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Ute med Utegruppa
Vonheim barnehage er fra nytt barnehageår

utvidet med en avdeling. Mens de venter 
på å komme inn i nyoppussede lokaler 

har de valgt å drifte en avdeling 
som en friluftsavdeling. 

Rebustorget, Berkåk - Tlf 72 42 74 45

Tid for Erica og høstløken
Nyheter fra BlackDesign
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Rennebu kommune
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E-post:  post@rennebu.kommune.no
Telefon: 72 42 81 00
Telefax: 72 42 81 01
Åpningstid: 08.00-15.30
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Rennebu, Jerpstad, Kvikne og 
Soknedal

OOppppllaagg 2.700 stk.

Kommunale møter
åpne for publikum
16.09. Kommunestyret 19.00
23.09. HOO 09.00 
24.09. MTL 09.00

Saklistene finner du på 
www.rennebu.kommune.no - politikk. 
Her kan du også lese referat fra 
alle kommunale møter.

Framtidas skolestruktur

Sluttbehandlingen for saken om
framtidas skolestruktur i Rennebu er
igang, og Hovedutvalg for helse,
omsorg og oppvekst (HOO) gjorde i
forrige uke følgende vedtak med 5
stemmer mot 2 stemmer for rådmann-
ens forslag:
Kommunestyret vedtar at Nerskogen

skole sammenslås med Berkåk skole med
lokalisering på Berkåk.
Dette innebærer at elevene overføres til

Berkåk skole fra Nerskogen skole.
Skolenavnet på den nye enheten forblir

Berkåk skole/Rennebu ungdomsskole.
Sammenslåingen iverksettes fra

skolestart høsten 2011.
Mindretallet stemte for et forslag fra

Senterpartiet.

Grundig saksbehandling
Debatten startet med at Endre Lien

presiserte at initiativet til denne debatt-
en kom fra politikerne. Saken har vært
grundig behandlet av ei styringsgruppe
nedsatt av HOO, og det har kommet
inn 12 uttalelser i høringsrunden som
ble avsluttet 1. juli. Høringsuttalelsene
som har kommet inn er grundige, og
de kan kategoriseres i fire grupper:
- beholde dagens skolestruktur
- nedleggelse av Nerskogen skole
- en skole i Rennebu
- oppvekstsenter på Nerskogen

Full oversikt over alle uttalelser
finner du på
www.rennebu.kommune.no - under
Politikk og Sakspapirer.

Forslag om oppvekstsenter
På vegne av Senterpartiet satte Lien

fram følgende forslag under behandl-
ingen av saka i HOO:
Ved Nerskogen skole opprettes

oppvekstsenter bestående av barne-
skole 1.-4., barnehage og SFO.
Mellomtrinnet overføres til Berkåk.

Det forutsettes et tett og gjensidig
samarbeid mellom oppvekstsentret og
andre skoler i bygda.
Det skal foretas en evaluering av

oppvekstsentermodellen senest etter 3
år.
Etter hvert som en får erfaring med

oppvekstsenter på Nerskogen bør det
vurderes om modellen skal innføres på
andre skoler i bygda.

Sluttebehandling
Saken ble behandlet videre i for-

mannskapet tirsdag i denne uka, og
den skal sluttbehandles i neste kom-
munestyremøte.

Av Dagfinn Vold

Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst (HOO) behandlet framtidas skolestruktur i
Rennebu. Knut Hårstad (SP), Ruth Kvam Grøtte (KRF), Endre Lien (SP), leder Solveig
Anglen (AP), Håvard Rogogjerd (V), Rune Olaisen (AP) og Kirsten Langklopp (H).

Hold deg orientert om lokalpolitikken i Rennebu på 
www.rennebu.kommune.no 

- under menyen Politikk på toppen av siden.
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Takk!
Meldal Sparebank har bevilget kr 170 000 til to prosjekter som
Rennebu kommune prioriterer høyt.

Meldal Sparebank har bevilget
penger til to viktige prosjekt for
Rennebu kommune - konferansen
Rennebukraft i 100 år og Nerskogs-
prosjektet. Jan Bredeveien, nærings-
rådgiver i Rennebu kommune, takker
Meldal Sparebank for bidraget, og sier
at dette er to viktige prosjekt for
Rennebu. Banken har bevilget kr
170.000 som bevilges over to år: 2 x kr
50.000 til Nerskogsprosjektet og 2 x kr
35.000 til konferansen Rennebukraft. 
Banksjef Od Ivar Bjørnli sier at

banken ser det som en del av sin virk-
somhet å bidra i prosjekt som er med

på å utvikle samfunnet og som dermed
kommer flere tilgode. 

