
Det frivillige arbei-
det har stått sentralt i
arbeidet med sanseha-
gen. Nærmere 15 per-
soner har bidratt med
frivillig arbeid gjen-
nom sommeren for å få
hagen mest mulig fer-
dig. Dessuten har det
kommet inn nærmere
100.000 kroner i krone-
rullinga som kvinne-
gruppa i arbeiderparti-
et dro i gang, og
Rennebu Lions har
bidratt med en pavil-
jong på området.

Godt utgangspunkt
Styrkar Foss har

vært sentral i planleg-
ginga av sansehagen,
sammen med Turid
Kosberg og Trond Bjerkaker. Utgangspunktet
for arbeidet var godt, i og med at området
hadde plen, asfalterte stier og fontene på
plass. — Det var naturligvis ikke tenkt sanse-
hage på dette område i starten, derfor måtte
vi flytte på en del vekster og tilpasse for å få
plass til de vi ønsket skulle få plass i hagen,
forteller Styrkar. Nå  har det blitt gapahuk,
skigard, paviljong og hønsehus. 

Populære høner
Hønsehuset er nært plassert ved utgangen

fra Nordstuggu, og ligger dermed lett til.
Berte Sveås har stort engasjement for hønene,
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Sansehagen ved helsesenteret er så godt som ferdig, og
torsdag 29. september er det åpen dag, der alle som vil kan
komme å se hvor fint det er blitt.

og er lett å be når de skal ha mat.  Ellers må
hun også daglige turer ut i hønsehuset for å
plukke inn egg. 

Flere planer
Styrkar kan fortelle at de har flere planer

for hagen, og neste år kan det bli både kani-
ner og kanskje kopplam på besøk. Det er også
snakk om en liten «bekk» i overkant av områ-
det. — Vi må skape litt liv, sier Styrkar.

Sansehagen er ferdigHva 
stemte

Rolf?
Det får du nok

ikke vite, da det er
hemmelig valg. Men
valget er ikke hem-
meligere enn at alle
får vite og kjenne
resultatet - på godt
og vondt. 

Rolf Knutsen gjør sin
borgerplikt og avgir

sin stemme.

Valgresultatet for
hele landet, fylkesvis
og for Rennebu kom-
mune får du ved å gå
til nettadressen til
Rennebu kommune -
www.rennebu.kom-
mune.no eller på
www.valg.no

Styrkar Foss og Gunnar Lindemark følger 
Berte Sveås slik at hun får matet hønene 
i sansehagen ved helsesenteret på Berkåk.

Tid for Erica
3 stk kr 8900

Nytt i smykker!
Div. smykker 
1/2 prisRebustorget Berkåk - 72 42 74 45



Midt-Norsk i orientering
Midt-Norsk mesterskap i orientering ble for 14

dager siden arrangert Rennebu IL sammen med
Byåsen IL og Sportsklubben Freidig.

Det var rekorddeltagelse, og lørdag på langdis-
tanse var det 550 løpere som lette etter o-poster i
skogene øst for Berkåk. I herreklassen langdistanse
var det satt opp en spesiell pokal fra O-forbundet i
anledning at Rennebu IL er 100 år i år, og pokalen
ble  vunnet av Stig Alvestad, Wing OK. 

— O-sporten er i fremgang, for håpe at dette gir
ringvirkninger også i Rennebu, sier den lokale o-
lederen Ottar Ryen.
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Næring i verneområder 
- kan alt som glimrer bli til gull?

Interesserte inviteres til konferan-
se om næringsutvikling i og i tilknyt-
ning til verneområder den 12-13
oktober 2005. Konferansen er lagt til
Væktarstua i Tydal kommune.

Målsettingen med konferansen er
å sette fokus på de mulighetene som
verneområder kan gi for næringsak-
tører og de berørte lokalsamfunnene.
Kan verneområdene gi økte mulighe-
ter for naturbasert næringsutvikling
og opplevelsesnæring? 

Målgruppen for konferansen er
først og fremst næringsaktører som
allerede er i gang, eller vurderer å
starte opp med naturbasert nærings-
utvikling. I tillegg er det ønskelig å nå
ansatte og politikerne i kommunen
og andre  "gode hjelpere" .

Det er satt sammen et program
som tar opp utfordringer som ligger i
det å ta i bruk mulighetsrommet som
verneområder kan gi. 
- Konferansepakke, inkl måltid og 

overnatting i dobbeltrom
Næringsliv kr 600 
offentlig/andre kr 1050

- Konferansepakke, inkl måltid og
overnatting i enkeltrom
kr 800 / kr 1250

- Dagpakke inkl lunsj
kr 200 / kr 200

- Middag onsdag kveld kr 250

Påmeldingsfrist er 1. oktober.
Påmelding skjer til fylkesmannen i
Sør-Trøndelag, telefon 73 19 90 05

Er det noen som er interessert i
mer detaljert programoversikt, ta
gjerne kontakt med enhet for land-
bruk/miljø og tiltak ved Evy-Ann
Ulfsnes.

