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Alt til hagen finner du hos oss!
Rebustorget, Berkåk - Tlf 72 42 74 45
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Rennebu kommune har som andre
kommuner en beredskapsplan, og
denne inneholder også et kapittel om
pandemisk influensa. Rennebus
smittevernlege Peter Melien
Trojanowski har nettopp oppdatert
kapittelet om pandemi for å være for-
beredt i tilfelle «svineinfluensaen»
kommer hit til landet.

— Det er ingen grunn til hysteri,
men vi skal være forberedt i tilfelle det
kommer hit til Rennebu. På det stadiet
vi er nå kan innbyggerne overlate
bekymringene til oss i helsevesenet,
sier Peter - og sier dermed at vi kan
leve som normalt.

Norge godt forberedt
En pandemi (epidemi som sprer seg

over store deler av verden) kan ikke la
seg stoppe, men helsevesenet kan
begrense og lindre utbruddene. 

— Det finnes også legemidler, f.eks.
tamiflu, som hemmer og forkorter syk-
domsforløpet. Men den virker ikke
forebyggende. I Norge har vi godt med
tamiflu, og har dermed et mye bedre

utgangspunkt til å takle en pandemi i
forhold til mange andre land, sier
Peter.

Influensasymptom
Symptomene på denne influensaen

kan sammenlignes med andre influ-
ensaer - feber, hodepine, hoste, ondt i
halsen o.s.v. Sykdommen har en
inkubasjonstid på 2-4 dager, og en får
deretter raskt høy feber.

Som i alle andre sammenhenger for
å unngå smitte er det viktig med vanlig
hygiene som håndvask. Det er bare å
bruke sunn fornuft.

Ved mistanke - ta kontakt
— Hvis en har vært i utlandet og

har mistanke om at en er smittet, er det
bare å ta kontakt med legekontoret. Vi
vet hva som skal gjøres, og er forberedt
på å ta imot bekymringer og spørsmål.
Vi holder oss også stadig oppdatert om
utviklingen av sykdommen, sier Peter.

Av Dagfinn Vold

Beredskapen er klar
Den såkalte svineinfluensaen med utgangspunkt i Mexico brer
om seg, men den har ennå ikke kommet til Norge. Likevel har
kommunene beredskapen klar i tilfelle den kommer hit.

Enhetsleder Borgny Lien, helsesøster Marta Withbro, 
kommunelege Peter Melien Trojanowski og kommunalsjef Lill Hemmingsen Bøe 

går gjennom beredskapsplanen for pandemisk influensa.
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Stortingsmeldingen om
Nasjonal transportplan (NTP)
2010-2019 ble fremmet 13.
mars 2009. Nå arbeider ord-
førerne i Rennebu, Midtre
Gauldal og Oppdal for å sikre
at nødvendige penger blir
bevilget til gjennomføringen
av planen.

Stortingsmeldingen om Nasjonal
transportplan (NTP) presenterer
hovedtrekkene i regjeringens trans-
portpolitikk, og for vårt distrikt står det
i planen at for perioden 2010-2013 er
det aktuelt å prioritere statlige midler
til videre utbedring av E6 i Soknedalen.
Omfanget av utbyggingen er avhengig
av om det blir tilslutning til et samlet
opplegg for delvis bompengefinansier-
ing av E6 på strekningen Oppland
grense – Trondheim.  

I tillegg er det i planen foreslått å
bygge ny vei gjennom Oppdal
sentrum.

Til Oslo for å sikre millioner
I forrige uke var ordførerne i

Rennebu, Midtre Gauldal og Oppdal til
stortinget i to dager for å fronte saken
om utbedring av E6 og Rv3. 

— Det er ingen automatikk i at
pengene blir bevilget, selv om strek-
ningene er kommet med i NTP. Det er
derfor viktig å drive påvirkning overfor
stortingsrepresentantene for å sikre at
de bevilger de nødvendige pengene
når statsbudsjettet skal vedtas, sier
ordfører Bjørn Rogstad. 

Sikrer penger til NTP

Bjørn forteller videre at de har hatt
møter med representanter for alle par-
tiene som er på stortinget, og at de på
ny vil ta en tur til Oslo før statsbud-
sjettet for å følge at penger blir bevilget
for å gjennomføre NTP.

Vil bygge alt samtidig 
Bjørn Rogstad kan også fortelle at

de skal ha møte med Statens Vegvesen
og Sør-Trøndelag fylkeskommune den
8. mai for å se på felles planlegging for
hele området fra Trondheim og sørover
og finne felles finansiering. I dette
arbeidet bør en også få med Melhus
kommune, understreker Bjørn.

Trafikksikkerhetstiltak i sommer
I forbindelse med Tiltakspakken

som ble vedtatt tidligere i vinter, skal
det i sommer brukes vel 20 millioner på
utbedring av veier i Rennebu. Det skal
bygges 1,5 km 3-felts vei (krabbefelt)
fra Kløftbrua og opp Farligheta.
Mellom Berkåk og Ulsberg og Ulsberg
og Nåverdalen skal det sprenges bort
berghammere og rette opp veien for å
gjøre den mere oversiktlig og tryggere. 

— Vi i Rennebu er faktisk én av
kommunene som har fått mest til tra-
fikksikkerhetstiltak, og vi kan også for-
vente at dette vil gi en viss sysselsett-
ingseffekt i entreprenørbransjen, sier
en godt fornøyd ordfører. 

Av Dagfinn Vold

Mellom Ulsberg og Berkåk og Ulsberg og Nåverdalen 
skal det i sommer sprenges bort berghammere for å skape en tryggere vei.

Butikkstrukturen i bygda endres
Lørdag 27. juni blir siste dag ved butikken på Innset, som

eies av COOP Oppdal. Fra før er butikken på Stamnan lagt
ned. Dette er to av de eldste handelsstedene i bygda med tradi-
sjoner langt tilbake i tid. Dette fører naturligvis til endringer i
butikkstrukturen i bygda, noe de som sogner til butikkene ikke
er noe glad for. 

— Det er naturligvis stor frustrasjon på Innset. Butikken er
viktig for nærmiljøet, spesielt for de eldre kundene som ikke er
så mobil, sier Liv Strand. Liv beklager at COOP Oppdal har
lagt ned butikken. Det mener  hun er et feilgrep. Men som Liv
sier - det er mange kreative folk i bygda, og det vil nok komme
idéer om å drive butikken videre på én eller annen måte.

