hht. gjeldende
lov og avtaleverk. Søknaden sendes til Rennebu
Kommune, Rådmannen, 7391 Rennebu eller pr. e-post til
postmottak@rennebu.kommune.no innen 27.09.07.
Bruk gjerne eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig eller ved
henvendelse til servicetorget, tlf 72 42 81 00.

Landbruksvikar i 100 % fast stilling
Landbruksvikaren er en av to kommunalt ansatte avløsere
for husdyr- og planteprodusenter i landbruket.
Landbruksvikaren har en variert arbeidsdag og blir kjent
med innbyggere i alle deler av bygda.
Ordningen administreres av Rennebu Avløserlag.
Landbruksvikarens arbeidsoppgaver:
- dyrestell og nødvendig drift av gården ved sykdom og
andre fraværsgrunner hos gårdbrukeren.
- arbeidskraftstøtte for gårdbrukere
Søker må ha sertifikat klasse B og T, og disponere bil.
Lønn etter kvalifikasjoner. Vanlig kommunale tilsettningsvilkår. Tiltredelse 1. juni 2007.
Spørsmål angående stillingen kan rettes til
Rennebu kommune v/konstituert enhetsleder Kjetil Værnes
(72 42 81 41) eller
Rennebu Avløserlag v/Kristin Kjerstad (72 42 77 22)
Bruk eget søknadsskjema under stilling ledig på
www.rennebu.kommune.no eller ved henvendelse til
Servicetorget i Rennebu - telefon 72 42 81 00 E-post
Send gjerne søknaden via e-post til:
postmottak@rennebu.kommune.no eventuelt på papir til
Rennebu kommune, 7391 Rennebu.
Søknadsfrist 17. september 2007
Rådmannen
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Tenk vinterdekk nå!

Go´foten

Pigg/piggfritt

har åpnet lokale
hos Astrid frisør
på tirsdager.

35-45%
rabatt
på veil.
pris.

Tar fremdeles imot
kunder ved
Rennebu helsesenter.

Ta med håndduk!
Ring for timebestilling!
Mob 913 43 836

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

KNALLPRISER PÅ DIGITAL TV
Kun

Kun

Kun

4999,-

5999,-

9999,-

OBS!
Begrenset
antall!
“ først til
mølla...”

Samsung 26”

Samsung 32”

Phillips 37”

LE26R72

LE32R72W HVIT

37PF7331

Butikken holder stengt ons. 26 sept, grunnet overgang til nytt butikkdatasystem!
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KUNNGJØRINGER
91 mod. Volvo 740 selges kr 25.000 - 374.000 km.
EU godkjent mars 07. Eivind Flå 911 13 906

Fritidseiendom i Rennebu ønskes leid på åremål.
Kontakt Bjørg på 971 94 225. Dersom det er behov for flere
opplysninger, er det bare å ringe.

Sankedager
i Rennebu
Lørdag 15. sept og 22. sept.
Ettersanking 13. okt, 20. okt
og 27. okt.
Rennebu sau og geit

Ytre Seierdal Utmarkslag, Jaktsesongen 2007.
Jaktkort på småvilt-rådyr. For nærmere informasjon og salg,
kontakt Ove Stuen tlf 72 42 76 09 - mob 928 11 250.

Syng for herren Sang/musikkmøte i Rennebu kirke søndag 16. sept kl. 15.00. Musikklag fra Frøya, Hitra, Hemne
og Rennebu vil delta med flere nummer hver, og de vil
også delta med fellesnummer. At Rennebu musikklag er 50
år vil markeres. Andakt ved Karen Ree. Gratis inngang,
men det blir anledning til å gi en gave til Mjuklia ungdomssenter. Umidelbart etter avslutning i kirka, bir det ei enkel
servering på Rennebu Misjonshus.
Alle er hjertelig velkommen.
Arr. Rennebu menighetsråd/Rennebu musikklag
Hyggekveld på God Mat, Berkåk
Torsdag 20. sept Kl 1900. Humoristisk underholdning
Mye sang/ /Loddsalg. Gave mottas med takk!
Gratis inngang og servering
Alle hjertelig Velkommen.
(Neste hyggekveld, 25. oktober, samme tid og samme sted.
Sett av kvelden)
Rennebu-styret