Presentasjon av enheter:

Barnehagen på Innset

Innset barnehage er én av våre fire
barnehager her i kommunen. — Det
er 12 barn og 3 voksne ved barneha-
gen i år, forteller Astrid Strand som
er pedagogisk leder ved barnehagen.

— Dessverre er det ingen nye barn
i år, og det gav oss en enkel «bli-
kjent-igjen» periode. Og vi har også
fått sju storunga, og disse skal være
mye sammen og ha mange felles akti-
viteter. Barna som går ved barneha-
gen er sangglade, og derfor vil vi sat-
se mye på sang i år. Dessuten vil vi
som vi alltid har gjort, satse på mye
uteliv, forteller Astrid.

Ny ledelse og struktur
Mye er nytt i år når det gjelder

ledelse og struktur.  — Vi har felles
styrer med Vonheim, og barna er
allerede blitt kjent med vår nye styrer
Marta Hage. Vi gleder oss til gjensidi-
ge besøk og tettere faglig samarbeid
når det gjelder felles planer og mål-

oppnåelse, forteller Astrid, som også
er assisterende styrer for Innset.

Ny barnehagelov
— Fra og med januar 2006 vil ny

barnehagelov tre i kraft. Nylig var
hele barnehagepersonalet i Rennebu
kommune på kurs for å bli kjent med
nye paragrafer i loven og endringer i
rammeplanen. Det var et aktuelt og
interessant kurs, og vi i personalet på
Innset og Vonheim barnehage som
skal samarbeide tett, ble mye bedre
kjent med hverandre. 

Nye utfordringer
For Innset barnehage vil neste bar-

nehageår by på store utfordringer,
når det gjelder barnetall. — Vi håper
å kunne fortsette å tilby grenda et
heldagstilbud og korttidstilbud slik
som vi gjør i dag. Håpet er derfor at
flere ønsker å bruke barnehagen, slik
at tilbudet fortsatt kan opprettholdes. 

Her er de fleste ungene ved Innset barnehage på tur til Hæverfallet.



Kvardagstips
med FYSAK

I forrige RN ble
Arne Ivar Østerås
utfordra.

Og Arne Ivar han er fryktelig
sprek! - Nå ja, kanskje litt mer aktiv
enn gjennomsnittet, sier han sjøl med
et smil.

Han er med ungene og det er den
viktigste drivkrafta han har for dette
med å trene. 

Han er fotball- og skitrener for
egne og andre sine barn, en veldig
givende og trivelig måte å bruke friti-
da si på. Med en karriere som fotball-
spiller i mer enn tyve år på
Rennebu,har han bedre forutsetning-
er for en trenerjobb enn en adminis-
trativ jobb i det frivillige organisa-
sjonslivet – og han trives veldig godt
sammen med barn og unge.

Arne Ivar tilbringer størstedelen
av arbeidsdagen sittende, derfor er
dette med en aktiv fritid ekstra viktig.
Han trener med brannkorpset en
kveld for uka, det er både sosialt og
litt fysisk krevende, og hytta på
Nerskogen er ofte i bruk. Sommer
som vinter drar hele familien gjerne
på turer i fjellet. For ham er det viktig
å bruke fritida sammen med kone og
unger, det gir hele familien en natur-
lig og god tilhørighet til naturen og til
å bruke kroppen, ei investering i triv-
sel og helse.

Arne Ivar utfordrer Torleif Bøe til
neste gang.

Kom hjem med 19 medaljer
Kjellrun Solli, Elisabeth Hansen,

Stig Remetun, Asle Dolpen, Ove Lien,
Inge Prestrønning og Kristian Ytterhus
(ikke med på bildet) kom hjem fra
idrettslekene i Bardu med 15 gull, 3
sølv og 1 bronse. Dette er trolig det
beste resultatet de samlet noen gang
har oppnådd, etter at de har deltatt 11
ganger på idrettslekene. Det rapporte-
res om at alle hadde konkurransein-
stinktet i høygir, og det ble mange
spennende dueller. 
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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

fung. ordfører Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget

bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

— Den nye lederstrukturen er
ennå i startgropa, og de fire kvinnene
har ennå litt innkjøring på de praktis-
ke tingene for å få det til å fungere
best mulig, forteller områdeleder
Ottar Selbæk. Ingrid, Anne og Marta
har skiftende kontorplass mellom de
enhetene de har ansvar for, og det
krever litt ekstra. Det var håp om at
det skulle være bredbånd på plass
ved alle enhetene da de startet nå i
høst, men fortsatt mangler det på
Innset og Nerskogen - men ting er på
gang. Dermed må det midlertidige

løsninger til nå i startfasen.
Ottar føler at omstillingen til  nye

enheter har gått veldig bra. Både de
ansatte og foreldrene har vist positiv
innstilling og signalisert at dette skal
vi klare. 

Alle er nå i full gang med forel-
dremøter og å få på plass de nødven-
dige formalitetene. Grendaskolene og
barnehagene har f.eks. delt anlegg-
sansvaret mellom seg, men med ulike
løsninger. Dette krever også litt til-
pasning.