Liv på handel hos Tordi og Hildur ved butikken på Innset.
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Brønnboring – Biovarmeanlegg
Vann og energibrønner
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

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

Etablert 1989

Varme - Sanitær

Prosess - Sprinkler Smått eller stort
du får det gjort!

Bergli - 7387 Singsås Tlf 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no

A.R. HELGEMO as

Åpningstider fra 15. mai
kl 08.00 - 15.00

Du treffer Mette på
tlf 72 42 82 50

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

tlf 72 49 80 00 – www.meldal-sparebank.no

Snakk med oss
- på Berkåk!

Før du pakker kofferten
- husk å få bankkort og forsikring 

i orden til feriestart

Randi Fagerli Vold er 
ved Rennebu Næringshage
hver onsdag 
– ring 910 09 992 
for avtale eller 
stikk innom for en prat 

Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

VASK BILEN HOS OSS
• Ny bilvaskemaskin (hver 6. vask gratis)
• 3 selvvaskeplasser
• Gratis bruk av støvsuger

Coop- og NAF-medlemmer får nå
30 øre medlemsrabatt pr. liter drivstoff

Trygg ferie med Meldal Sparebank
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Kreativ bruk av data i barnehagen

Enhetsleder Anne Svegård og
assisterende styrer Astrid Strand har
tidligere utarbeidet en IKT-plan for
barnehagene her i Rennebu. Planen
kartla tilgjengeligheten av digitalt verk-
tøy i barnehagene og kompetansen
blant de ansatte. Bruk av data i barne-
hagene inngår også både i det sentrale
og lokale planverket for barnehagene.

Fra bildebehandling til måneds-
melding

Kurset for barnehageansatte i forr-
ige uke var en oppfølging av denne
planen, og kurset inneholdt bl.a. bilde-
behandling, powerpoint, tegnepro-

gram med lyd og hvordan de kan lage
månedsmeldinger til foreldre. 

— Det er viktig at de ansatte blir
fortrolig med data som verktøy. Dette
er grunnlaget for at barna i neste
omgang skal lære seg å bruke data på
en naturlig og fornuftig måte, sier
Anne Svegård, Astrid Strand og Marta
Hage. 

Bruk av bilder 
Det er forholdsvis strenge regler for

bruk av bilder i barnehagen.
Datatilsynet har laget en veileder for å
gi noen innspill til håndteringen av
bilder av barn på nett. Et spørsmål er

hva som faktisk er lov eller ikke, men
selv om det er lov – er det nødvendig-
vis lurt? Bildene skal ha en hensikt, og
noe av hensikten kan f.eks. være å gi
barna et kamera der de tar bilder av
hva som opptar dem i barnehagen.
Barna ser som regel detaljer som
voksne ikke ser, og dermed kan det
være med å utvikle barnehagen videre. 

Ellers kan bilder brukes i infoskriv
overfor foreldrene, eller vises i en
digital fotoramme i garderoben for å
fortelle med bilder hva barna har holdt
på med denne dagen. 

«Så lyset»
De ansatte hadde naturligvis for-

skjellig ståsted i bruk av data før kurset.
Men felles for alle var at etterhvert som
de lærte ble de meget ivrig. Da RN
besøkte kursrommet lå det en blanding
av spenning, glede, humor og frustra-
sjoner og svevde i luften. Men etter-
hvert som de «så lyset», ble det hørbare
gledesutbrudd.

Kursholderne kom fra Lundamo
barnehage, som har kommet langt i
bruk av digitale verktøy i barnehagen. 

Av Dagfinn Vold

Alle ansatte i barnehagene i
Rennebu lærte i forrige uke
mere om hvordan de kan
bruke data på en kreativ måte
i barnehagen.

Kursholder Laila Andresen fra Lundamo
barnehage ser at Hanna Marie Reistad og
Ingrid Tørset har har gjort en ny oppdag-
else med datamaskina. 

På jakt etter den røde tråden
Helgen 17.-19. april holdt Norges Husflidslag kurs på Mjuklia

for voksne som skal bringe håndverkstradisjoner videre til barn og
unge. Kurset samlet 42 dyktige og interesserte damer fra hele
Midt-Norge. 

— For å kunne fostre gode håndverkere i framtiden, må barn
få innblikk og innsikt i håndverk, og det er en glede å se aktivitet-
en som blir lagt ned i lokale husflidslag over hele landet. Det lover
godt for framtiden. Organisasjonen fyller 100 i 2010, og husflid er
mer populær enn på lenge, forteller husflidskonsulenten i Sør-
Trøndelag Sidsel Skjelfjord. 

Husflidskonsulent Randi Hole i Møre og Romsdal 
instruerer May Sigrun Vold, 

leder i Rennebu Husflidslag og nestleder i Sør-Trøndelag husflidslag. 
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Kalkspredning
i Rennebu og på Kvikne!

- Moderne kalkvogn som gir helt nøyaktig
mengde kalk pr. dekar. 

- Kalk med 14,3% Magnesium, eller kalk uten 
Magnesium. Alt etter behov.   

- Meget finknust kalk, noe som gir god 
oppløsningsevne og god økonomi.

- Fraksjonen på 99,5% av kalken er 
mellom 0,063 mm og 1,0 mm.  

- Streng kvalitetskontroll.  
- Kalk på lager for omgående levering, 

også 14,3% MG kalk på lager. 
- Meget gode priser også i år.

- For å se leverandør gå inn på: 
www.visneskalk.no

Vi tilbyr også andre tjenester innen landbruk:
- Slått, raking og pressing – Transportoppdrag med mer

Kontaktinfo:
Rennebu:       Jan Eirik Holden 918 15 047 

Einar Holden 975 08 544
Tynset/Kvikne:    

Ulsethallen Landbruksverksted - 
901 15 838 / 905 55 765

Tlf 72 49 42 12

Vi utvider med ny blomsterbutikk!
Knalltilbud på
stemorsblomster 10 pk 30,-
Drivhuset bugner av sommerblomster. 

Vi har også gaveartikler og interiør til hjemmet

Åpningstider
fra 5. mai:
man - fre 9-18
lørdag 9-15
søndag 12-16

Vi bringer gratis til
• Rennebu kirke
• Meldal kirke
• Løkken kirke

Vi kommer på 
Meldal kirkegård 
torsdag 14. mai kl 14-17.

