
II  22000044  bbllee  66.. ffeebbrruuaarr  ooffffiissiieellll
flflaaggggddaagg  ii  NNoorrggee,, uunnddeerr
bbeenneevvnneellsseenn  SSaammeeffoollkkeettss  ddaagg..
DDeennnnee  ddaaggeenn  bbllee  bbeehhøørriigg
mmaarrkkeerrtt  ppåå  bbaarrnneehhaaggeenn  ppåå
NNeerrsskkooggeenn..

Bakgrunnen for datoen er at det
første samiske landsmøtet ble avholdt
6. februar 1917 i Trondheim. Det var
første gang i historien nord- og sørsa-
mer fra forskjellige land samlet seg til
et stort møte for å drøfte og belyse fel-
les saker og problemstillinger. I 1993
ble dagen feiret for første gang, samti-
dig som FNs internasjonale urbefolk-
ningsår ble offisielt åpnet i Karasjok.

NNaattuurrlliigg  mmaarrkkeerriinngg
Dagen markeres på forskjellige

måter, og i barnehagen på Nerskogen
var det naturlig at dagen fikk være i
sør-samenes tegn. Monica Sanden for-
teller at ettersom de har barn fra den
sør-samiske kulturen både i barneha-
gen og skolen, er det naturlig med inn-
slag om sør-samisk kultur gjennom
hele året. Men på Samefolkets dag ble

den sør-samiske kulturen viet ekstra
oppmerksomhet. 

DDeett  ssaammiisskkee  flflaaggggeett
Mirja ved barnehagen viste frem

den sør-samiske drakta si – gappti,
som bestemor Aud Renander har laget.
Deretter ble det samiske flagget farge-
lagt. De fire fargene i flagget symboli-
serer de fire landene det bor samer –
Norge, Sverige, Finland og Russland.
De samme fargene går også igjen i
samekofta – eller gappti som den kalles
på sør-samisk.

GGooddtt  mmeedd  rreeiinnssggrryyttee
Maja Britt Renander besøkte også

barnehagen med én av Mirjas reiner.
Da fikk de studere merket i øret til rei-
nen, som viste at det er Mirjas rein. 

Naturligvis måtte de også ha skik-

Samefolkets dag

kelig samisk mat, og etter ei økt ute i
vinterkulden ble det servert reinsgryte
der skoleelevene også var invitert.
Sammen med maten ble det lest
samiske eventyr og hørt på samiske
barnesanger.

- Det er positivt at vi har Mirja i
barnegruppa. Hun kan lære de andre
barna mye om den sør-samiske kultu-
ren. Samtidig har vi godt samarbeid
med mora hennes, Maja Britt, forteller
Monica. 

Maja Britt forteller at denne dagen
er såpass ny at den ennå ikke helt har
funnet sin form når det gjelder marke-
ring. – Det er positivt med fokus på
dagen, og at det blir flagget fra alle
offentlige bygg. Både barnehagen og
skolen på Nerskogen følger opp den
sør-samiske kulturen veldig fint, sier
Maja Britt.

Mirja Anderson Renander viser de andre barna ved Nerskogen barnehage 
det samiske flagget og drakta si - gappti. Foto: Monica Sanden
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GOD stemning
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Trøndersk Mesterskap ble arrangert
i Olavshallen søndag 4. februar.
Rennebu Skolekorps deltok i 3. div for
skolekorps sammen med 11 andre
korps og tok en kjempeflott 2. plass!
Korpset spilte fint og kontrollert, og
fikk masse skryt av dommerne. - Det er
en fin øvingsprosess korpset har vært
gjennom fram til dette mesterskapet.
Korpset har spesielt hevet seg på klang
og intonasjon, og dette kommer ende-
lig fram etter mye langsiktig øving, sier
dirigent Ingolf Dragset. Rennebu

RReennnneebbuu  NNyytttt
UUttggiivveerr::  Rennebu kommune og 

Mediaprofil as
RReeddaakkttøørr:: Dagfinn Vold
RReedd..uuttvvaallgg:: Arve E. Withbro (ansv.red.), 

Halldis Nyrønning, Bjørn 
Rogstad og Olav Dombu

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

TTeelleeffoonn:: 72 42 76 66
EE--ppoosstt:: dagfinn@mediaprofil-as.no
AAbboonnnneemmeenntt Gratis alle husstander i 

Rennebu, Jerpstad, Kvikne, 
Soknedal og Budal 

OOppppllaagg:: 2.700 stk.

Dametrim 
på Nerskogen

HHvveerr  oonnssddaagg  kkvveelldd  ii  2200  ttiiddaa
ssaammlleess  ttrriimmggllaaddee  ddaammeerr  ii  aallllee
aallddrree  ii  ffoorrssaammlliinnggsshhuusseett  ppåå
NNeerrsskkooggeenn..

Den onsdagskvelden RN var på
besøk, var det tjueto hustre minusgra-
der ute, og innetemperaturen var heller
ikke så veldig høy. Men aktiviteten var
godt i gang, trass i at sjefstrimmer
Vigdis var forsinka i trafikken etter et
møte. Det var godt å få litt varme i
kroppen tydeligvis.

Vigdis Krovoll tok initiativ til akti-
viteten, og trimmerne betaler tredve
kroner hver gang de deltar. Dette for-
først og fremst å dekke husleie og
strøm – da sier det seg selv at instruk-
tøren gjør en innsats på ildsjelbasis.
Mellom ti og femten deltar hver gang.
Det er et imponerende antall, folketal-
let tatt i betraktning. Til og med hytte
eiere har vært med, kan Vigdis fortelle.
Hun setter stor pris på at så mange
ønsker å delta. Treninga starter med
god oppvarming, og de starter like godt
med Valdres marsjen, før tempoet gires
opp etter musikken. Avslapnings- og
spennings øvelser, styrke og mer kon-
disjon står på programmet, før Vigdis
og resten av gjengen avslutter med
uttøyning og total avspenning.
Treninga varer i en time og femten
minutter.

2. plass i TM

RReennnneebbuu  uunnggddoommsssskkoollee  hhaarr
ddee  ssiissttee  åårraa  hhaatttt  mmyyee  ffookkuuss  ppåå
eennttrreeppeennøørrsskkaapp  ii  sskkoolleenn..
FFiirree  jjeenntteerr  hhaarr  ssttaarrttaa  oopppp  eelleevv--
bbeeddrriifftt,, ddeerr  hhoovveeddpprroodduukkssjjoo--
nneenn  eerr  ssååppeerr  ii  aallllee  ffaarrggeerr  oogg
ffaassoonnggeerr..