Det står kvinner bak...
Ledelsesstrukturen for barnehagene og skolene i Rennebu
forandret fra og med 1. august i år, og det har blitt to
enhetsledere for de fire barnehagene og to ledere for de
fire skolene - alle kvinner.

Kvinnelige ledere...
Ingrid Selbæk (enhetsleder for grendaskolene Nerskogen, Voll og Innset), 

Anne Svegård (enhetsleder for Nerskogen og Voll barnehager), 
Anita Storm (enhetsleder for Berkåk skole/Rennebu ungdomsskole) og 

Marta Hage (enhetsleder for Innset og Vonheim barnehager).
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AGROTURISME
I år tilbys kurs for agroturisme-

bedrifter. Uttrykket agroturisme
omfatter opplevelser, overnatting og
servering på bygda.  

- Naturlos-kurs, tema er tur-
planlegging og turledelse, fakta-
kunnskap (på geologi, fauna, 
botanikk o.l.) kurset er under 
planlegging

- Besøksrunde for mindre reise-
livsbedrifter i oktober

- Matlagingskurs for serverings-
bedrifter 5. okt og 2. nov 

- Prissetting for mindre reiselivs-
bedrifter 17. og 31 oktober

- Vertskapsrolle-samling 
13. - 15. november

For mer informasjon og påmel-
ding ta kontakt med Mære land-
bruksskole ved Gunn Bratberg, tele-
fon, 74 17 04 30.

KJØTT
Kurs

- Slakting av sau og lam, 1. og 2. 
november på Mære landbruks-
skole

- Kurs i tillaging av spekepølse 8. 
og 9. november, Steinkjer 
Videregående skole

- Nedskjæring og foredling av 
gammel norsk sau, 21. og 22. 
oktober Stranda Videregående 
skole

Studietur til Danmark
Bli med til Danmark i oktober (21

til 24 okt)  for å få nye ideer og ny
inspirasjon. Det legges opp til en 4
dagers tur der dere skal besøke ulike
produsenter som driver med kjøtt-
produksjon og foredling. Flere av
produsentene har egne gårdsslakteri-
er. I tillegg er det lagt opp til et kort-
kurs med slakteren og kjøttfaglære-
ren på Dalum landbruksskole i
Odense. Turen koster kr 4000,-. Der
servering, overnatting og reise er
inkludert. 

For mer informasjon om kurs og

studietur ta kontakt med Arne
Bratberg, Kompetansenavet på
Mære, tlf 74 17 94 30.
MELK
Kurs

- Ysting av Tilsiter fra Trøndelag 
(kittost), Ladejarlen Vgs. 
28. sept 

- Grunnleggende Ystekurs, 4. og 
5. oktober, Ladejarlen Vgs. 

- Syrnede melkeprodukter – 
produksjon av yoghurt og 
rømme, 18. og 19 oktober, 
Ladejarlen Vgs. 

For mer informasjon og påmel-
ding ta kontakt med Arne Brenden
tlf. 73 87 06 81.

BÆR/GRØNT
Kurs i råpressing og konservering

av bær og grønt. , 10. og 11.  oktober,
Levanger videregående skole.
Påmelding til Ivar Linchausen tlf. 74
08 69 06

BAKST
Kurs i bruk av vedfyrt bakerovn,

23. og 24. september, Stamnan i
Rennebu. Påmelding Skjetlein
Ressurssenter tlf. 72 59 47 80.

Studietur til Danmark og Sør-
Sverige, Smakfull mat på gammel-
måten. 

Her kan dere få oppleve alt det en
bakerovn kan brukes til. Det blir
besøk på flere bedrifter som har tatt i
bruk bakerovnen i sin produksjon for
å trekke flere besøkende og øke sin
omsetning. Denne turen er spesielt
egnet for privatpersoner og bedrifter
som har eller tenker på å bygge/res-
taurere bakerovn, og som tenker å
bruke denne i produksjon og salg av
bakervarer. Egenandel inkl reise,
bespisning, overnatting og kurs ca
4500.  For mer informasjon ta kontakt
med Gunn Bratberg mob 45 48 78 40.
(påmeldingsfristen har gått ut, men
har du interesse av en slik tur ta kon-
takt)

SMAKSPANEL
Test dine produkt i et smakspanel.

Smakspanel har vært arrangert flere
gang i Trøndelag og er blitt et svært
populært tiltak. 

Det vil bli arrangert et utvidet
smakspanel for etablerte bedrifter der
design og emballasje inngår som en
viktig del av vurderingen i tillegg til
det kokkefaglige panelet. 

Det blir arrangert smakspanel når
det er tilstrekkelig antall deltakere.
Meld derfor din interesse om å teste
dine produkter snarest til: 

Smakspanel: Liv Gystad tlf.
73199260.