Grønnplantemix pr stk 18,-
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Kommunale
vedtak
Formannskaps-vedtak:

Overtakelse av Sanitetshuset på
Berkåk

Rennebu kommune tar imot tilbud-
et fra Rennebu Sanitetsforening om å
overta sanitetshuset på Berkåk veder-
lagsfritt.  Rennebu kommune dekker
alle omkostninger i forbindelse med
overdragelsen.

Administrasjonen utreder hvordan
bygningens sokkeletasje kan utnyttes
på best mulig måte.

Garantiforespørsel - utbygging på
Bakkan - byggetrinn 2

Formannskapet legger saken fram
for kommunestyret med slik innstilling
til vedtak:

Rennebu kommune garanterer for
kjøp av inntil 2 leiligheter i byggetrinn
2 på Bakkan. 

Kommunens garanti begrenses
oppad til 1.200.000 kroner + omkost-
ninger.  Andel fellesgjeld ved kjøp av 2
leiligheter utgjør 2.160.000 kroner.

Innskudd + omkostninger utgjør
inntil 1.230.000 kroner og finansieres
med låneopptak.  Rådmannen gis full-
makt til å godkjenne lånevilkårene inn-
enfor ei avdragstid på 20 år.

Sommervikarer
Det engasjeres inntil 8 ungdoms-

skoleelever (10. klasse) som sommervi-
karer ved Rennebu helsesenter somm-
eren 2009.  Ungdommene engasjeres i
3 uker hver. 

Det gis en tilleggsbevilgning på
70.000 kroner fra tilleggsbevilgnings-
posten i tillegg til budsjetterte kostnad-
er knyttet til sommervikarer på 40.000
kroner.

Du kan holde deg orientert 
om vedtak i Rennebu kommune 
på nettsiden
www.rennebu.kommune.no ved å
gå videre på menypunktet Politikk.

Fotballsesongen i gang
Rennebu IL mønstrer rundt 110 fotballspillere som har begynt
årets sesong.

— Takk til
Rennebu kommune
og alle som har bidratt
til Rennebu kunstgras.
Mesteparten av aktiv-
iteten vil foregå på
Rennebu kunstgras,
men herrer senior og
noen kamper for G16
vil foregå på
Frambanen, sier leder
i fotballgruppa Tor
Olav Østerås. 

Ni lag
Det er meldt på ni lag til årets fot-

ballsesong, med til sammen 110 aktive
fotballspillere. Rennebu stiller lag i J12
(15 spillere), J13 (7), J16 (17), G11 (10),
G12 (10), G13 (10), G14 (11), G16 (13)
og menn senior (16-18). Tor Olav
synes det er spesielt artig at så mange
er med på J12. Det gir håp for jentefot-
ballen i laget. 

God trenerstab
Olav Stavne er nyutdannet Trener

II og trener menn senior. Olav har også
ansvar for å overføre kunnskap og
erfaring til de andre trenerne gjennom
3-4 årlige trenerforum. 

— Klubben har for tiden en god
trenerstab, og flere har deltatt på kurs
og samlinger i kretsens regi. Noen av
disse har vært og er trenere for sonelag
i sone Gauldal, forteller Tor Olav.

Eget dommerkurs
For å få nok dommere til eget bruk

ble det arrangert klubbdommerkurs
rett etter påske. Kurset hadde 11 del-
takere, og det var dommerkontakt
Helge Sumstad som var kursholder.
Dette kurset gjør at alle 7-er lag er
oppsatt med tre veileder/dommere
hver. — Utfordring vår ligger imidlertid
i å utdanne 2-3 dommere til å dømme
11-er. 

Alle skal spille
Rennebu er en breddeklubb der alle

som er med på kamp til og med 16 år
skal spille og tom 12 år skal ha til-
nærmet lik spilletid. 

— Fra og med 13 år har vi praktisert
hospitering på eldre lag for spillere
som ønsker litt ekstra utfordringer og
mer trening. Dette gir nå resultat i form
av at to spillere født i 1993 spiller på
herrer senior i 4. divisjon, sier Tor Olav
- som ikke legger skjul på at han gleder
seg til årets sesong.

En gründer
runder 90

Erling Sande fyller 90 år den 9. mai.
Få har satt så dype spor etter seg her i
Rennebu som Erling. 

Han er gründeren bak dagens
Sande Hus og Hytter AS. Firmaet har
skaffet stabile arbeidsplasser og leve-
brød til mange her i Rennebu i over
femti år. Det har også vært med å sette
Rennebu på kartet på en positiv måte.

Gratulerer med dagen, Erling!

RIL - Sokna på Frambanen i fjor: Aleksander Sæther Flå
spiller Ole Martin Hårstad gjennom forsvaret.
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Huldrefest på Torget
I mai er Inger Grefstads TrønderDesign kåret til månedens
håndverker hos Birka. I den anledning blir det visning av
Ingers staselige festdrakter på Torget på Berkåk, og ingen ring-
ere enn huldrefølget fra Ramsfjella kommer for å vise drakt-
ene. 

Torsdag 7. mai kommer det
altså sjeldent besøk til Berkåk.
Huldrene dukker opp kl. 18, for
å vise Ingers egendesignede
festdrakter. Rennebu Mannskor
stiller opp og tonesetter kveld-
en, hvor det også vil bli servert
Birka-Byggsuppe, og nydelige
kaker fra Liums bakeri. Det er
Frivilligsentralen som står for
serveringen, og utstillings-
rommet i bankbygget innredes
som kafé. Rennebua vil holde
åpent fram til kl 20.00 denne
kvelden. 

Staselige drakter 
Inger Grefstad opprettet

firmaet Trønder Design i 1989. I
starten laget hun vadmelsklær
og tovede hatter, men i dag er
det festdrakter i egen design det
går i. Alt blir sydd på bestilling
etter mål. 

- Draktene mine er inspirert av tid-
ligere tiders moter, helt tilbake til 1700-
tallet. Kolleksjonen spenner fra enkle,
stilrene drakter, til drakter med frodig
dekor i harmoniske farger, komplette
løsninger med sjal eller cape og
egendesignet sølv. Målsøm gjør at det
er rom for individuell tilpassning, sier
Inger, som opprinnelig er fra Rennebu,
men nå er bosatt på Heimdal. Hun til-

byr også herre-festdrakter med vester
som matcher damedraktene. 