Jentene kjøper inn såpemasse,
koker denne og tilsetter lukt og farge-
stoffer av ulike slag. Massen helles i
ulike former, og når såpa er stivna pak-
kes den inn i cellofan. Delikat innpak-
ning er  viktig for å få solgt produkta.

RReennnneebbuu--ssååppaa
Den siste ideen er ”Rennebu-såpa”

– ei såpe forma som kommunevåpenet
til Rennebu, med Y-symbolet i midten,
i fargene gult og rødt. Forma er aga og
spesialbestilt av en lærer på Gauldal
videregående skole. Jentene deltok på
Ungt entreprenørskapsmesse på
Støren 1. februar. Der kjøpte ordfører
Bjørn Rogstad begge de ferdige eksem-
plarene av ”Rennebu-såpa”. Den ene
skulle for anledningen ligge på Unicef
sin stand i hallen for å vise at Rennebu
kommune støtter Unicef. På sikt håper
Christina, Siv Johanne, Randi Johanne
og Guro at kommunen skal se at de har
mer nytte av såpa, slik at kommunen
kan bli en riktig god kunde for bedrifta. 

PPrreemmiieerrtt
Å få solgt den originale såpa var

bare ett av bonusene jentene fikk på
entreprenørmessa. De stakk i tillegg av

med en pris for fin utstilling og kreativ
stand. Blant annet viste de publikum
hvordan de laga såpene som de solgte.
Dette var tydeligvis noe juryen syntes
var lurt, for bedriften Splash endte opp
med en sjekk på kr 300, og en plass på
fylkesmessa for ungt entreprenørskap
som skal gå av stabelen i Trondheim
20. februar. Til denne messa kom bare
de av utstillerne som har vunnet en
pris.

LLæærreerriikktt  mmeedd  eelleevvbbeeddrriifftt
Jentene synes det er lærerikt med

elevbedrift, men det krever tålmodig-
het. Før jul jobba de på Landbruksdag
på Berkåk, noe de tjente godt på – de
understreker at de fikk god hjelp av
mammo og søstra. 40% av overskuddet
før jul gikk tilbake til klassens felles-
kasse, som skal gå til skoletur. De
benytter sjansen gjennom Rennebu
Nytt til å takke Gunnar Sanden, KRK,
KVO og Prix  for all støtte.

EElleevvbbeeddrriifftt  mmeedd  ttrrøøkkkk::

Splash

Stolte damer i
“Spalsh” som fikk 
2. premie under
Entreprenørmessa
på Støren:
Christina Stokke, 
Siv Johanne Hoset, 
Randi Johanne Hoset 
og Guro  Haugerud Wold.

Skolekorps spillte låter som passet
korpset godt, og det var flere flotte
soloprestasjoner. Resultatliste og dom-
merkommentarer kan leses på
www.rennebu-skolekorps.no. Vi i RN
gratulerer!



Slik ser det 
elektroniske 
søknadsskjemaet
for barnehage-
plass ut, når du
går inn på nett-
siden til Rennebu
kommune.
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RReennnneebbuu  kkoommmmuunnee
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

oorrddfføørreerr  BBjjøørrnn  RRooggssttaadd
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget

bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Mulighet for å søke barnehageplass
over nettet er først og fremst et tiltak
for å bedre servicen overfor brukerne.
Har du tilgang til datamaskin og inter-
nett, kan du på en enkel måte søke
barnehageplass i Rennebu fra hvor du
enn er i verden.

FFlleerree  eelleekkttrroonniisskkee  sskkjjeemmaa
Foreløpig er det bare barnehage-

plass en kan søke elektronisk, men det
arbeides med elektroniske søknads-
skjema også for søknad i kulturskolen
og for ledige stillinger. Etter hvert vil
nok kommunen kunne tilby stadig
flere elektroniske skjema. 

MMuulliigg  mmeedd  ppaappiirrssøøkknnaadd
Det er fortsatt mulig å søke barnehage-

plass på papirskjema. Begge typer skje-
ma er å finne på Rennebu kommunes
nettside www.rennebu.kommune.no
Nye papirskjema for søknad barneha-
geåret 2007/2008 er dessuten å få ved
den enkelte barnehage, ved
Servicetorget på kommunehuset og på
helsestasjonen. De som har barneha-
geplass, og ønsker samme tilbud neste
barnehageår, trenger ikke å søke på
nytt. De som ønsker å endre barneha-
getilbudet fra høsten, må imidlertid
søke om dette i forbindelse med
hovedopptaket. Søknader sendes til
Servicetorget i Rennebu. Se for øvrig
kunngjøring over på denne siden.

Søk barnehage elektronisk
DDeett  fføørrssttee  eelleekkttrroonniisskkee  ssøøkknnaaddsssskkjjeemmaaeett  ii  RReennnneebbuu  kkoommmmuunnee
eerr  nnåå  kkllaarrtt  ttiill  bbrruukk.. SSkkaall  dduu  ssøøkkee  bbaarrnneehhaaggeeppllaassss  kkaann  dduu  ggåå  iinnnn
ppåå  kkoommmmuunneennss  hhjjeemmmmeessiiddee  oogg  sseennddee  eelleekkttrroonniisskk  ssøøkknnaadd..
FFrriisstteenn  ffoorr  åå  ssøøkkee  ppllaassss  ttiill  hhoovveeddooppppttaakkeett  eerr  11.. mmaarrss  22000077..

Hovedopptak Barnehage 2007/2008
Nytt barnehageår starter 1. august. Det kan søkes barnehageplass både elektro-
nisk og på papir. Begge typer skjema er å finne på Rennebu kommunes nettside
www.rennebu.kommune.no
Papirskjema for søknad barnehageåret 2007/2008 er dessuten å få ved den
enkelte barnehage, ved Servicetorget på kommunehuset og på helsestasjonen.
De som i dag har barnehageplass, og ønsker samme 
tilbud også neste barnehageår, trenger ikke å søke. De som har plass innevæ-
rende år, men ønsker å endre barnehagetilbudet neste år, må søke om dette. 
Søknaden sendes:
Servicetorget i Rennebu, Kommunehuset, Berkåk, 7391 Rennebu
Frist for søknad om plass i barnehage/endring av tilbud for barnehageåret
2007/2008 er 1. mars 2007. 
Det tas forbehold om at det kan bli justeringer i type tilbud som den enkelte 
barnehage gir.