• Møtestedet for alle
• Internettkafe
• Private arrangementer
• Catering
www.godmat-berkak.no
Rebustorget - tlf 72 42 76 98/ 958 19 742

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

Takk for oppmerksomheten i anledning
Vegard´s konfirmasjon.
Vegard, Kari og Olav Løkslett

Kjøp forsikring
for større trygghet

Tusen takk for all støtte, hjelp og omtanke i anledning vår
kjære Heidi´s bortgang. En spesiell takk for gaven som ble
gitt til Ambulansetjenesten i Rennebu på tilsammen
kr 28.580,Tone, May Grethe og Torbjørn

www.gjensidigenor.no

Oppdal 72 40 49 90
Berkåk
7272424082
Oppdal
4950
90

Berkåk 72 42 82 50

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no
E-post: oppdal-rennebu@gjensidige.no

VIKTIG INFORMASJON TIL
VÅRE KUNDER
Åpningstider
mandag-tirsdag 9-15
torsdag - fredag 9-15
telefontid onsdag 9-15
tlf kontor 72 42 75 50/fax 72 42 71 51
eksperten@c2i.net

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

Nå er høsten kommet!
Vi har fått inn mye nytt fra G-sport:
Ulvang sokker - Superundertøy
Impregnering til regntøy og andre turklær
Jakthansker – Viltposer til elg og hjort
Velkommen innom til en trivelig handel :-)

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

Rennebu Nytt -

neste nummer 27. sept - frist for stoff 19. sept -

Rennebu kommune
FRISK’ trening

i Rennebu hallen hver onsdag
(ut november) kl.10.00 – 11.00
Oppstart; ONSDAG 10. oktober
Tilrettelagt trening til musikk for alle –
uansett fysiske fortsetninger, med
fysioterapeut Solfrid som instruktør.
Kaffe og uformelt samvær etterpå på frivillighetssentralen. Pris for semesteret kr 300,-

Vel møtt!

Vi minner om høstnr
av RennebuNytt
som kommer 27. september.
Frist for stoff er 19. september

Dette skjer i Rennebu!
Pubkveld
Sandbrekka
21-01
Gudstjeneste
Nerskogen
11.00
Treeren”
Menighetshuset
15.00
G 12 Rennebu – Leik
Berkåk gras
17.30
Formiddagstreff
Omsorgsboligene 11-13
MS 5 Rennebu – Skaun
Frambanen
17.30
Ekstraordinært årsmøte
Jutulstuggu
19.00
Rennebu Sanitetsf.
20.09 Oppskyting for jegere
Skytterbanen
16.30
20.09 G 14 Rennebu – Buvik
Frambanen
17.45
21.09 Oppskyting for jegere
Skytterbanen
16.30
22.09 MS 4 Rennebu – Heimdal Frambanen
14.30
23.09 J 16 Rennebu – Byneset
Berkåk gras
16.30
25.09 G 11 Rennebu – Oppdal 2 Frambanen
17.30
26.09 Medlemsmøte
Samfunnssalen
11.00
Rennebu Pensjonistf.
26.09 J 14 Rennebu – Budal
Berkåk gras
17.30
30.09 Høsttakkefest
Hoelsmoen
10.00
30.09 G 12 Rennebu – Melhus
Berkåk gras
14.30
30.09 G 14 Rennebu – Orkdal 2 Frambanen
14.30
Rennebu Musikkorps tirs kl 19.30-22.00 i samfunnssalen
Rennebu Skolekorps tors kl 18.00 i samfunnssalen
Rennebu Songkor ons kl 19.30 – 22.00 Voll skole
Rennebu Mannskor tirs kl 19.30-22.00 på Berkåk skole
14.09
16.09
16.09
18.09
18.09
18.09
19.09

IX
Takk og PR
ser
i
r
p
e
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Fårikålkjøtt sau, fryst pr. kg
Fårikålkjøtt lam, fryst pr. kg
Hodekål pr. kg
Sort pepper hel pr. pk
Grandiosa 2 pk.
All små is

Rennebu Nytt

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

2800
2990
100
100
3990
900

Nyhet!
Gilde

Pizza 1/2 kg

2990
stk

Les kundeavisen på www.coop.no
FASTE GULE PRISER
Med Rennebu Nytt når du 2.700 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!