— Meldal Sparebank er kommun-
ens bankforbindelse, og det gleder oss
at banken satser tungt i Rennebu og
bidrar til å løfte fram viktige tiltak som
Nerskogprosjektet og Rennebukraft i
100 år, sier Bredeveien.
Konferansen Rennebukraft i 100 år

arrangeres for første gang 14. oktober i
år. Da er det 100 år siden det første
kraftverket i bygda ble bygd.
Konferansen skal arrangeres hvert år
framover.

Banksjef Odd Ivar Bjørnli i Meldal Sparebank overrekker 
næringsrådgiver Jan Bredeveien en sjekk på kroner 170.000.

Radio E6 satser mer på Rennebu

Radio E6 ønsker å nå ut til flere i Rennebu, og satser derfor annenhver torsdag
på en egen Rennebukveld med en times sending før bingo. Programleder er Sivert
Berg, og den første sendingen med Sivert blir torsdag 23. september kl 19.00. Stein
Mellemsæter i Radio E6 er glad for at de har fått Sivert Berg som et kontaktledd
mot Rennebu. 
Programposten Sivert skal ha heter Spillekveld, og den vil i følge programled-

eren bestå av god musikk og gjester i studio. — Jeg satser på å ha med meg en
gjest fra Rennebu i hvert program. Helst vil vi ha fokus på et arrangement eller en
sak som er på gang. Vi ønsker derfor tips, så det er bare å ta kontakt med meg ell-
er direkte til Radio E6, sier Sivert Berg - som tidligere har lang erfaring som pro-
gramleder i Rennebu Radio.

Innset skole
feirer 25 år
For 25 år siden flyttet skolen på

Innset over i nye lokaler.
Gammelskolen som hadde tjent som
skolelokale fra 1920, fikk avløsning av
en ny og moderne skole.

Skolen på Innset er også én av
landets eldste fastskoler med egen
skolebygning. — Den første sikre kild-
en på fastskole er fra 1732. Denne
brant ned, og det ble satt opp ny skole-
bygning. Det ble også bygd ny skole i
1830, og denne havnet trolig på
Kvikne. Neste skolebygning ble reist i
1860-åra, og denne ble etter hvert flytt-
et til Gullvåg camping. Den brant ned
for en del år siden. Alle disse skolebyg-
ningene lå i nærheten av dagens skole,
forteller Knut Strand. 

Lørdag 18. september blir det
markering av at nyskolen er 25 år.
Begivenheten feires i to omganger. Kl
13.00 starter første del av feiringen der
alle er hjertelig velkommen.
Arrangøren, Innset grendalag, håper at
de har et program som fenger alle
aldre. Det blir åpen skole med bilder og
album fra skolen, og Knut Strand vil
fortelle om skolens historie. Ellers blir
det natursti, aktiviteter, sang med
barnekor fra Innset skole og Rennebu
Mannskor - og naturligvis Innset
Hornmusikk. 
Om kvelden blir det arrangement

for alle over 15 år, med bindende
påmelding. Janne Eggan i arrange-
mentskomiteen i Innset Grendal, for-
teller at siste frist for påmelding er 12
september.

Flytting fra gammelskolen til nåværende
skole for 25 år siden: foran ser vi 
Stig Lien, Heidi Grande, Tom Tettli

og Jan Erik Stuen.
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Velkommen til 
Soknedal Sparebanks 125 års jubileum  

i Soknahall 11. september 2010

PROGRAM FOR DAGEN:
11.00 Åpning av dagen

• Soknedal Skolekorps
• Velkomsthilsen v/ Arnfinn Aakerli

Fra kl 11.00 – 14.00 Sokna 4H arr. natursti – Premiering
11.30 Musikk – Endpålan
11.45 Trekkspillgruppa
12.00 Musikk – Nedsnødd
12.15 Hauka Dekorum
12.30 Ingrid Vingelen
12.45 Kristoffer Fagerbekk
13.00 Innslag fra den Internasjonale Kvinnegruppa
13.15 Pause
14.15 Musikk – Nedsnødd
14.30 Musikk – Endpålan
14.45 Hauka Mannskor
15.00 Tangent og sang Trine, Oda og Linn
15.15 Støren Musikkorps
15.30 Den seriøse timen

• Med taler og hilsninger
16.30 Linn Siri Skain med gitarist
16.45 Samhald
17.00 Avslutning

* Matservering – spekemat m/tilbehør – kaffe og kaker hele dagen.