OMSORGSLEILIGHET
Omsorgsleilighet i ”nye”
Løkkjbakkveien på Berkåk er ledig.
Leiligheten er på ca. 50 m2,
Husleie er på kr. 4.442,-  + strøm
Garasje kan evt. leies.
Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknads-
skjema fåes ved henvendelse til
Hjemmebaserte tjenester, tlf 72 40 25
30, 72 40 25 05
Søknad sendes:  Rennebu kommune,
Hjemmebaserte tjenester, 7391
Rennebu.
Søknadsfrist: 27.02.07

Hjemmebaserte tjenester 
Helge Aalbu - enhetsleder

“Elton John” i
Rennebuhallen

Førstkommende lørdag braker det
løs med kor, korps, band og solister i
Rennebuhallen. Da blir det Elton John
fra første til siste tone. I likhet med
ABBA-prosjektet i fjor er det også i år
valgt å satse på lokale sangsolister.
Forrige helg var det seminar med alle
aktørene, så nå gjenstår det en felles-
øving og generalprøve før alle detal-
jene forhåpentligvis er på plass til den
store finalen lørdag kveld. Etter selve
konserten blir det middag og dans i
samfunnshuset. 

Billetter til dette kan kjøpes på
Turistkontoret eller hos korpsmedlem-
mene. Det er gruppa Wirus fra
Soknedal som spiller opp til dans.
Kveldens kapellmester er i år som i fjor
Håvard Hindsverk, og i kulissene styrer
Ann Kristin Haugerud med rutinert
hånd mannskor og solister.
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TTaakkkk  ffrraa  RReennnneebbuu  aallddeerrss--  oogg  ssyykkeehhjjeemm
Ha skulla gjort det læng, men tia bere flyg for me, det e vel aldern, for dem sie

at de gamlar en bli, di fortar går tia. Oss bor i ei bygd som stille opp for sine. Det ha
oss sjitt i år, å det ha vere slik i alle de år e ha verre oppi helsesenteret. Derfor vil e
med den her epistelen få takk: Rennebu Sanitetsforening for pengan som ført te at
det vart nye sengteppen og julkoppa te huset. Innset sanitetsforrening for de
10.000 kronon som gjær det mule å kjøp inn både dostola og andre hjelpemidla
som oss har så god bruk for. Julegaven utenom som vart bruka te flere julkoppa å
lite godt utaom. Likeså vil oss takk for den fine julegrana som oss fekk frå Lions i
år å. Oss ha å fått pæng te å innstaler høytaleranlegg på nyfløya, å oppgrader det
oss allerede har, frå Kvinnegruppa.

Vil med dette få takk all især å håpe at e itj ha glømt nån, viss e ha gjort det må
dokk holdt me unnskyldt. 

På vegne tå all beboeran og ansatte v/ sykehjemmet. Borgny

Inge Olav Hatvik ved Kvikne-
Rennebu Kraftlag kan fortelle at sann-
synligheten for at det samme skal skje
her i Rennebu er meget liten. – Vi i
KRK har utarbeidet en beredskapsplan
og hatt en risikoanalyse for vårt områ-
de. Den største risikoen her er den
samme som i Steigen – ising og kraftig
vind, forteller Inge Olav. 

RReesseerrvveeffoorrssyynniinngg
Derfor har KRK gjort en del tiltak

for å unngå at hvis slikt skjer, så skal
det ikke få samme følge. Vi har bygd
opp mange muligheter for reservefor-
syning av strøm. Blant annet rustet vi i
fjor opp Innset trafostasjon slik at den
kan forsyne hele området med strøm.
Samtidig har vi mulighet for å kjøre
strøm fra Meldal, fra Oppdal over
Nerskogen og fra Tynset. Et annet
aspekt er at det produseres strøm i
området, og her går det også egne pro-
duksjonslinjer.

- Steigen hadde mer ensidig strøm-
forsyning, og ble dermed mer sårbar.
Normalt er heller ikke været så tøft her
i Rennebu, sier Inge Olav. 

HHeellsseesseenntteerreett  ggooddtt  ddeekktt
KRK har aggregat til eget bruk til

egen beredskap. De har også sammen
med Rennebu kommune kjøpt inn et
skikkelig aggregat til bruk ved
Rennebu Helsesenter hvis strømmen
skulle bli borte. – Dette aggregatet vil
bli koblet opp hvis strømmen er borte
lengre enn fire timer, og det vil holde
alle funksjoner ved helsesenteret i
gang, forteller Inge Olav. Samtidig er
helsesenteret også godt dekt med flere
lokale linjer, og dette muliggjør flere
alternativer for dobbelforsyning.

VVeeddlliikkeehhoolldd
Inge Olav kan fortelle at det er lang

levetid på mastene her i Rennebu på
grunn av tørt klima. Samtidig har hel-
ler ikke strømforbruket i Rennebu økt,
og dermed utsettes ikke nettet for økt
belastning.

- Vi har derfor valgt å bruke en del
ressurser på å bygge ut omkjørbare
muligheter, i tilfelle ulykken skulle
være ute. Vi føler derfor at uansett hva
vi gjør kan vi ikke gardere oss mer enn
slik det er i dag. Rennebu er godt sik-
ret, og vi mener at vi har det nødvendi-
ge utstyret og systemet som skal til hvis
det skjer noe, forteller Inge Olav
Hatvik. 

Når strømmen går...
SStteeiiggeenn  kkoommmmuunnee  ii  NNoorrddllaanndd  bbllee  nnyylliigg  uuttssaatttt  ffoorr  eett  llaannggvvaarriigg
ssttrrøømmbbrruudddd.. KKaann  ddeett  ssaammmmee  sskkjjee  hheerr  ii  RReennnneebbuu??

År 2007
-   ”miljø-
år” for
Rennebu
kommune

Gjennom budsjettet og årsmålene
for 2007 har Rennebu kommune
bestemt at  2007 skal være et miljøår
for  kommunen. Dette betyr at vi skal
sette enda sterkere fokus på det som
har med miljø å gjøre.