Det blir anledning til å se på og
prøve Trønder Design-draktene etter
at huldrene har dratt. Inger står med
”salgsbod” inne i Sparebankbygget
etter visningen.

Inger Grefstad og Marit Ødegaard Hagen
i festdrakter fra Trønder Design.

Bibliotek-tipset
Levi Henriksen: Østenfor regnet
Stående applaus

Selv om krimlitteraturen kaprer
stadig flere lesere, er det fortsatt den
gode, ublodige menneskeskildringen
som  opptar folk flest. Kall det gjerne
”spenningsromaner”, - livet er spenn-
ende nok til det.

I Levi Henriksens seneste bok,
”Like østenfor regnet”, har han forlatt
USA-periodens rockpregete kultur-
miljøer, og lar storbyjournalisten
Simon Smidesang legge jobb og et
havarert samliv bak seg, for å ta til som
landpostbud et lite sted østenfor Oslo.
Litt av et sprang i yrkessammenheng,
men for et sprang!

Opplegget kan høres tørt og ”van-
lig” ut, men er det stikk motsatte.
Simon blir nemlig, med eller mot sin
egen vilje, bygdas ”terapeut” og
hjelpesmann for kunder med frynsen-
erver, blir klagemur, ærendsgutt og i
noen tilfeller,- venn. Det trigger pulsen
å følge Simon på hans ferd mellom
fargerike eller dødsgrå personer, enten
de tvangssetter seg på taket for nabo-
oversikt, eller lager annen f…skap for
andre i mangel på kjærlighet.

At Simon Smidesang også har egne
spøkelser i skapet, minker ikke spenn-
ingen, der han trofast motvillig drasser
rundt med urnen til sin alkoholiserte
far, uten å vite hvor han skal kvitte seg
med minnene. Han starter på mange
selsomme prosjekter mens han involv-
eres i stadig flere elendigheter blant
kundene og er midt i, ubedt men enga-
sjert. Kanskje er det først nå, med
denne nye boka, at vi helt ut forstår
hvordan et landpostbud kan gripe inn i
skjebnen til folk som venter på trygda,
en pakke, eller en sjelden gang, et brev.
Ikke alle i periferien av storsamfunnet
har IT.

”Like østenfor regnet”  er blitt
sammenlignet  med Ragdes
Berlinerpoppelserie, med en handling
hvis personer er lett kjennelige for oss
alle, er vanlige. Jeg synes Henriksen er
et strå hvassere, dypere, morsommere.
Kanskje er det så enkelt som at roman-
en handler  om empati?

Ord kan være mange ting, være
trylleri, sorg eller rystelse, gledesprang
og filosofi:  En lærebok i medmenn-
eskelighet!

Byks i det, les boka og nyt.
Og til forfatteren:  Stående applaus!

- Elisabet Berkaak

Lavest ledighet i Rennebu

Rennebu har nå lavest ledighet av
samtlige kommuner i Sør-Trøndelag.
15 ledige rennbygger utgjør en ledighet
på 1,1 prosent. Ved utgangen av april
er det 5 102 helt ledige arbeidstakere i
Sør-Trøndelag, noe som tilsvarer 3,3
prosent av arbeidsstyrken. Fem kom-
muner har fortsatt en arbeidsledighet
på under to prosent, deriblant Oppdal.
Til tross for den høye ledigheten har
Sør-Trøndelag den tredje laveste
økningen i landet.

(Kilde: avisa OPP)

Søker helserådgiver og 
næringsrådgiver

Rennebu kommune søker i disse
dager etter helserådgiver og nærings-
rådgiver. 

Helserådgiverstillingen er en ny
stilling som lenge har vært et stort
savn. Næringsrådgiveren er en samm-
enføyning av 60% stilling som nær-
ingsrådgiver med ledig 40% stillings-
ressurs ved landbrukskontoret til en
100% stilling.

Se fullstendig utlysning på
www.rennebu.kommune.no
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— For to år siden hadde vi Sissel
Kyrkjebø, og med årets tema Det
Glade Vanvidd som inspirasjonskilde
synes vi det er naturlig å gjøre noe eks-
traordinært også i år – og hva kunne
vel passe bedre enn dette, spør
martnassjef Kenneth Teigen.

Rybak - et eventyr
23-åringen Alexander Rybak tok

hele det norske folk med storm under
den nasjonale finalen i Melodi Grand
Prix, og vant suverent den norske final-
en med låta Fairytale. Nå er han og
noen av karene i dansegruppa FRIKAR
klare for den internasjonale MGP-fin-
alen som går av stabelen i Moskva 16.
mai. Og der er de absolutt blant favor-
ittene. Uansett hvordan det går, så
venter en hektisk turnevirksomhet for
Alexander, musikere og FRIKAR. Og et
av stoppestedene blir altså Rennebu. 

— Vi i martnaskomiteen gleder oss
til dette, og håper selvsagt på  mye folk
og god stemning denne kvelden. Dette
blir en kveld med trøkk og energi – og
ikke minst er dette et opplegg som vi
mener vil passe for alle aldersgrupper. 

Danseglede med Frikar
Dansekompaniet FRIKAR startet

opp i 2006, og de legger stor vekt på
danseglede. De har kommet som friskt
og nyskapende pust inn på dansescen-
en. Det er møtet mellom bygd og by

samt tradisjon og nyteknologi som er
nisjen til FRIKAR. Her i Rennebu skal
de ikke bare akkompagnere Alaxander,
men også bidra med et  show hvor folk
får oppleve go`karstykke og lausdans!
Du kan lese mer om FRIKAR på
www.frikar.com 

Soulmates varmer opp
For å få til et komplett og godt

show, hadde martnaskomiteen lyst på
et godt ”oppvarmingsband”. Hva pass-
er vel bedre enn den lokale gruppa
Soulmates? De utviser en enorm
spilleglede, holder høyt musikalsk
nivå, samtidig som de kjører et forryk-
ende show – rett og slett en gjeng man
blir i godt humør av. 