Håper du vil feire dagen sammen med oss!
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BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

Start høst- og
jaktturen hos oss

Mandag-Fredag 08.00 - 16.00
Lørdag 10.00 - 13.00

Telefon butikk:  72 42 64 64
Industriveien 4, 7391 Rennebu

Porsgrund Trevi veggskål

Porsgrund Innbyggingssisterne

Porsgrund betjeningsplate

Komplett pakkepris! 2490,-

Fjellstøvel kr 898,-

Jaktstøvel høy kr 1990,-

Muck Boot kr 659,-

Brusletto kniv kr 449,-

Termos kr 298,-

Invitasjon til gratis “KRAFTSEMINAR”:

100 år med Rennebukraft 
- kraftas betydning for bygdeutvikling
Er du interessert i bygdeutvikling, kraftproduksjon eller går du med planer om småkraftverk? 
Da er Samfunnssalen på Berkåk 14. oktober 2010 stedet for deg!

Program for dagen
13.00: Registrering og kaffe
13.30:  Ordfører Bjørn Rogstad, Rennebu kommune: Åpning
13.45:  Professor Reidar Almaas, Senter for bygdeforskning: Kraftas betydning for bygdeutvikling
14.45:  Prosjektleder for fornybar energi Åslaug Haga, Norsk Industri: Fornybare muligheter
15.30:  Pause med kaffe
16.00: Produksjonssjef Knut Ivar Nyhaug, TrønderEnergi: Orklautbyggingen - en vellykket utbygging 

og stimulans for bygda
16.30:  Styreleder Kari Hanna Gunnes, Gautvella Kraftverk AS: Kraft som attåtnæring, grunneierorganisering
17.00:  Redaktør Dagfinn Vold, Mediaprofil as: Fra Dalsbekken til Uganda
17.30: Elverkssjef Inge Olav Hatvik, Kvikne-Rennebu Kraftlag: Det lokale kraftverket – en aktiv medspiller

Ordstyrer: Næringsrådgiver Jan Bredeveien, Rennebu kommune

Påmelding innen 1. oktober
til Rennebu Turistkontor, 
tlf 72 42 77 05, 
turistontoret@rennebu.net

Arrangører:
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JOHANSEN BLIKK &
HÅNDTVERKSERVICE

Behov for blikkenslager?
Ta kontakt for råd, hjelp, 

befaring, måltaking og pris. 

TLF   477 10 998
johansen.blikk@hotmail.no 
www.johansenblikk.com

Fasterente-
innskudd
inntil 3,65% eff rente

Planer om å 
bytte bank?
Ta kontakt for en avtale, 
eller kom innom for en prat

Aktiviteter i
Frivillighuset
Småbarnstreff – hver torsdag kl 11.00

Frisktrim kafé – hver onsdag kl 11.30

Formiddagstreff på Berkåk 14. september
Formiddagstreff på Voll 30. september

Hørselshjelp; hver første torsdag i 
måneden kl 10 på Frivilligsentralen

Kjørekurs 65 + - ca. 25. september.
Interesserte bes melde fra til oss så snart
som mulig.

Kulturvukku i Rennebu 23. – 31. oktober

Lokalene er til leie utover høsten,
og hvis det er noen som går med tanker
om et artig kurs de kunne tenkt seg,
informasjonsmøter det kunne vært 
interessant og hatt, kanskje en utstilling 
eller en konsert?
Ta gjerne kontakt – jo mer aktivitet og 
kreativitet, jo større trivsel.

Tlf 72 42 62 64 – 917  31 174
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Vonheim barnehage er fra
nytt barnehageår utvidet med
en avdeling. Mens vi venter
på å komme inn i nyoppuss-
ede lokaler har vi valgt å
drifte en avdeling som en fri-
luftsavdeling. Det er den eld-
ste aldersgruppa i barnehag-
en, – 5-åringene som har fått
dette tilbudet. 

Det er ei gruppe på 12 motiverte 5-
åringer som så vidt har kommet i gang
etter sommerferien. Om morgenen
møter de opp i Brakka, der spiser de
frokosten sin og har ei samling hvor de
blir enige om turmål og videre innhold
for dagen.
Gruppa har også, på riktig demo-

kratisk vis, blitt enige om hva gruppa
skal hete. Først kom barna med ulike
forslag på navn, deretter var det
avstemning, og det forslaget som fikk
flest stemmer ble Utegruppa. 