Hva dette vil innbefatte i praksis
har vi ennå ikke bestemt oss for.
Barnehager, skoler, enhetene for kul-
tur, landbruk og teknisk drift, vil stå
sentralt i dette arbeidet. Videre vil vi
henvende oss til våre innbyggere,
næringsliv, lag og organisasjoner for å
få de til å være med på dette arbeidet. I
årsmålene står det at det skal utarbei-
des et strategidokument for tiltak som
gjør 2007 til et miljøår. Målet må være
å få til et ”Miljøcharter” for bygda -
som et hjelpemiddel og en agenda i
vårt daglige miljøarbeid. Dette skal
brukes i 2007, men ikke minst i senere
år.

Jeg ser for eksempel for meg at
samtlige huseiere bør oppfordres til å
ta en runde bakom nåva for å se om de
har noe stående som kan irritere nabo-
en. Det kan være henslengte bilvrak
eller annet. Næringsdrivende kan ta en
sjekk på sine tomter, om de med enkle
grep kan bedre nærmiljøet. Så enkelt
kan det faktisk gjøres  -  en og enhver
av oss kan sikkert med små grep gjøre
sitt for å bedre miljøet.

Miljø er et vidt begrep, og trivsel i
sosial sammenheng kommer også inn.
Lag og organisasjoner ser jeg for meg
kan ta et tak her, men også den enkelte
av oss kan være viktige bidragsytere.

Som sagt innledningsvis har vi
ennå ikke klarert hvordan vi skal legge
opp dette arbeidet. Kanskje lager vi
også noen konkurranser  for å få fram
kreativiteten for at bygda skal bli enda
bedre  og triveligere å bo i?

Kommunen har så langt satt av kr
100.000 for gjennomføring av miljøtil-
tak i ”Miljøåret 2007”. 

Kommunestyret vedtok nå den 8.
februar å innføre renovasjon i hele
kommunen. Dette bør være et forbil-
ledlig tiltak fra kommunestyrets side!

Arve E. Withbro -  rådmann
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”Altså 
egentlig n
Nekolai”

Oppfinneren, sildemillionæren og
kostholdsfanatikeren Nekolai Dahl var
en original og markert person i bybil-
det i Trondheim før og etter siste ver-
denskrig. Nekolai kom egentlig fra
enkle kår på Stjørna i Fosen, men  ble
etter hvert en kjent figur over store
deler av Trøndelag. Han var blant
annet opptatt av å finne metoder for
frysing av fisk. Det førte til at han
startet med skjæring av is på Buvatnet.
Isen skulle brukes til nedfrysing av
fersk sild for eksport. Virksomheten
foregikk i perioden 1925 til 1951, og
det er fortsatt folk som husker og var
med på isskjæring på Buvatnet. Som
kjent er dette området nå tilrettelagt
for publikum med egen infotavle om
isproduksjonen.

Bjørn Nilsen, kjent forfatter og TV-
journalist, kom sommeren 2006 ut
med ei bok om Nekolai Dahl. Boka har
fått tittelen ”Altså egentlig n Nekolai”
Gjennom Folkeakademiet gjennomfø-
rer han nå en turné der han forteller
om den fargerike legenden Nekolai
Dahl.

Vi er så heldige å få besøk av forfat-
teren også i Rennebu. Arrangementet
foregår på Berkåk, mandag den 26.
februar kl. 19.30, i kommunestyresa-
len. Vi inviterer herved alle interesserte
til en interessant kveld om en av
Trøndelags mest betydningsfulle og
utradisjonelle forretningstalenter.

AArrrr::  FFoollkkeeaakkaaddeemmiieett  oogg  
RReennnneebbuu  kkoommmmuunnee

TINE Berkåk 
– en trimme-
bedrift

Fysisk aktivitet gir bedre helse.
Formann i personalforeninga Kåre
Grøtte fikk ideen til innkjøp av skritt-
tellere gjennom Tine sitt landsomfat-
tende medlemsblad – Bulletin. Inne i
bladet er det hver gang nytt fra Tine
Midt Norge, der det var intervju av en
Tine bedrift som hadde kjøpt inn
skritt-tellere til alle sine ansatte, og
som samtidig utlyste en konkurranse
mellom de som jobba på meieriet.
Sammen med de to andre i styret for
personalforeninga; Arve Martin
Haugen og Rudolf Træthaug, beslutta
Kåre å gjøre noe tilsvarende på Berkåk.
Da alle ansatte var samla til juletaller-
ken like før jul, fikk samtlige hver sin
skritt-teller, med oppfordring om å bli
med på en intern konkurranse. Alle
som innen 31. mai har gått mer enn en
million skritt, blir med i trekking av
fem gavekort på Intersport. Kåre har så
langt gått i overkant av tohundreog-
femti tusen skritt – så han må nok trøs-
tig traske på for å nå målet. RN traff
Jorunn Herrem på gangen, hun var litt
mer hemmelighetsfull med antallet
skrit. Hun hadde gått, men trodde at
målet var noenlunde innen rekkevidde. 

På verkstedet på Tine Berkåk kunne
de ansatte komme opp i ti tusen skritt
på en dag, fortalte Kåre Grøtte.

Arve Martin Haugen syntes det var
litt synd at skiturer og sparkturer f.eks
ikke ble registrert på skritt-telleren,
men de forsikra om at all aktivitet ble

tatt med i registreringa og godskrevet.
Tine Berkåk ser verdien av å satse

på fysisk aktivitet og sosialt samvær, og
de er sikre på at det har innvirkning
både på helse og trivsel. Tine ble en
såkalt IA bedrift for to år siden, og da
ble de i enda større grad nødt til å ten-
ke preventivt samt å tilrettelegge for de
ansatte. Det er også helt klart en styrke
at Tine sentralt ser verdien av å satse
på dette. Personalforeninga på Berkåk
får en sum pr. ansatt fra Tine sitt
hovedkontor i Trondheim hvert år for å
satse forebyggende og trivselsfrem-
mende. Utover våren planlegger perso-
nalforeninga felles gåturer etter
arbeidstid, bowling, skyting og eventu-
elt andre tiltak som det måtte komme
forslag om. Arve Martin setter pris på
flexitidsordninga som meieriets ansatte
har, det gir fine muligheter til å komme
seg ut og i aktivitet mens det enda er
litt lysdag på den mørkeste tida på året.
Frisk frukt står på bordet i kantina hver
dag – noen av de ansatte sørger for det.
Alt i alt er Tine Berkåk et eksempel til
etterfølgelse for andre bedrifter i byg-
da.