Smak, design og emballasje-panel:
Tove Hatling Jystad tlf. 74 17 04 35

BESØKSORDNINGEN 
Til nå er over 60 bedrifter i Midt-

Norge besøkt gjennom besøksord-
ningen. Besøksordningen er et tilbud
til etablerte bedrifter. Ordningen
innebærer gratis hjelp fra en konsu-
lent i inntil 2 dager. I tillegg er det
mulig å få 80% tilskudd til oppføl-
gingstiltak. For mer informasjon kon-
takt Tove Hatling Jystad,
Kompetansenavet på Mære 74 17 04
30

HOSPITERING 
Hospitering er et tilbud til små-

skalaprodusenter om å hospitere hos
en allerede etablert småskalabedrift
eller i et fagmiljø som har den kom-
petansen bedriften etterspør. For mer
informasjon kontakt Tove Hatling
Jystad, Kompetansenavet på Mære 74
17 04 30

Er det noe dere lurer på eller vil
vite mer om når det gjelder de ulike
kursene, så ta gjerne kontakt for en
uformell prat med enhet for land-
bruk, miljø og tiltak ved Evy-Ann
Ulfsnes, telefon 72 42 81 43

SMAKFULLE HØSTKURS
Småskalaprodusenter sett av noen dager i høst til kompetanseheving. Dette kan lønne
seg. Kompetanse er med på å gi lønnsomme bedrifter. Det kan søkes blilyst :-) om midler
til dekning av kursutgiftene og reisekostnadene.
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Kurstilbud - økonomi i melke-
produksjon og lammeproduksjon

Blilyst :-) annonserer på sin hjemmeside kurstilbud innen
økonomi. Det blir lagt opp til oppstart av økonomikurs for
nye grupper i høst/vinter. 

Kurstilbud innenfor økonomi i melkeproduksjon har vært
annonsert tidligere. Det er pr dags dato  8 påmeldte. 

Ønsket gruppestørrelse på disse to kursene er 12 – 15 per-
soner i hver gruppe. Aktuelt oppstartsmøte er fra måneds-
skifte okt/nov.

Utfordrer faglaga i landbruket om å få med seg medlem-
mer på økonomikurset slik at vi får til en økonomigruppe
både innenfor melkeproduksjon og innenfor lammeproduk-
sjon.

Personer som ønsker å delta på et av disse kursene bes melde fra om dette
på enhet for landbruk/miljø og tiltak ved Evy-Ann Ulfsnes innen 1. oktober.

Er det noe dere lurer på så ta kontakt enten med Blilyst :-) ved Sissel
Langørgen på Tlf.: 73 86 63 38 / 39, Mobil: 91 37 29 37 eller Evy-Ann Ulfsnes tlf.
72 42 81 43

BLILYST :-) satser på gårdsnivå
Høsten 2005 vil landbrukssatsinga i blilyst:-) ha fokus på gårdsnivå. De

ønsker spesielt å bidra innen: 

Økonomi
Tilbud om kurs i økonomi i melkeproduksjon og lammeproduksjon i sam-

arbeid med Nord-Trøndelagsforskning.

Strategi
Bygdekompasset er et godt hjelpemiddel til å sette tankene om utvikling av

gården i system; skal vi fortsette som før, utvide alene eller sammen med
andre, starte med noe nytt ??

Utvikling på driftsenheten
Blilyst:-) kan etter søknad gi støtte til planlegging studieturer, kjøp av kom-

petanse eller annen hjelp.

Er det noe dere lurer på når det gjelder Blilyst :-) så er Sissel Langørgen kon-
taktpersonen innenfor gårdsnivåsatsingen. Hun treffes på telefon 73 86 63 38
eller mob91372937. e-post sissel@blilyst.no Blilyst sin hjemmeside er blilyst.no 

Kvotekjøp 
Siste frist for å sende inn melding
om kjøp av kvote er 1. oktober 2005.
Prisen ved kjøp av melkekvote fra
staten er kr 3,50 per liter for både
ku- og geitmelk. Det tilkommer et
administrasjonsgebyr på kr 200.

Grensen for hvor mye kumelk-
kvote som kan meldes inn for kjøp fra
staten er 30 prosent av kumelkkvoten
i kjøpsåret. Det kan ikke meldes inn
mindre kvotekjøp enn 1 500 liter
kumelk.

De som har sovende kvote eller er
medlem i samdrift må levere papir-
basert innmeldingsskjema. 

Innmelding på internett 
Også i år kan melding om kjøp av

kvote fylles ut og sendes via internett
for medlemmer av husdyrkontrollens
internettjenester. Tjenesten vil være
tilgjengelig fra senest 1. september
frem til 1. oktober 2005. SLF oppfor-
drer kvotekjøpere til å benytte seg av
denne muligheten. Å sende inn mel-
ding om kjøp av kvote via internett er
like sikkert, og samtidig raskere enn å
fylle ut et papirskjema. 

Innmeldingsfrist
Skjema for melding om kjøp av

kvote vil være tilgjengelig på SLFs
internettsider i perioden 1. september
t.o.m. 1. oktober. 

De som ikke melder inn kjøp av
kvote via internett finner skjema på
hjemmesiden til SLF
(www.slf.dep.no.) 