Når Utegruppa er på tur kan vi
plutselig høre lyden av ei bjelle. Det
markerer at gruppa skal samles, enten
det er for å samles til måltid, samling
eller for at de voksne skal få gitt noe
informasjon.

Gruppa har allerede fått erfaring
som skogryddere. De har nemlig lånt
seg en lavvo av Innset barnehage som
de skal sette opp.  Inne i lavvoen kan
de ha ulike aktiviteter, spise maten sin
og varme seg litt på kalde dager. Derfor
har de vært på leting etter en egnet
teltplass i nærheten av barnehagen. Og
det fant de, bare at det var så tett kratt-
skog der. Men det var ingen hindring
for denne gjengen, det var bare å sette i
gang med saga og rydde seg rydning i
tettaste skog, - ja så ble det en positiv
aktivitet ut av det også, og når de i til-
legg fikk hjelp av Einar Skjerve som
kom med motorsaga en dag og hjalp
til, så blir plassen stadig større.  

Nå høres lyden av bjella igjen og vi
følger lyden. Ved bålplassen utenfor
Eilifstuggu har Ragni kommet med
vedsekken og begynt å lage bål. Nå er

det tid for mat. På menyen i dag står
det kyllingnuddelsuppe laget på bål.
De ansatte ved Utegruppa, Ragni
Gaupset Rogogjerd, Ingunn Fossmo,
Toril Aasen Skjerve og Randi Flå kan
fortelle at matlysten til denne gjengen
er det ingen ting i veien med. Etter å ha
tilbrakt et par timer ute, enten de har
vært ute på tur i skogen eller drevet
med skogrydding så smaker maten
godt, og ekstra godt smaker den når du
kan spise den ute i lag med gode venn-
er. 

Pedagogisk leder Ragni forteller at
et viktig mål for denne gruppa er at
barna skal bli mest mulig selvstendig
og få gode mestringsopplevelser. Det
gjelder både i forhold til påkledning,
pakke og bære sekken sin selv, holde
orden på egne ting, lære seg å spikke
med kniv og selvfølgelig bli en samm-
ensveiset gjeng før skolestart neste år. 

Barna selv har dette å si om hva de
holder på med i Utegruppa: 
- Oss lage mat på bål,- og det æ godt 
med ostesmørbrød, kjøttkak og 

nuddler med kylling  og gulrot. 
Noen forteller at de ikke liker 
kylling, men at gulrota var god da. 

- Oss va på tur oppi Kammersetra, 
men gapahuken va ødelagt. Kanskje 
han Kjetil på kommunehuset kan 
hjelp oss med å få reparert den og så 
kan oss kost og rydd oppi der sjøl. 

- Det æ artig å oppi NM-bakken og så 
æ det artig å kjør traktor. 

- En dag da oss va på tur borti veien 
der ho Toril bor, såg oss lama.

- De forteller også at de hver onsdag 
er i Rennebuhallen: Der held oss på 
å trimme. 

- Oss glede oss te å sett opp lavvoen, 
det bli artig. 

Men nå har ikke den driftige gjeng-
en tid til å sitte og prate lenger for nå er
det tid for å komme seg ut. I dag skal
det ryddes mer skog, for nå må lavvoen
snart opp. 

Marta Hage
- enhetsleder Innset og 
Vonheim barnehager

Ute med Utegruppa

Utegruppa ved Vonheim Barnehage har allerede fått erfaring som skogryddere.
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Inspirert av
martnan
Rennebumartnan en kilde til inspira-
sjon for  barna.

Rennebumartnan har tydelig inspirert barna. 
De har tatt med seg ideene til Voll barnehage. 

Her hjelper Signe Lidarende Meslo og Andrine Hage
Bye hverandre med å lage smykke av papir 

som de triller perler av.

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

Rørlegger/avd.lager ved Mærk bru
- mellom Jerpstad og Berkåk

Oddvar Lien: 901 64 232 

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

Rennebu Turistkontor

Nye Rennebudresser
har kommet
- vi har nå alle størrelser!

Velkommen innom til en trivelig handel :-)

VVii  eerr  hheerr
ffoorrttssaatttt  ffoorr  ddeegg

Våre dyktige medarbeidere
gir deg hjelp og råd.