Bibliotek-tipset
HHeerrlliigg  ggaallsskkaapp

Med romanen "Doppler" har Erlend Loe gjort det nesten stuerent å være en
smule avviker i samfunnet, litt gal. Litt "rar". Takk for det, men husk:- man må
holde seg til kardemommeloven og ikke plage andre, det er vitsen. Doppler plager
ingen, selv når han som veletablert ektemann og barnefar plutselig får for seg at
han vil "tilbake til naturen", for å sitere det man mener er noe J.J. Rousseau har
sagt, og slår seg ned i marka utenfor hjembyen. Snart også med den morløse elg-
kalven Bongo som samboer i skog og telt. (Mora kom dessverre i skade for å bli
skutt). Doppler har store visjoner, bygger bl.a. en merkelig bauta. men nei - dette
fantastiske annerledeslivet må leseren oppleve selv. Hikste og tørke tårer over,
lære noe av og glede seg til. Hjertelig vel bekomme!

Elisabeth Berkaak
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arbeid, fortalte Bjørn. Han overrakte en
”bukett” piasavakoster til bruk på skyt-
termattene som en gave til anlegget. 

Morten Eggan fra Innset skytterlag
gratulerte også med det nye anlegget,
og han var imponert over slik anlegget
fremstod.

SSaattss  ppåå  jjeenntteennee
Frank Røym fra Sør-Trøndelag

Skiskytterkrets og Sokna sa at dette er
det tiende anlegget i fylket, og jeg kjen-
ner bare ett som er like bra – anlegget i
Hauka. Men anlegget her i Rennebu er
det flotteste og det mest moderne.
Frank sa videre at det for Rennebu nå
er viktig å få utdannet trenere og sik-
kerhetsansvarlige. Ellers er det viktig å
bevisst satse på jentene, for da kommer
guttene også!

Det nye skiskytteran-
legget ligger i tilknytning til
Rennebu Skisenter, og er
med på å utfylle skisenteret
til å bli et komplett anlegg.
Det er Rennebu IL som står
som utbygger.

DDuuggnnaadd  oogg  ssttøøttttee
Harald Holm, ildsjel for

det nye skiskytteranlegget,
sa i forbindelse med
åpningen at anlegget fikk
en sluttsum på 765.000 kroner. Så langt
utgjør 490.000 av dette verdier på dug-
nad, gaver og støtte. Harald berømmet
hjelpen de har fått fra Rennebu kom-
mune, Drugudal & Sanden maskin,
Oppdal Bygg og Kvikne-Rennebu
Kraftlag. De har også fått støtte fra
Blilyst, og fra Innset skytterlag har de
fått blinkene. Rennebu IL har også
inne en spillemiddelsøknad på anleg-
get.

Harald takket også Sokna for den
gode hjelpen de har fått under planleg-
gingen av anlegget.

4400  åårr  mmeedd  uuttbbyyggggiinngg
Ordfører Bjørn Rogstad syntes det

var trivelig å høre at utbyggerne var
fornøyd med kommunens bidrag
under utbyggingen. - Skiskytter-anleg-
get er den siste delen for å gjøre
Rennebu Skisenter komplett. Det er 40
år siden de første lysløypestolpene ble
satt opp, og kostnaden med skisenteret
så langt er 40 millioner pluss dugnads-

Moderne skiskytteranlegg
II  ffoorrrriiggee  uukkee  bbllee  ddeett  nnyyee  sskkiisskkyytttteerraannlleeggggeett  ppåå  BBeerrkkååkk  ooffffiissiieelltt
ååppnneett.. AAnnlleeggggeett  eerr  ddeett  ttiieennddee  ii  SSøørr--TTrrøønnddeellaagg  ––  oogg  ddeett  mmeesstt
mmooddeerrnnee..

Kommunalt tilskudd til kulturarbeid
Søknad om tilskudd til kulturarbeid fremmes på fastsatt søknadsskjema til 
kommunen innen 1. mars. 
For søkere som er medlemmer av Rennebu Musikkråd er det utarbeidet et eget
skjema.
DDiissssee  kkaann  ssøøkkee::
- Organisasjoner/ grupper og institusjoner som driver kulturarbeid i kommunen.
- I særlige tilfeller kan enkeltpersoner få tilskudd til spesielle formål.
Aktiviteter rettet mot barn og unge vil bli prioritert.

Med søknaden må følge regnskap og årsmelding.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes ved henvendelse kommunehuset.

- Enhetsleder kultur og fritid -

AAnnsskkaaffffeellssee  aavv  nnyy  hhoovveeddbbaannkkaavvttaallee
--  kkoonnssuulleennttooppppddrraagg

Rådmannen gis fullmakt til å inngå
en avtale om kjøp av konsulenttjenes-
ter i forbindelse med anskaffelse av ny
hovedbankavtale. Det bevilges 35.000
kroner til tiltaket.  Bevilgningen dekkes
av tilleggsbevilgningsposten.

OObbsseerrvvaattøørr  ii  BBiirrkkaass  ssttyyrree
Det velges en representant som gis

observatørstatus i styret for Birka as.
Som representant velges:  Ordfører
Som vararepresentant velges:
Varaordfører. Det forutsettes at ordfø-
rer gis talerett.

Fine år på
Torgkroa

May Elshaug og Knut Brattberg har
i disse dager drevet Torgkroa på Berkåk
i seks år. - Kroa har i alle år vært en fin
arbeidsplass med trivelige gjester, for-
teller Knut. - Årene på Berkåk har vært
ei trivelig tid, men ettersom vi har
arbeidsplasser også i Soknedal var det
naturlig å levere over ”stafettpinnen”
til nye drivere. 

Knut kom fra butikkdrift ved City
Syd da han kom til Berkåk. Da han fikk
tilbud om å ta over Spar Fossum i
Soknedal for nesten fem år siden, var
det en drøm om å drive egen butikk
som gikk i oppfyllelse. May tok deretter
over Soknatun i fjor, så de siste måne-
dene ble kroa drevet på en utmerket
måte under ledelse  av Rigmor Aas.

- Vi fikk mange tilbud fra utenland-
ske interesserte, men da tilbudet fra de
som nå skal ta over kom syntes vi det
var det beste. De vil drive i samme gate
som tidligere, og det var en god følelse
for oss, sier Knut – som samtidig
benytter anledning til å takke for seks
fine år i Rennebu og ønske de nye dri-
verne lykke til.