— Da vi i martnaskomiteen spurte
om de ville være med på dette fikk vi ja
i løpet få timer. Soulmates har opptrådt
flere ganger i Rennebu tidligere, blant
annet har de hatt festkonsert for ung-
dom under RennebuSpæll, og de
hadde også en flott konsert på utescen-
en under fjorårets Rennebumartna. Alt
om Soulmates finner du på
www.soulmates.nu 

Flere martnasnyheter senere
Martnaskomiteen lover å komme

med flere vanvittige nyheter om årets
Rennebumartna i begynnelsen av juni.
Da slippes hele martnasprogrammet
2009. 

Soulmates blir
«oppvarmings-
band» for
Alexander Rybak
med FRIKAR den 
9. august.

Eventyrlig martnasstart
Søndag 9. august er det klart for en eventyrlig innledning på
martnasuka i Rennebu. Da inviteres det til en forrykende aften
i Rennebuhallen med MGP-vinner Alexander Rybak med
FRIKAR og den lokale gruppa Soulmates. De får æren av å
sette publikum i martnasstemning!



arrangeres fra 14. - 16. august 2009
www.rennebumartnan.no
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Martnasuka 2009 i Rennebu åpner med 
en eventyrlig familiekonsert:

Alexander Rybak 
m/FRIKAR 
og Soulmates

Rennebuhallen, Berkåk 
søndag 9. august kl 19.30

Sitteplasser
Sal 1. etg. - voksne  300,-/250,-  barn u/15 år 250,-/200,-
Galleri -  voksne 300,- barn u/15 år 250,-
Ståplasser galleri
Voksne 200,- barn u/15 år 150,-

Billettsalg fra Rennebu Turistkontor 
fra mandag 11. mai kl 10.00
Åpent fredag-mandag: 10-15 - tlf 72 42 77 05
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Partnerskap på
kunnskapsutvikling

Et bredt partnerskap i distrikts-
Norge er nå under oppseiling. Det
handler om å få til like gode forutset-
ninger for kunnskapsutvikling som i
sentrale strøk.

- Kunnskap er motoren for utvikl-
ing, også i distriktene. Uten kompet-
anse kan vi ikke utvikle næringslivet,
utnytte mulighetene vi har og ruste
opp offentlig sektor, sier ordfører Bjørn
Rogstad. Rogstad er ordfører i
Rennebu og stiller seg sammen med
ordførere over hele landet i bresjen for
det landsomfattende partnerskapet.

Bjørn Rogstad peker på at staten må
ta et stort ansvar for å få fortgang på
utviklingen.

Studiesenteret.no
Det er gjennom medlemsskapet i

Studiesenteret.no at partnerskapet nå
kommer på banen. Studiesenteret.no
er Norges eneste nasjonale nettverk av
studiesentra og opplæringssentra som
gir folk i distriktene tilgang på høyere
utdanning der de bor. Det unike nett-
verket vokser raskt og omfavner snart
100 norske kommuner.

- Vi har utviklet et forslag sammen,
som betyr at staten bidrar med ressurs-
er til vårt offentlige nettverk. Får vi til et
partnerskap der kommuner, fylker og
staten går sammen, kan vi løse en av
de viktigste utfordringene vi har i
distrikts-Norge, sier rennebuordfører-
en.

60 millioner
For å kunne gi 100 norske distrikts-

kommuner et bredt høgskoletilbud,
spesielt myntet på voksne og menn-
esker i omstilling, har man beregnet en
årlig kostnad på 60 millioner kroner.

- For dette kan vi sammen med våre
høgskolepartnere produsere omlag
5.000 studenter. Det viser hvor effektivt
denne nasjonale dugnaden kan gjøres,
bare vi går sammen og utnytter de
muligheter som nettverk, nye tekno-
logier og samarbeid gir oss, avslutter
Bjørn Rogstad.

Kontakt
Ordfører Bjørn Rogstad
Telefon 72 42 81 00 
E-post:

bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

På tur i kulturminneåret
Vi er kommet så langt at våren har

fått skikkelig overtak, så nå er det tid
for å nyte alle naturens herligheter!
Når det gjelder markeringer av kultur-
minneåret i Rennebu, ser det ut som
om det er nå det virkelig begynner. En
del aktuelle aktører, med stor interesse
for det historiske, var invitert til et
informasjons- og idemyldringsmøte i
kommunestyresalen for en tid siden.
Her kom det fram planer om en rekke
tiltak som vi vil komme tilbake til etter
hvert.

I en kommune som Rennebu betyr
naturen mye. Enten vi nyter den som
opplevelse og rekreasjon, eller den
representerer selve livsgrunnlaget vårt.
I tidligere tider var folk enda mer
avhengige av og levde enda mer i pakt
med naturen enn i dag. Det har også
preget synet på, og opplevelsen av,
natur. I følge skrifter fra middelalderen
ser det ut som om det velpleide og
menneskeskapte  landskapet  ble
betraktet som vakkert. Det ville og
utfordrende ble betraktet som stygt og
farlig. I våre dager har vi sansen for
begge deler, og den ville naturen
utfordrer vi gjerne. Vi vet at middelald-
erens pilegrimer så på vandringen mot
Nidaros som en botsgang for å gjøre
opp for synder og ugjerninger. Sykdom
og skavanker ble vel også i stor grad
betraktet som guds straffedom.
Kanskje var det en og annen pilegrim
som likevel opplevde skjønnheten i
omgivelsene underveis, men dette var
altså ikke selve meningen med en slik
tur.

I våre dager ser vi ganske annerled-

es på det. Vi nordmenn er vel betraktet
som litt ekstreme i så måte Mange
utlendinger mistror nærmest oss
nærmest når vi påstår at vi faktisk nyter
å slite litt. I alle fall så vil dagens pile-
grim være motivert av naturopplevels-
en, velværen ved å ta seg ut rent fysisk,
det å gå i de ”riktige” pilegrimene sine
fotefar, samt oppleve samspillet mell-
om natur og kulturlandskap med
minnesmerker fra tidligere tider.