Skjema kan også fås ved henven-
delse til enhet for landbruk, miljø og
tiltak.

ETABLERERHJELP - Grenseløs utvikling
Etablering av ny virksomhet er en langvarig prosess. Grenseløs utvikling er et nytt prosjekt i samarbeid mellom Sør-

Trøndelag Bondelag og Bondelaget i Jâmtland. Målgruppen for prosjektet er bygdebaserte foretak som er i gang med,
eller har en konkret idè om å starte næringsvirksomhet, og som ønsker hjelp til utvikling og vekst. 

Gjennom dette prosjektet skal Grenseløs utvikling være en  starthjelp i etableringsprosessen. I samarbeid med eksis-
terende veiledningsmiljø tilbyr prosjektet hjelp med spesiell fokus på bedriftsutvikling, markedsarbeid og økonomisty-
ring. 

For enkeltforetak eller grupper av foretak kan det arrangeres studieturer/bedriftsbesøk. Erfaring fra slike besøk er at
de både gir inspirasjon, faglig påfyll og nye nettverk. 

Studieturer innen fagområdene turisme, bioenergi og innlandsoppdrett prioriteres.  Muligheten for å bli med på
dette er NÅ. 

Vil dere vite mer om prosjektet Grenseløs utvikling og hjelpen de kan gi. Ta kontakt for uformell prat med Sissel
Langørgen, prosjektleder i Sør-Trøndelag, tlf 91 37 29 37, e-post: sissel.langorgen@stfk.no
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Rennbygg te Trondheim for å skap julestemning!

Velkommen til å søke om deltakelse til Julemarkedet i Trondheim 13.12. – 22.12.2005 

Er du en av de utstillere som vi søker til julemarkedet på Torvet i Trondheim?
Vi ønsker å komme i kontakt med utstillere som kan bidra med å skape forjulstemning på Torvet. 

Du skal i første hånd produsere egne produkter, lage julepynt, julebakst eller andre produkter som
hører julen til eller produkter som egner seg til julegaver.

Vi satser på utstillere med kvalitetsvarer og vår ambisjon er at mange besøkende skal kunne finne
julegaver på markedet som de ellers ikke finner i vanlige butikker. 

Pris: kr 200 per dag + mva inkl strøm.
Frist for søknad : 7.oktober. 2004
Søknaden sendes: Cathrine Ronca, Tel 93004336, Postboks 107,7400 Trondheim på mail
cathrine.ronca@teknonett.com, eller på www.citymanager.no
Du får svar på din søknad i uke 43,

Er det noen som kunne tenke seg å delta enten alene eller i samarbeid med andre så ta kontakt med
Enhet for landbruk, miljø og tiltak ved Evy-Ann Ulfsnes. Evt så kan dere sende egen søknad på mail. 

ULSET
Åpningstider 
man-lør 9-19

Tlf 62 48 41 53

Kyllingfilet

2890pr pk

Coca-cola
2-pk 1,5l

1990+ pant

Hamburgermeny
Hamburger + 1/2l brus

7000/5500/4500

Knaskerøtter
(gulrøtter)

1380pr bunt

Smågodt

1190pr hg

Ullsokker
5-pk

9900
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Invitasjon til
Dugnadsfolkets Jubileumsfest

Rennebuhallen
23. oktober 2005 kl. 19.30

I anledning vårt 20-års jubileum  inviterer vi 
følgende til Jubileumsfest 

-  alle som en eller annen gang har vært i komite  
for Rennebumartnan i løpet av disse årene

-  alle martnaskomiteer gjennom 20 år
-  alle som en eller annen gang har vært på 
martnans lønningsliste i løpet av disse årene 

Program
- servering

- kulturinnslag
- oppsummering av det vi sammen 

har skapt gjennom 20 år
- tildeling av dugnadspengene 2005 
- trekning av gaver fra utstillere og

martnasarrangøren  
- tildeling av "auksjonspenger" til 

kunstprosjekt ved Berkåk Skole 

På grunn av serveringen ønsker vi at
du melder deg på hos:
Greta Hoset på tlf 480 70 058 / ghoset@loqal.no 
May Sølvi Kosberg tlf 418 09 977/ mskosberg@loqal.no
innen lørdag 15.oktober

RØR-EKSPERTEN A/S
Berkåk, 7391 Rennebu  tlf. 72 42 75 50
Åpningstider: man - fre  9-16 

Div utstillinger
selges rimelig!
Kom innom og se hva vi har!

Sordin hørselvern - Contact hundepeiler - Dressurbånd
Tubbs truger - Duun våpenskap

Jegere - Jaktlag
Høst-tilbud: DC-155 Micro3+. 

Lafayette setter en ny standard for hva som
kreves av en jaktradio. Nå 6 Watt.

Et skritt foran alle!

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

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Har du funnet drømmeboligen,
bør du tenke på 
hvordan du skal 

unngå marerittet!