Kommunale 
vedtak

Formannskapssaker

Ildsjel Harald Holm, Tormod Kjølstad
Solberg, Lina Skjerve og Frank Røym fra 
skiskytterkretsen var sentrale da det nye

anlegget ble åpnet.
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Rennebu kommune
Lærlingeplasser 2007 i Barne- og
ungdomsarbeiderfaget
Vi trenger 2 lærlinger innenfor barne- og ung-
domsarbeiderfaget. En lærlingeplass med tiltre-
delse snarest og en lærlingeplass med tiltredelse
fra ca 1. august 2007.
Kvalifikasjoner:
• Bestått eksamen, grunnkurs og VK 1
• Gode samarbeidsevner
• Ansvarsbevisst
For at søknaden skal komme i betraktning må 
vitnemål og relevante attester vedlegges.
Kontaktperson: personalrådgiver
Per Ivar Wold, tlf 72 42 81 00.
Bruk eget søknadsskjema som finnes på:
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig
eller ved henvendelse til servicetorget i Rennebu,
tlf 72 42 81 00.
Søknadsskjemaet sendes pr. e-post til: 
postmottak@rennebu.kommune.no 
Søknadsfrist for lærlingplass snarest er: 26.02.07.
Søknadsfrist for lærlingplass ca 1. august er:
22.06.07.

Ledige boliger i Rennebu
Rennebu kommune er for tiden på jakt etter 
ledige hus og leiligheter. Vi er meget interessert i
å få tips om aktuelle utleieobjekter. Derfor ber vi
herved publikum om hjelp.
Kulturkontoret tlf 72 42 81 67(direkte) 
evt. tlf 72 42 81 00 (servicetorget)

Vikarer hjemmebasert
Vi trenger vikarer som hjemmehjelp innenfor
hjemmebasert pleie og omsorg.
Hjemmehjelpstjenesten har arbeidstid mellom
08.00-15.30 på hverdager.
Søker må ha førerkort kl B og disponere egen bil.
Avlønning etter gjeldende avtale.
For nærmere opplysninger, 
kontakt hjemmehjelpskoordinator Gry Mari Røe,
tlf 72 40 25 05, eller 
enhetsleder Helge Aalbu tlf 72 40 05 30

Kommunale møter 
åpne for publikum
22.02. HOO 09:00
23.02. MTL 09:00
06.03. Formannskap 09:00
15.03. HOO 09:00
16.03. MTL 09:00

Ledige stillinger
Stilling ledig som omsorgarbeider/ hjelpepleier:
20,18% fast stilling med arbeid annenhver helg
ledig fra d.d.
20,18% vikariat frem til 31.12.07. med arbeid
annenhver helg ledig fra d.d.
For begge stillingen gjelder kommunens lover og
regler.
Ufaglært kan bli vurdert, opplæring vil bli gitt.
Søknadsfrist 01.03.07.
Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesi-
de og sendes til Rådmannen i Rennebu, 7391
Rennebu

TILKALLINGSVAKTER
Vi mangler tilkallingsvakter v / sykdom og annet
fravær ved Rennebu alders- og sykehjem. Er det
noen som kan tenke seg å stille opp som vikarer ?
Vi gir god opplæring og har et godt arbeidsmiljø.
Ønsker derfor å knytte til oss mennesker som er
interessert i å komme ut i arbeidslivet å gjøre en
god jobb. Mannfolk kan gjerne ta kontakt!
Ring gjerne Enhetsleder på tlf  72 40 25 12.

PERSONLIG ASSISTENT
17 timer pr. uke som personlig assistent til ei
dame som er i 40 åra. Det er mulighet for utvi-
delse av timene.
Hun trenger hjelp til å ivareta oppgaver i og uten-
for hjemmet. Behovet  for hjelp kan være i forbin-
delse med handling, bank, post, skyss, time hos
lege, fysioterapi, sykehus og ivareta en menings-
full fritid.
Tilsetting snarest.
Den personlige assistenten må ha førerkort.
Nærmere opplysninger om stillingen 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@renne-
bu.kommune.no innen 28.02.2007. 

Bruk gjerne eget søknadsskjema som finnes på 
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig
eller ved henvendelse til servictorget, 
tlf 72 42 81 00.

Leilighet ledig v. Boligavdelingen
fra 01.03.07. Husleie pr d.d.kr 3375,- + strøm kr
868,- pr mnd. Det kan søkes om bostøtte.
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Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring Vann og energibrønner 

Edvin Eide: 950 34 056
Tlf 72 42 54 47  – Innset 7398 Rennebu 

edvin.eide@oppdal.com

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

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

unngå marerittet!

Soknedal Innkjøpslag BA
– butikken for alle

7288 Soknedal - Tlf 72 43 60 70 - Fax 72 43 60 71

Vinteren er her, 
og butikken er full av alt 

som skal til 
for å holde snøen borte.

Vi leverer også vedpellets, 
så du kan holde varmen 

i vinterkulda 
10% rabatt ved kjøp av hel pall!

1. mars blir det 
påbudt med refleksvest i bilen. 
Kjøp den hos oss - med logo!

Oss 2 
rengjøringservice

inkl rengjøringsmiddel og moppeutstyr

kr 180,- pr time inkl mva

Vi leverer også
Dispensere - Toalettpapir 

Husholdningspapir
Håndsåpe

Ring eller send e-post for mer info

Tlf 968 17 685
e-post: info.rensing@gmail.com
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Solide og
sammenleggbare 
fritidsmøbler.

Redskaps-/vedbu av villmarkspanel
3x2 m. Leveres ferdig
montert/byggesett kjøres på las-
tebil/traktor

Tilbud 14.500

Hytter og Hagemøbler
Tlf 72 42 73 29
7391 Rennebu

 
 

Skal du ut å reise i Vinterferien?
- Fortsatt noen ledige Miniprisbilletter på toget.

- Kontakt oss for nærmere informasjon,
eller bestill på www.nsb.no

Vi har også fått inn en del skismurning og annet
turutstyr som kan være nyttig til skituren!

Velkommen innom til en trivelig handel!

Har du problemer
på eller utenfor veien,

kommer vi gjerne
og hjelper deg!