Besøk eller ring oss:
Oppdal, Nyveien 1, tlf 72 40 49 90

Berkåk, Postmyrveien 19, tlf 72 42 82 50

Åpent 9-15 hver dag, bortsett fra lørdag

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no
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Ideen om å tove seg smykker kom
til Voll barnehage via årets

Rennebumartna. Det førte til en
dag på barnehagen med toving.
Barna var ivrige og nesten alle
gikk hjem med selvtova smykker

når dagen var slutt.

Nærings-
konferanse
— Vi følger opp suksessen fra de to

foregående år med en ny konferanse i
Oppdal, onsdag 27. oktober. Tema i år
er ”Verdiskaping i Distrikts-Norge,
forutsetninger for å lykkes?” – ” Er
storbyene avhengige av verdiskaping-
en i distriktene?”, sier Heidi Hokseng i
Aktivum Midt-Norge.

Næringskonferansen er et samar-
beid med flere aktører, med
Oppdalsbanken og Aktivum Midt-
Norge som ansvarlige arrangører. I til-
legg er Oppdal Næringsforening,
Rennebu kommune, Sunndal
Næringsselskap, Oppdal Nærings-
hage, Admento og Rennebu
Næringsforening  med som samar-
beidspartnere.

Det vil være erfarne og kompetente
innledere, spennende eksempler og
god ramme for nettverksbygging.
Politiker Ola Borten Moe kommer på
konferansen og snakker om verdiskap-
ning i Distrikts-Norge utifra et politisk
synspunkt. Bernt Amdahl er leder i
nyetablerte Destinasjon Oppdal AS.
På konferansen vil han bl.a. snakke om
premisser for at et destinasjonsselskap
skal lykkes. Ellers er Arthur Buchardt,
Ola Mæle og Sivert Sæteren blant inn-
lederne, Marvin Wiseth vil også i år
være konferansier for dagen.
Fullstendig program vil være klart

medio september. For mer informa-
sjon: Heidi Hokseng, 90 95 67 32, e-
post: heidi.hokseng@aktivum-mn.no

Leder i Rennebu Næringsforening Knut
Hårstad, næringsrådgiver Jan Bredeveien
og ordfører Bjørn Rogstad oppfordrer
bedriftene i Rennebu til å melde seg på
Næringskonferansen den 27. oktober.

Kroken Bakeri i nye lokaler

Nærmere 200 personer var innom Kroken Bakeri på åpningsdagen sist søndag.

Ordfører 
Bjørn Rogstad stod
for snorklippingen da
Inger Hilde Myrbekk
åpnet dørene til sitt

nye bakeri.

Inger Hilde og Jan Ove Myrbekk har bygd nye lokaler for Kroken Bakeri på
tunet på hjemgården på Innset. I strålende solskinn og til toner av Innset
Hornmusikk ble bakeriet åpnet med snorklipping av ordfører Bjørn Rogstad sist
søndag. 
— Nærmere 200 har det nok vært innom Kroken Bakeri idag, og jeg er  i lykk-

erus ennå, forteller
Inger Hilde. 
Det ble masse

blomsterhilsner, og
det ble ble naturlig-
vis smaksprøver og
salg av flatbrød og
lefser. 
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Foreldre og barn treff 
m/ trim og annet høsten -10
Vi har allerede startet opp tilbudet med foreldre og
barn treff igjen!
For alle småbarnsforeldre med barn i alderen 0 - 5 år
i Rennebu!
Hvor: I Frivillighuset på Berkåk!
Når: Torsdager fra 11.00 - 14.00!

Vi møtes hver torsdag kl 11.00 utenfor Frivillighuset
til trillerunde for de som ønsker det. Frivillighuset er
åpent for alle disse torsdagene fra kl 11.00 - 14.00

Barseltrim m/ fysioterapeut, blir hver annen torsdag,
med oppstart i Frivillighuset torsdag 07.10.10 

Velkommen!
Hilsen Frivillighuset og Rennebu helsestasjon

BIBLIOTEKET
Katalogen vår ligger på nettet, du finner oss under
Rennebu kommune. Her kan du søke etter bøker, 
se om de er inne og evt. reservere dem.

Åpningstider:
Mandag og torsdag kl 16-19 — Onsdag kl 10-13
Velkommen!

Frisktrim
starter opp igjen 
onsdag 15. sept 
kl 10.30–11.30.
Trimmen ledes av Solfrid Skjerve og Hilde Bjerkset.
Pris 400 kr, betales første gang.
Kaffe på Frivilligsentralen etterpå.
Nye og gamle deltakere ønskes velkommen.