Også i år vil det komme pile-
grimsvandrere på langtur med
Nidarosdomen som mål. I tilknytning
til Olsok vil det bli arrangert en slik
langvandring, der det sikkert vil være
mulig å slutte seg til lokalt om det er
ønskelig

Nettopp i anledning kulturminne-
året har Rennebu Idrettslag i sommer
lagt tre ulike merka turruter til pile-
grimsleden. Disse er:

1. Fra Frambanen til meldekasse 
mot Voll

2. Fra svingen i Eibakkan (den 
første fra Berkåk) til Olavskleiva

3. Fra Ytterhusløkkjlåven  til 
Trondplassen

Det er med andre ord valgt ut tre
ulike strekninger av pilegrimsleden,
hvorav den siste ruta også er tilgjenge-
lig for rullestolbrukere.

Vi ønsker dere god tur hvor enn
dere måtte velge å ferdes!

- Astri Snildal -

Søke om plass i
kulturskolen

Det nærmer seg tiden for å søke om plass i
kulturskolen. Det er allerede nå mulig å gå inn på
nettet og registrere en søknad. For å finne ut mer
om undervisningstilbudet kan du klikke deg inn
på Tilbud/Undervisning på Kulturskolens nettsid-
er www.kulturskolen-rennebu.no. Det blir også
delt ut en brosjyre om kulturskolens tilbud til alle
skoleelever.

Elektronisk søknadsskjema finner du også på
nettsiden. Søknadsfrist er 31. mai.
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2512 Kvikne - Tlf 952 88 834/913 23 319

Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

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

- autorisert bilverksted -

Skifte/reparasjon av frontruter,
periodisk kjøretøykontroll og andre

reparasjoner/service får du tatt hos oss.

Det er vår i luften!Det er vår i luften!
– kom å se vårt utvalg av
griller og hagemøbler!

BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

8-16. Fre 8-18. Lø 9-14

GrusRennebu

Behov for grus/pukk?
Vi kan levere pukk i forskjellige fraksjoner,
grus til diverse formål. Dessuten utfører vi

små og store gravejobber. Eksempelvis drenering,
tomtegraving og masseutskiftning. Vi utfører også

massetransport og har mottak av asfalt.

Ring for uforpliktende prat!

Torstein Engen, Telefon: 944 87 876
www.rennebu-grus.no

Voll, 7393 Rennebu  -  Tlf. 72 42 66 35  -  Mobil 976 80 819

Kvalitet preger Jonsered sine 
skog- og hageprodukter

Automower slår plena di helt alene og 
lydløst, fra du setter den ut om våren

til du tar den inn om høsten.

motorsager – plenklippere – trimmere

Sunwind
Gassgrill
Silver C3

Kr 2 190,-

Bruktbilsalg
Merke Årsmod/regår Motor Farge KM Salgspris
Toyota Avensis stv 2006 D-4D Svart 52000 249000
Toyota Hi Ace 2005 D-4D Sølv 67000 139000
Toyota Hi Ace 2005 D-4D Sølv 80000 149000
Mitsubishi Pajero 1997 2,5 TDI Blå 188000 125000
MB E 220 CDI stv 2005 2,2 Sølv 53000 298000
Toyota Corolla 2006 D-4D Sølv 36000 175000
Nissan navara 2005 2,5 TDI Sølv 56000 195000
Toyota Hi Lux D-4D 2006 D-4D     Sølv 59000 189000
Toyota Hi Ace 4x4 2008 D-4D     Sølv 22000 235000
Toyota Hiace 2007 D-4D 4x4 Grønn 38000 205000
Bmw 320 2001 2,0 tdi Svart 190000 168000
Valmet 6400 ålø 640 1998 4x4 Rød 5000 t 235000
Toyota Hi Ace 4x4 2008 D-4D Sølv 32000 229000
Bmw 520 stv 2001 2,0 tdi Svart 193000 169000
Peugeot 307 SW 1,6 Hdi 2005 1,6 hdi Sølv 102000 175000
MB C 220 cdi stv 2001 2,2 Grønn 149000 139000
VW golf stv 1998 1,9tdi Burgunder 279000 63000
MB 290 stv 1998 290 d Svart 315000 89000
Toyota Hi Ace 2003 D-4D Hvit 150000 85000
Suzuki X L 7 2006 2,0 TD Svart 62000 169000
VW caravelle Syncro 1996 2,4 D Hvit 250000 69000
MB E 220 CDI stv 2001 2,2 Sølv 178000 159000
VW Transporter 2003 2,5 Tdi Hvit 132000 105000
MB E 220 CDI stv 2005 2,2 Sølv 234000 265000
Jeep Cherokee 2004 2,8 TDI Svart 59000 239000
Opel Zafira 7-seter 2002 2,0 Dti Sølv 156000 129000
Skoda Octavia stv 2000 1,9 tdi Sølv 232000 89000
Rexton 4x4 2002 270 cdi Sølv 88000 165000
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K U N N G J Ø R I N G E R
Fotballtrening for 
årsklassene 1999-2002
Håper mange jenter og gutter blir med på trening i år også.
I år vil det bli treninger fordelt på Frambanen og kunstgras-
banen. Nytt fra i år er at ALT AV INFO til knøtte og mini
ang. treningstid/sted, cuper, o.l, kan du se på hjemmesida
www.rennebu-il.no  (fotballaktivitet Rennebu kunstgras og
Frambanen). Så følg med der!

Årskl. 2001 og 2002 - KNØTTE  
har treninger på torsdager fra kl 18.30 - 20.00.
Oppstart 14.mai på Frambanen. Deretter følgende; 21/5,
28/5, 4/6, 11/6, 18/6, 25/6 og 2/7 alle på kunstgress.

Årskl. 1999 og 2000 - MINI  
har treninger på mandager fra kl 19.00 - 20.30.
Oppstart 11. mai på Frambanen. Deretter følgende; 18/5
(Frambanen), 25/5, 1/6, 8/6, 15/6, 22/6 og 29/6 alle på
kunstgress.

Ønsker alle fotballinteresserte barn velkommen! 

ERLING SANDE 90 ÅR

I anledning min 90-årsdag lørdag 9. mai holder jeg åpent
hus i Hallandstuggu mellom kl. 14.00 – 18.00.
Alle som ønsker det kan stikke innom for å slå av en prat
over en kopp kaffe med kaker.

Erling Sande

Årsmøte i Bedriftskirennet
Avholdes onsdag 27. mai kl 19.00 i Frivillighetens Hus.
Vanlige årsmøtesaker + sak om  lovendring vedr. alder for
deltagelse.