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

Når vi tar regnskapet får du mer tid til å takleNår vi tar regnskapet får du mer tid til å takle
utfordringene i markedet – til beste for din bedrift.utfordringene i markedet – til beste for din bedrift. 

w
w

w
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n
otid

 til nye utfordringer til nye utfordringer

Økonor Berkåk Økonor Berkåk (Interdata Berkåk AS)(Interdata Berkåk AS)
Postmyrveien 19, 7391 RennebuPostmyrveien 19, 7391 Rennebu
Tlf. 72 42 82 00Tlf. 72 42 82 00
E-post: berkak@okonor.noE-post: berkak@okonor.no
avd. Soknedal,avd. Soknedal, 2.etg. Meieribygningen,  2.etg. Meieribygningen, 
7288 Soknedal, tlf. 72 43 34 077288 Soknedal, tlf. 72 43 34 07
avd. Trondheim,avd. Trondheim, Bratsbergvn. 5,  Bratsbergvn. 5, 
7493 Trondheim, tlf. 73 82 26 577493 Trondheim, tlf. 73 82 26 57 Er noe for den som vil noe

w
w

w
.b

ed
re

.n
o

Birka, nasjonalt senter for kunst og håndverk, skal bidra til å videre-
utvikle og skape lønnsomme arbeidsplasser innen kunst- og hånd-
verksnæringa. Birka har fokus på kompetanseheving og formidling
av kunst og håndverk, og skal være en pådriver for design- og pro-
duktutvikling. Selskapet har etablert et kompetansemiljø hvor vi
prøver ut markedet for ulike produkter og tjenester direkte rettet
mot kunst- og håndverksnæringa. Birka as støttes av Kultur- og kir-
kedepartementet, Sør Trøndelag fylkeskommune, Rennebu kom-
mune og Rennebu Bygdearrangement as.

Vi søker etter:

Designer/produktutvikler,
vikariat 100 % stilling
som skal bistå kunst- og håndverksnæringa i 
konkrete design/produktutviklingsprosesser.
For nærmere opplysninger om stillingen, se:
www.birka.no eller kontakt daglig leder
Kenneth Teigen på tlf 72 42 77 48/ 
917 83 500.

Søknad med CV sendes på 
e-post: post@birka.no eller 
pr. brev til Birka as, Berkåk, 
7391 Rennebu–innen 28.02.
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Dette skjer i Rennebu!
1177..0022 ””EEllttoonn  JJoohhnn””--kkoonnsseerrtt Rennebuhallen 19.30

Rennebu Musikkorps,
Rennebu Mannskor, band og solister

1188..0022 GGuuddssttjjeenneessttee Nerskogen
2200..0022 LLaaggmmeesstteerrsskkaapp Innendørsbanen 17.00
2200..0022 OOrrggeellkklluubbbb  mm//  flfleesskk  oogg  dduuppppee Hallandsstuggu 14.00
2211..0022 KKlluubbbbmmeesstteerrsskkaapp  SSkkiisskkyyttiinngg Berkåk 19.00
2222..0022 FFoorrmmiiddddaaggssttrreeffff Voll 11.00
2244..0022.. RReennnneebbuukkvveellddee Aa samf.hus 19.30
2277..0022 TTrreenniinnggsssskkyyttiinngg Innendørsbanen 17.00
2277..0022 FFoorrmmiiddddaaggssttrreeffff                                                  Omsorgsboligene 11.00
2288..0022 MMeeddlleemmssmmøøttee Samfunnssalen 11.00

R. Pensjonistforening
2288..0022 ÅÅrrssmmøøttee  RRIILL  TTrriimmggrruuppppaa Fr.v.sentralen 17.00

MMaarrss::
0033..0033 ÅÅrrssmmøøttee  GGaammmmeellddaannsskklluubbbbeenn

Dans til Duo Calvados fra Trondheim
0044..0033 LLaarrssrreennnneett Berkåk 12.00

Barneskirenn (årsklasser 2002-1995)

FFrriisskkttrriimm  ii Rennebuhallen onsdager kl 10-11
GGjjeetteerrhhuunnddttrreenniinngg  ff..oo..mm..  uukkee  33  torsdager Kristin Skjerve.
Mandager Anders J. Tronshaug
RReennnneebbuu  MMuussiikkkkoorrppss  tirsdager kl 19.30-22.00 i samfunnssalen
RReennnneebbuu  SSkkoolleekkoorrppss  torsdag kl 18.00-20.00 i samfunnssalen
RReennnneebbuu  SSoonnggkkoorr    onsdag kl 20.00 – 22.00 Voll skole
RReennnneebbuu  MMaannnnsskkoorr  tirsdager kl 19.30-22 på Berkåk skole

GGrraattiiss  iinnnnrryykkkk  ii  kkaalleennddeerreenn,,
kkoonnttaakktt  RReennnneebbuu  TTuurriissttkkoonnttoorr,,  ttllff  7722  4422  7777  0055

ee--ppoosstt::  ttuurriissttkkoonnttoorreett@@rreennnneebbuu..nneett

Rebustorget
Berkåk
Tlf 72 42 74 45

Nytt fra Black Design
Nytt i smykker
Nytt i potter m.m
Mye fint i planter m.m

Fossum AS
7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52

Post i butikk

Åpningstider:
mandag - fredag 09.00 - 20.00

lørdag 09.00 - 18.00

PPiizzzzaa,,  GGrraannddiioossaa posj. pkn 11000000

AAllii  kkaaffffee 250 gr 11000000

KKyysstteennss  fifisskkeeggrraatteenngg 450 gr 11000000

GGrriillllppøøllssee,,  gilde 11000000

LLuunnggeemmooss//bbllooddppøøllssee,,  gilde 11000000

KKyylllliinnggfifilleeeett,,  prior 750 gr 66999900

FFaammiilliieeddeeiigg,,    gilde 450 gr 22449900

TTII--KKRROONNEESS

MMAARRKKEEDD

Ellers mange 
gode tilbud på 
frukt og grønt,
kjøtt og frys
hygiene

BBuu tt ii kkkkeenn   bbuuggnnee rr   aavv   1100   kk rr   tt ii ll bbuudd !!

Din lokale grafiske bedrift!
Kopiering, hefter, program, brosjyrer, 

websider m.m. - både for 
næringsliv, lag/organisasjoner og private.

Ta kontakt for å høre 
hva vi kan gjøre for deg!



LARSRENNET – 
Berkåk sønd 4. mars 2007

Klokka 12.00 ved Rennebuhallen/skistadion, Berkåk.
Klasser født 2002-1995. Full premiering.
Påmelding til Olav Løkslett, tlf. 72427746 eller:
e-post: o.lokslett@loqal.no  innen onsdag 28. februar.
Startkontigent kr. 80,- (etteranmeldte kr. 110,-)
Startnummer tas ut før kl. 11.30 

Arr: RIL, skigruppa

Takk til alle enkeltpersoner og firmaer som støttet oss med
gevinster til basaren i Berkåk Samfunnshus den 28. januar.