Arr. Rennebu Bygdearrangement as
www.rennebumartnan.no

Berk k - 7391 RENNBU
Tlf 72 42 80 00 - www.krk.no

Tilbud på
utstillingsmodeller

TV
Philips 32” Widescreen m radio veil. 9499,- 

NÅ 5999,-
Thomson 32” 100Hz Widescreen veil.  7990,-

NÅ 5990,-
Akai 32” Widescreen veil. 7999,- NÅ 4990,-

Hvitevarer
Siemens Vaskemaskin 1400 omdr  veil. 8790,-

NÅ 7490,-
Electrolux Kondenstrommel veil. 5490,-

NÅ 3999,-
Siemens Oppvaskmaskin veil. 7990,-  

NÅ 6490,-
NB! Kun 1 stk av hvert produkt



Lei av treg internett-
forbindelse?
Lei av treg internett-
forbindelse?

Dette er noen av fordelene du får:
 24 timers ubegrenset bruk uten tellerskritt!

 Ingen begrensninger på hvor mye du laster ned!

• 5 ulike hastighetsklasser.

 5 e-postadresser.

 10 Mb hjemmeside pr. e-postadresse. (Til sammen 50Mb)

 Flere maskiner kan koples opp ved bruk av egen router/switch.

 Gratis telefonsupport i vår kontortid.

 Gratis virusfilter.

 Gratis Spamfilter

Tlf.: 980 36 666
www.loqal.no

* Gjelder ved bestilling av hastighetsklasse 2000/300kbps  Gjelder ved bestilling av hastighetsklasse 2000/300kbps 

eller høyere med avtaletid 18 mnd. Levering forutsetter eller høyere med avtaletid 18 mnd. Levering forutsetter 

telefonlinje fra en telefonsentral oppgradert av Loqal og at telefonlinje fra en telefonsentral oppgradert av Loqal og at 

ADSL kan leveres på linjen.ADSL kan leveres på linjen.

* Gjelder ikke nye utbyggingsprosjekt!  Gjelder ikke nye utbyggingsprosjekt! 

* Gjelder ved bestilling av hastighetsklasse 2000/300kbps 

eller høyere med avtaletid 18 mnd. Levering forutsetter 

telefonlinje fra en telefonsentral oppgradert av Loqal og at 

ADSL kan leveres på linjen.

* Gjelder ikke nye utbyggingsprosjekt! 

Bestiller du Loqal
Privar ADSL innen
31. oktober sparer
du minimum du minimum 

Bestiller du Loqal 
Privat ADSL innen
31. oktober sparer
du minimum du minimum 
2000,- kroner!

Bestiller du Loqal 
Privat ADSL innen
31. oktober sparer
du minimum 
2000,- kroner!

Fri etablering!Fri etablering!
Std. ADSL-modem kr. 1,- *Std. ADSL-modem kr. 1,- *
Fri bruk i 2 måneder! *Fri bruk i 2 måneder! *
Trådløst modem kr. 698,- *Trådløst modem kr. 698,- *

Fri etablering!
Std. ADSL-modem kr. 1,- *
Fri bruk i 2 måneder! *
Trådløst modem kr. 698,- *

    Høst-Kampanje!

    Høst-Kampanje!

8 Rennebu Nytt
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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 

FOTBALLGRUPPA i Rennebu Idrettslag
inviterer til markering i anledning 

100-årsjubileet på

Frambanen
Lørdag 17. september fra kl 12.00
Alle våre lag og lagene i Idrettskolen spiller kamper etter følgende tidsskjema:
Kl 12.00 Åpning 
Kl. 12.10 Knøttefotball – kamp 1
Kl. 12.25 Knøttefotball – kamp 2
Kl. 12.40 Premieutdeling Knøtte
Kl. 12.45 Minifotball – kamp 1
Kl. 13.00 Minifotball – kamp 2
Kl. 13.15 Premieutdeling Mini
Kl 13.20 Jenter 12 – kamp internt i laget
Kl 13.40 Gutter 12 – Rennebu City møter Rennebu United
Kl. 14.00 Premieutdeling J 12 og G12
Kl. 14.10 Jenter 14 – kamp internt i laget
Kl. 14.35 Gutter 14 – kamp internt i laget
Kl 15.00 Premieutdeling J14 og G 14
Kl 15.10 Gutter 16 møter trenere og lagledere 
Kl 15.40 Premieutdeling G 16 …. og øvrige som har gjort en heroisk innsats.
(G 19 spiller kamp på Røros, og kan dessverre ikke være med.)

Vi spanderer kaker, brus og kaffe fra svartkjel.
Vi har også to varme storgriller slik at det går an å steke 
medbrakt grillmat.

Vi oppfordrer så mange som mulig av foreldre, søsken, besteforeldre og
andre til å stille opp som heiagjeng!

Vi ønsker alle vel møtt til feiring! Styret

tlf 72 42 77 05  e-post: turistkontoret@rennebu.net
Åpningstider: mand. - fred. 9-16 

Rennebu Turistkontor

Høstjakta er i gang!
Vi har fått inn mye nytt fra G-Sport

• Pussesett
• Patronbelte

• Mye annet friluftsutstyr

Velkommen innom!