- styret -

Velkommen til 17. mai-fest i 
Mjuklia kl 19.30
Tale: Gunnar Bonsaksen
Musikkinnslag – Lek – Festmat
Inngang kr 50,- /u.19 år gratis

Avslutning 4-6 og 7-10 sport`n
7. mai kl 18 på Voll skole.
Ingen premiering, men det blir drikke og frukt.
Samme dag og sted som første terrengløp!

K U N N G J Ø R I N G E R
17. mai på Voll
9.45 Flaggheising ved 6.klasse
10.00 Barnetoget går runden og ender opp ved kirka
10.30 Gudstjeneste ved sogneprest Tore Samuelsen
11.00 Kaffe-  og issalg starter
11.30 Middagssalg starter
12.00 Leker for barna, kjøring med hest og vogn
12.30 Skolemuseet er åpent
14.00 Tale for dagen ved lensmann Stein Bratseth
14.45 Grendakampen
15.30 Premiering og resultat fra natursti, loddtrekning

17. mai på Berkåk
11.30 Familiegudstjeneste i Berkåk kirke
12.15 17.mai-tog fra Berkåk kirke til helsesenteret
12.30 Program helsesenteret: Tale for dagen ved 

Julia Aa og Mariana Gros Grindvoll 
13.30 Kaffeservering i Rennebuhallen
13.45 Underholdning og loddsalg
Ca15.30 Leker ute

Velkommen
17. mai komiteen

17. mai på Innset
13.15 Gudstjeneste i Innset kirke
14.00 17. mai-tog fra Innset kirke til samfunnshuset
14.45 Program i samfunnshuset med blant annet:
• 17. mai-tale ved ordfører Bjørn Rogstad
• Underholdning v/Innset skole og barnehage
• Leker, natursti 
• Kaffe og kaker 
• loddsalg

Inngang kr 50,- Barn under konfirmasjonsalder går gratis.

Hjertelig velkommen
17. mai komiteen på Innset

Jernbaneverket informerer:

Skogrydding langs
jernbanen i Rennebu

Jernbaneverket vil i løpet av sommeren og høsten 2009
rydde jernbanetraseene Ulsberg – Garli og Garli – Støren.
Det vil bli ryddet 15 meter på hver side av sporet.

Berørte grunneiere vil bli kontaktet før oppstart.

Ytterligere informasjon:  Oppsynsmann Jan Enlid,
mobiltelefon 916 72706.
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TEKNISK DRIFT har ledige stillinger:
Driftsavdelingen, fagarbeider i 100%
Stillingen ved driftsavdelingen er ledig for tiltredelse.
Stillingen inngår i et team på 6 stillinger med arbeids-
område drift, vedlikehold og nyanlegg for Rennebu 
kommune. Dette gjelder vann, avløp, veg, bygg, boliger
samt en del arbeid for andre enheter og private/bedrifter.

Stillingen krever evne til selvstendig arbeid, fleksibilitet
og ordenssans med relevant utdannelse og allsidig
praksis innen bruk av maskiner, lastebil og vedlikehold
av bygg. Det er en fordel at søkeren har maskinførerbe-
vis, 
truckførerbevis og førerkort klasse C1 for stillingen eller
er villig til å skaffe dette innen rimelig tid. 
Det er ønskelig at den som tilsettes har kjennskap til
data, da mange av våre anlegg er datastyrt.

Sommerhjelp ved Teknisk drift
Teknisk drift har behov for sommerhjelp sommeren
2009. Arbeidet vil bestå i å delta med drift og vedlike-
hold av kommunaltekniske anlegg i Rennebu kommune.
En del erfaring er en fordel, samt førerkort for bil.
Arbeidsperiode fra mai til ut august. 
(Det vil bli oppdelt i perioder).
Spørsmål om stillingene kan rettes til enhetsleder 
Arne Meland, tlf 724 28 151

For stillingen gjelder lønn og arbeidsvilkår etter 
kommunalt avtaleverk.
Nærmere opplysninger om stillingene kan fåes ved å
kontakte enhetsleder for Teknisk drift Arne Meland 
tlf 72 42 81 51.

Bruk eget søknadsskjema som du finner under stilling
ledig på www.rennebu.kommune.no eller ved henvend-
else til Servicetorget i Rennebu - telefon 72 42 81 00 

Søknadsskjemaet sendes via e-post til
postmottak@rennebu.kommune.no innen 20. mai 2009

Åpningstider Biblioteket
Mandag og torsdag: 16-19.

Onsdag: 10-13.

Velkommen!

FEIING
Feiing gjennomføres i mai/juni med oppstart i uke
19 (samme som i fjor). Vanlig varsel sendes til alle
huseiere som skal ha besøk av feieren.

Tilsyn
I år gjennomføres tilsyn for andre gang for abonnent-
er langs Rv700, fra Berkåksmoen til Meldal grense.
Forrige tilsyn i dette området var i 2005 (med noen
få unntak). Samtlige får varsel. Varselet vil inneholde
informasjon om hvordan arbeidet skal gjennomføres
og hvordan huseier bør forberede seg på besøket. 
Det er viktig at huseier eller representant for huseier
er til stede ved tilsynet. 

Tilbakemelding etter tilsyn
De huseiere som har hatt tilsyn ved sitt fyringsanlegg
og som har fått anmerkning/pålegg anført i rapport-
en, SKAL GI SKRIFTLIG TILBAKEMELDING TIL
BRANNSJEFEN om hvordan og når anmerkningen/
pålegget skal utbedres. Når feieren nå kommer for
andre gang på tilsyn, vil huseierens oppfølging bli
viet oppmerksomhet. Nye pålegg ev videreføring av
”gamle” pålegg, skal det gis tilbakemelding på.
Mange har gitt tilbakemelding, men de fleste har
unnlatt å gi beskjed. Sørg for å få dette brakt i orden!
Spørsmål rettes til Rennebu kommune 
- tlf 72 42 81 00

HJEMMEBASERTE TJENESTER
Ledig stilling som sommervikarer
Vi trenger sommervikarer i tidsrommet uke 26 - 31
som personlig assistent til ei dame som er i 40-åra.
Dette innebærer å arbeide i turnus.
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, fysiotera-
pi og sykehus. 
Assistenten må ha førerkort, da hun har bil.
Det blir gitt opplæring, veiledning og oppfølging 
underveis.
Sommervikarene kan også bli benyttet andre steder 
innen hjemmebaserte tjenester.
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
20.05.2009.
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Tilskudd til skogaktivitet 2009  
Planting og plantekjøp: 40% tilskudd, sats for eget
arbeid kr 2,50 pr plante.
Ungskogpleie: 400 kr/dekar som sats for eget arbeid.
40% tilskudd.
Markberedning: 40% tilskudd
Tynning: 100 kr pr kbm manuell tynning, 60 kr pr kbm
maskinell tynning, minimum uttak 2 kbm pr dekar.
Manuell hogst: 30 kr pr kbm (innmålt virke)

For mer informasjon om tilskuddsordnignene og bruk av
skogfond, se kommunens nettsider eller ta kontakt med 
skogbrukssjef Kjetil Værnes (72 42 81 41) eller 
skogbruksleder Odd Erling Ree (90 89 88 65).