Rennebu Songkor

Rennebu Arbeiderparti avholder program- og nominasjons-
møte i kommunestyresalen torsdag 15. mars kl 19.00.

Styret

Rennebukveld
i Aa Samfunnshus lørdag den 24. februar kl. 19.30
Program: Søstrene Dullum - Ingeborg Gisnås -
Bygdekonkurranse - Skjets. Kveldens musikere Gunnar og
Jørn. Gratis inngang og servering

arr. Meldal og Rennebu Historielag

Årsmøte i Rennebu sanitetsforening onsdag 7. mars 2007
kl.1900 i Rennebu misjonshus, Voll. Vanlege årsmøtesaker.
Underhaldning som kveldstankar, song og musikk, kåseri.
Til servering blir det sodd, loff, kaffe og kaker. Åresal.
Trekking på lotteriet. Vel møtt til alle Sanitetskvinner. 
Det er bruk for oss enno!

Idrettskolen i Rennebu il
Årsmøte den 07.04.07
kl 20.00 på KVO.
SAKLISTE:

Sak1. Valg av ordstyrer.
Valg av sekretær.
Valg av to til å underskrive protokollen.

Sak 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak 3. Årsmelding.
Sak 4. Regnskap.
Sak 5. Budsjett.
Sak 6. Innkomne forslag.

Innkomne forslag må være styret i hende 01.03.07.
Styret for idrettskolen

Årsmøte i Trimgruppa i RIL
28. februar kl. 1700 på Frivillighetssentralen.
Vanlige årsmøtesaker.

Styret

Klubb, flesk og duppe på Hallandstuggu 
tirsdag 20. februar fra kl. 1400. Orgelkomitéen
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Rennebukatalogen 2007
I den nye RennebuKatalogen som nylig ble lagt ut for salg,   
er det så mye feil at utgiverne har besluttet å trekke den 
tilbake. Nytt opplag vil bli produsert og alle som har kjøpt
katalogen kan bytte gratis mot innlevering av den kjøpt.
Nytt opplag vil bli lagt ut for salg utpå våren.

LIONS CLUB

Like før jul brant huset vårt ned til grunnen. Vi mistet alt vi
eide og følte vi sto på bar bakke. Vi hadde bare det vi sto og gikk
i. Men hjelpen kom fort. Slekt, venner, naboer, lag og organisasjo-
ner har bidratt med klær, penger og annet. Hjelpen fra forsikrings-
selskapet kom også i gang umiddelbart. De to første nettene fikk
vi overnatte i et hus i nærheten. Så fikk vi tilbud om å benytte et
hus som var møblert og hadde mye av utstyret vi trengte. Der kan
vi bo til nytt hus står ferdig. Og ikke minst har vi følt at vi har fått
mye omtanke og omsorg. For alt dette vil vi rette en hjertelig takk
til alle som har bidratt.
Hilsen May Ragnhild, Stein Morten og barna 

Rennebubunad Rødt skjørt og skjorte str. ca 38, brukt en
gang. Selges. Kontakt, 72 42 62 56

Hjertelig takk for all deltagelse ved Ida Motrø`s bortgang
og begravelse. Takk også for pengegaven til Enan
Trygdesenter. Per, Odd Ivar, Ellen og Tor m/fam

Årsmøte ved Rennebu Frivillighetssentral
Tirsdag 13. mars kl.19.30. Vanlige årsmøtesaker.
Alle er hjertelig velkommen

Årsmøte Oppbygda grendalag. Søndag 18. februar kl.
19.30. Vanlige årsmøtesaker. Vel møtt!

Bedriftsskirennet  10. mars 2007
Lyst til å bli med?
FYSAK har planer om å stille lag og vil gjerne ha med flere.
Vi stiller under mottoet – det viktigste er å ha det artig. 
Vi stiller med spesielle uttrekkspremier og  fruktstasjoner i
løypa blant annet. Kreative innspill til aktiviteter og artige
påfunn mottas med takk.
Bli med da vel.
Hilsen Marta helsesøster, Bjørn bonde, Gunnar skiglad,
Torill sprett, Maj Britt sjef, Solfrid syklist, og Ole lærar.

Kunstnerkonkurranse
Frivillighetssentralene i Sør Trøndelag går ut til kreative sjeler
rundt om i fylket med oppfordring om å delta i kunstnerkonkur-
ranse. Konkurransen inviterer til å finne fram til uttrykk som visua-
liserer hva frivillighetssentralene skal være i sitt nærmiljø. Stikkord
er blant annet – menneskeverd – frivillighet – engasjement –
mangfold – kreativitet  og møteplass. Frist for innlevering av arbei-
der er 30. mai. Alle de innleverte arbeidene vil bli vurdert av en
jury bestående av Kjell Erik Killi Olsen, Ingun Dahlin, Tom Erik
Sørensen, samt ledere av frivillighetssentralene i Malvik og
Rennebu. Vinneren av konkurransen vil få en pengepremie påly-
dende kr. 20 000.Arbeidene som blir levert inn skal være med på
en vandreutstilling rundt om i fylket etter konkurransen. 
For mer informasjon, se Rennebu kommune sin hjemmeside
www.rennebu.kommune.no

Lite traktorskjær ønskes kjøpt. Rolv K. Kjeka tlf 930 52 139



RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu
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Med Rennebu Nytt når du 2.700 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!

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

Les kundeavisen på www.coop.no

Bleierabatt for
coop medlemmer
10 kr rabatt
på alle bleier

Coop karbonader
1 kg

Coop grillpølse
600 gr

Nakkekoteletter
Skjeggerød

Coop kjøttdeig
400 gr

Coca-cola
4x1,5l

- en aktiv medspiller

- Kraftsalg

- Installasjon

- Elektrobutikk

+ pant

LLeegggg    SSØØNNDDAAGGSSTTUURREENN  ttiill  KKvviikknnee!!

VVii  hhaarr
––  fifinnee  ooppppkkjjøørrttee  lløøyyppeerr
––  ooppppuusssseett  bbaasssseenngg
––  vvaarrmm  bbaaddssttuu
––  ddeeiilliigg  mmiiddddaagg

Besøk våre hjemmesider: www.kviknefjellhotell.no
Be om tilbud på telefon 62 48 55 50