10 Rennebu NyttRennebu Nytt 10Rennebu Nytt 10

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

TORGDAG 24. september
Det arrangeres tradisjonell torgdag på REBUS torget 

lørdag 24.september mellom klokka 10 og 14. 
Ulike produkter fra jordbruket selges.

Kaffesalg.

Åpen dag v/Rennebu Sansehage
Torsdag 29.09.05 fra kl 11.00 til kl 14.30.

har vi åpen dag v/Sansehagen
Alle som vil se hvordan vi har det er velkommen.

Enkel servering!
Med vafler stekt av egenproduserte egg.

De som har deltatt i frivillig arbeid er spesielt invitert.

STAVGANG
Hver mandag kl.18.00 trasker ei gruppe, ofte med Mjuken

som mål, ut på tur. Stavene er med for å bedre treninga
og minske belastninger – og det er så trivelig at de gjerne

ser at flere blir med og går.
Jo flere vi er sammen…J

Start fra frivillighetssentralen. Godstolen blir ekstra god å
finne når en kommer heim att.

LHL/ Frivillighetssentralen

Fossum AS
7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52

Post i butikk

Fårikålkjøtt av lam 4990 
pr kg

Kylling Grillet pr stk 3490

Reker m/ skall pr kg 2490

Åpningstider:
mandag - fredag 09.00 - 20.00

lørdag 09.00 - 18.00

Kassesalg på 10x1,5l ass coca-cola prod. 6990
+ pant

Norske epler pr kg 745

Selges kun i 2 kg pose

First price

Appelsinjuice 2l 790

Pulverkaffe 200gr1890

Rennebu kommunes
KULTURPRIS 2005

Rennebu kommune gjenopptar praksisen med å dele ut
kulturpris. Utdelingen vil skje hvert andre år under forut-
setning av at det finnes verdige kandidater.
Formålet med prisen er å stimulere kulturarbeidet i 
kommunen, og  gjennom prisen vise at det offentlige
anerkjenner og setter pris på det frivillige kulturarbeid
som utføres.
Kulturprisen deles ut til enkeltpersoner eller grupper
med tilknytning til Rennebu kommune. Lag, foreninger
og institusjoner i Rennebu kan også tildeles prisen.

Prisen er fastsatt til kr 10.000,-

Enkeltpersoner, lag og foreninger kan sende skriftlig og
begrunnede forslag til kandidater til kulturprisen.
Forslagsfristen for 2005 er satt til 1. november. 
Forslaget sendes til Rennebu kommune.

Utvalget for HOO vurderer kandidater og tildeler prisen.
Opplysninger om kandidatene behandles fortrolig.

Astri Snildal
Enhetsleder kultur og fritid
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Sanitetsbasar
i Berkåk Samfunnshus fredag 14. oktober kl 18.00

Vel møtt!

Berkåk Damekor har nå lenge prøvd å få med flere
damer i koret. Det er mange som sier at de har lyst til å
begynne “hvis ikke dere var så få”. Men dersom akkurat

DU som sier “hvis”, møter opp på sangøvelse, blir vi
kanskje så mange at flere tør å bli med! Så møt opp og ta

gjerne med en nabo som også vil synge i kor. 
Blir vi ikke flere innen 17. oktober, 

ser vi oss nødt til å ta en pause. 
For mer info ring 72 42 70 99 Bjørg B. Sundset. 

VEL MØTT på musikkrommet, Berkåk skole,
mandager 18.30-21.00

RENNEBU AVLØSERLAG
søker etter daglig leder i 100 % stilling for ett års vikariat.

Rennebu avløserlag er et andelslag med 176 medlemmer.
Kontoret ligger i Rennebu kommunehus, sentrum av Berkåk.

Styret vil ved ansettelsen legge vekt på gode personlige
egenskaper  og vel utviklede samarbeidsevner, relevant
praksis og/eller solid  utdannelse innen administrasjon/
regnskap/økonomi. Landbruksbakgrunn er en fordel.

Stillingen inneholder blant annet;
• utlønning av lagets ansatte.

• regnskapsføring.
• administrering av Rennebu kommune sine 

2 landbruksvikarer.
• sekretærfunksjon i Bygdefolkets Studieforbund 

avd. Rennebu.

Snarlig tiltredelse med lønn etter avtale.
Nærmere opplysning om stillingen rettes til 

Rennebu  avløserlag tlf 72 42 77 22.
Eller pr. e-post; rennebu.avloserlag@n-lt.no 

Skriftlig søknad med CV, referanser og vitnemål sendes til
Rennebu avløserlag, Berkåk, 7391 Rennebu 

innen 01.10.2005.   

Kurs i søm av bunadskjorte til
Rennebubunad

Husflidslaget arrangerer kurs i søm av bunadskjorte
dame/herre Rennebu bunad. 

Kurset går over 6 kvelder 3 timer hver kveld, 
start onsdag 5.10.05 kl. 19.00. 

Kursavgift kr 600,- for medlemmer og kr 650,- for ikke
medlemmer, i tillegg kommer matrialkostnader. 