Svangerskapskurs 11. mai kl 12.30.
Ta kontakt med Rennebu Helsestasjon 
tlf 72 40 25 35 for påmelding og informasjon.

Lørdagsåpent i Berkåksmoen 
- Vårrydding
Lørdag 16. mai fra kl 09.00 til kl 14.00 vil det bli
mulighet for gratis levering av alt avfall fra private
og fritidsbebyggelse i Berkåksmoen.

Avfallsbehandlingen i Rennebu er fra 1. januar 2008
overtatt av HAMOS Forvaltning IKS.
Hamos tilbyr også alle lag og foreninger som foretar
vårrydding langs veger og på fellesarealer å få levert
avfallet gratis på renovasjonsruten. 
Ta kontakt med Hamos på telefon 72 48 37 00 
for avtale om levering.

Dette skjer i Rennebu!
07.05 Hørselshjelp Friv.sentralen 10-12

Terrengløp Voll 19.00
11.05. Fotball:

G13 Rennebu-Melhus2 Berkåk 18.00
G16 Rennebu/Singsås-Leik, Berkåk 19.30
J12 Rennebu-KIL/Hemne Berkåk 18.00

12.05. Fotball:
J13 Rennebu-Sokna Berkåk 18.00
J16 Rennebu-Oppdal Berkåk 19.30

13.04. Terrengløp Frambanen 19.00
Fotball:
G14 Rennebu-Melhus2 Berkåk 18.00

14.05. Fotball:
G11 Rennebu-Hovin Berkåk 18.00

15.05. Fotball:
M 4.div Rennebu-Kvik Frambanen 19.00

18.05. Fotball:
J12 Rennebu-Leik Berkåk 18.00

19.05. Formiddagstreff Berkåk 11.00
Frivilligsentralen
Treningsskyting Gammelstødalen17-19
Rennebu Skytterlag
Oppskyting jegere 19-21
Fotball:
G12 Rennebu-Oppdal Berkåk 18.00

21.05. Sykkelkarusell Kraftlaget 13.00
RIL Trimgruppa

22.05. Fotball:
M 4.div Rennebu-Røros Frambanen 19.30

25.05. Fotball:
G13 Rennebu-Støren Berkåk 18.00
G16 Rennebu/Singsås-Sokna, Frambanen 19.30

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05, turistkontoret@rennebu.net

26.05. Treningsskyting Gammelstødalen17-19
Rennebu Skytterlag
Oppskyting jegere 19-21
Fotball:
J13 Rennebu-Buvik Berkåk 19.00

27.05. Terrengløp Trollvang 19.00
RIL Friidrett
Fotball:
G14 Rennebu-Buvik Berkåk 18.00

28.05. Formiddagstreff Staure 11.00
Frivilligsentralen

30.05. Pub (Grendalaget) Furuly 20.00

LHL Rennebu – hjertetrim / muskelstimulator 
onsdager kl.15-17, LHL Helsestudio

Rennebu Musikkorps tirsdager kl 19.30-22.00 
i samfunnssalen

Rennebu Skolekorps torsdager kl 18.00-20.00 
i samfunnssalen

Rennebu Songkor onsdag kl 20.00 – 22.00 Voll skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 19.30-22.00 

på Berkåk skole
Frisktrim onsdager kl 10-11 i Rennebuhallen
Berkåk Bridgeklubb tirsdager kl 18.30 Frivillighetens Hus
Kaffesalg i Frivillighetens Hus lørdager
Rennebu Husflidslag har åpent hus på Vonheim 

mandager 18.00-21.00
Rennebu JFF har lerdueskyting i ”Svenskdalen” 

torsdager kl 18.00



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

Rennebu Nytt - neste nummer  28. mai - frist for stoff  20. mai - Rennebu Nytt

DDuu  kkaann  ooggssåå  lleessee  RReennnneebbuu  NNyytttt  ppåå  nneetttt:: wwwwww..rreennnneebbuunnyytttt..nnoo  eelllleerr  wwwwww..rreennnneebbuu..kkoommmmuunnee..nnoo

Er du invitert til 

konfirmasjon?

Butikken har åpent
hver fredag til kl 18.00.

Minner om at vi spanderer muffins og kaffe i butikken lørdag 9. mai – velkommen!

Legg turen til Kvikne!
17. mai har vi 

koldtbord og varmbuffet 
fra kl 13

Varmbuffet hver helligdag og søndag.

PPeennssjjoonniissttpprriisseerr
BBeessøøkk  vvåårree  hhjjeemmmmeessiiddeerr::  wwwwww..kkvviikknneeffjjeellllhhootteellll..nnoo

BBee  oomm  ttiillbbuudd  ppåå  tteelleeffoonn  6622  4488  5555  5500

Euronics Berkåk har et stort utvalg 
av gaver som passer for konfirmanten!

Vi kan foreslå PC, Mini PC, iPod, barbermaskin, 
hårføner, eller kan løsningen være et gavekort?
Ta turen innom så vil vi hjelpe deg med gavekjøpet.

Velkommen til en hyggelig handel!

Vi har 
fiskekort, kart og annet turutstyr

for å nyte den fine sommeren
som ligger foran oss.

God tur!

Rennebu Turistkontor

Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

Sommernummeret av Rennebu Nytt 
kommer torsdag 11. juni

Frist for stoff 4. juni.
Har du idéer til stoff så ta kontakt med

Mari eller Dagfinn - tlf 72 42 76 66