Påmelding til Turid Hårstad tlf 72427532 privat 
innen 30.09.2005.

NERSKOGSDAGEN 
En dag for fellesskap og trivsel
Søndag 25. september 2005

Åpning kl.12.00 v/Gunnbjørn Røkke
Salg av mat og drikke

Forskjellige aktiviteter på Nerskogsmuseet og Fjellheim
Kultursti – Loddsalg – Trekkspillmusikk m.m.

Voksne kr 50,-       Barn gratis
Alle e vælkommin!

Innset Husflidslag, Kurs
Vevkurs 40 t

Lærer Magnhild Brattset
Kursavgift 1400,-, Oppstart 5. oktober

Gjør på gamle trekopper 12 t
Lærer Arne Per Sundset

Kursavgift 500,-, Oppstart 3. nov

Blomsterdekorasjonskurs 12 t
Lærer Eva Helene Sæther

Kursavgift 500,-

Lag dine egne kort, 1 kveld
Lærer Inger Helen Olsen

Kursavgift 220,-
Alle medlemmer får 25% rabatt på kursavgiftene.

Påmelding innen 30. sept til tlf 72 42 54 17 eller 
mob 41 54 50 89

ABBA-show
Rennebuhallen 12. november

Rennebu Musikkorps inviterer til audition
for sangsolister fra Rennebu.

Alder: 14 - 100 år, gutter og jenter.
Kontakt: Eva Ilvang, tlf 416 57 903, ilvang@loqal.no

innen 23. september d.å.

Trondskogen Borettslag, Berkåk
Leiligheter til salgs/leie

Henv styret v/ Roy Elven tlf 72 42 77 57, mob 980 74 351
eller Kjell Prestrønning tlf 72 42 75 46

Takk til alle dere som husket meg med
gaver, blomster og hilsninger da jeg fylte 70 år.

Hilsen Ruth Ringlie

Takk for all oppmerksomhet på 60-års dagen min.
Jorunn Herrem

Ønsker ingen oppmerksomhet 30.09.
Hilsen Kari

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



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

Rennebu Nytt -  neste nummer  29. sept.- frist for stoff  20. sept. - Rennebu Nytt

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

Dette skjer i Rennebu!
16.09. 50 årsjubileum Berkåk skole
16.09. Åpen skole Berkåk skole 12-15
16.09. Hyggekveld Samfunnshuset 19.30
17.09. RIL Fotball 100 årsmark. Frambanen 12.00
19.09. Medlemsmøte R. Bygdekv.lag Ramlo 20.00
20.09. Gutter 11/12, Ril City – Løkken Berkåk gras 18.00
20.09. Gutter 11/12, Ril United–Leik 2  Frambanen 18.00
20.09. Formiddagstreff Berkåk 11.00
21.09. Jenter 14, Ril – Trønder-lyn Frambanen 18.00
22.09. Kultursti rundt Buvatnet Start v/ KRK 17.00
23.09. Misjonsrestaurant Menighetshuset 19.30
24.09. Torgdag Rebustorget 10-14
25.09. Familiegudstjeneste Berkåk kirke 11.00

4 åringer og 1. klassinger invitert
25.09. Nerskogsdagen Fjellheim 12.00
29.09. Formiddagstreff Voll 11.00

Arne Foss viser lysbilder og forteller fra Australia
29.09. Åpen dag Sansehagen Helsesenteret 11-14.30
Rennebu Musikkorps tirsdager kl 19.30-22.00 i samfunnssalen
Rennebu Skolekorps torsdager kl 18.00-20.00 i samfunnssalen
Rennebu Songkor onsdager kl 19.30 på Voll skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 20-22 på Berkåk skole
Berkåk Damekor mandager kl. 18.30-21.00 Berkåk skole
P 45 søndager kl. 20.00-21.00 Rennebuhallen 

Gule priser = lave priser

Berkåk
Vær smart

– velg gult

Kjempetøft!!
Avansert fjernstyrt

Båt     /     Fly
239,- / 249,-

Laserskriver
med fargeutskrift

kun 2.490,-

Brunost
Tine
1 kg

4990

Gymnastikkball
1kg - diam: 65cm

kun 79,-
Tlf 72 42 72 10  -  BERKÅK - Åpent 9 - 22 (20)

Hvitost
Coop

1 kg

3990

Fårikålkjøtt
Skjeggerød

1990 pr kg

Vi har startet opp med Formiddagstreff
i Omsorgsboligen på Berkåk.

Neste treff blir tirsdag 20.september kl. 11.00. 
For anledningen blir det servert multekrem og skrull – 

det har vært og er en formidabel bærhøst.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til ei uformell og

trivelig formiddagsstund, med sang og spill, prat over 
en god kopp kaffe og hyggelig samvær. 

Første treff på Voll blir torsdag 29. september.

Rennebu Nytt med tema
HYTTELIV I RENNEBU
kommer torsdag 29. september.

Frist for stoff er tirsdag 20. september.
Tlf 72 42 76 66 eller

dagfinn@mediaprofil-as.no