Oppstart bassengtrening 
i svømmebassenget på Oppdal
Treningen starter 05.10.10.
Alle må sørge for egen legerekvisisjon.
Interesserte sender melding på tlf 928 42 111 eller
ringer dette telefonnummeret 14. september eller
21. september.

Med hilsen Kommunehelsetjenesten

Hjemmehjelp 50% fast stilling
(Stillingen kan ikke deles)

Ønskede kvalifikasjoner:
Helsefaglig utdanning, men også andre kan bli vurdert.
Tiltredelse snarest.

Vi ønsker en person som:
• er positiv og tar ansvar
• er kreativ
• er fleksibel
• er positiv, har stor arbeidslyst og kunne bidra til et godt

arbeidsmiljø.
• tar etikk på alvor og viser respekt for våre brukere
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr lønn etter avtale og god pensjonsordning.
Stillingen forutsetter bruk av egen bil som godtgjøres iht.
regulativ.
Spørsmål om stillingen kan rettes til 
enhetsleder HPO Helge Aalbu tlt 72 40 25 30 eller 
nestleder Wenche Teigen tlf 72 40 25 25 

Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk 
søknadsskjema som du finner på 
www.rennebu.kommune.no under ”Stilling ledig” -
”Rennebu kommune” - ”Selvbetjening”.

Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. 
spørsmål om søknadsskjemaet, tlf  72 42 81 00 
eller postmottak@rennebu.kommune.no
Søknadsfrist: 20.09.2010

- Rådmannen

Trenger du rørlegger?
ta kontakt med

Døgntlf 91 31 30 30
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Dette skjer i Rennebu!

September:
09. Fotball R. Kunstgras 18.00

G12 Rennebu-Svorkmo
11. RIL Aktivitetsdag på Torget, Berkåk 11-14

Mer info, se www.rennebu-il.no 
11. Fotball Menn Senior

Rennebu – Tolga/ Vingelen  R. Kunstgras 15.00
13. Fotball 

J12 Rennebu-KIL/Hemne R. Kunstgras 18.30
14. Fotball

G11 Rennebu – Buvik R. Kunstgras 18.00
15. Fotballkamp MINI R. Kunstgras 18.00
15. Fotball J14 R – KIL/ Hemne R. Kunstgras 19.00
17. Pub på Sandbrekka 20.00

trubadur: Frode Hårstad 
20. Fotball G16 Rennebu-Tiller R. Kunstgras 19.30   
21. Fotball 

G12 R-Oppdal R. Kunstgras 18.00
J16 R-Os/Nansen R. Kunstgras 19.00

22. Fotball
MINI R. Kunstgras 18.00
G14 Rennebu-Sjetne R. Kunstgras 19.00

Rennebu Skolekorps:  
har øvelse i samfunnshuset hver torsdag kl 18.-20.
Rennebu Mannskor:
har øvelse på Berkåk skole hver tirsdag kl 19.30-22.00
Rennebu Songkor:
har øvelse på Voll skole hver onsdag kl 19.30-22.00
Hørselshjelp på Frivilligsentralen første
torsdag i måneden kl 10.00-12.00
Rennebu Hundeklubb har kurs i Valp / Hverdagslydighet
ved meieriet tirsdager kl 18.00
Rennebu Skytterlag har treningsskyting på innendørsbanen
tirsdager kl 17.00 og torsdager kl 18-20

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

www.rennebu.net

K U N N G J Ø R I N G E R K U N N G J Ø R I N G E R

Rennebu Songkor ønsker
hjertelig velkommen 
til en spennende sesong. Har startet opp med øvelser hver
onsdag kl 19.30–22.00 på Voll skole.
Nye og gamle sangere: KOM IGJEN!

Idrettsskolen i Rennebu har behov for
trener og hjelpetrenere til 4-6 sporten.
Dette gjelder både til aktivitetstilbudet på Berkåk og på Voll.
Oppgaven består i å organisere og tilrettelegge  for lek,
spenst og ball for barn mellom 4-6 år.
For at aktivitetstilbudet skal kunne gjennomføres, er det i
tillegg til trener behov for 3 hjelpetrenere.

Leder for idrettsskolen oppfordrer alle interesserte til å ta
kontakt for en liten prat. Hanne Krogstad, 975 41 199

OppSpinn har oppstart den 20. september!
Nye som "gamle" sykkelvenner er hjertelig 
velkommen til morsom og sosial trening!
Se www.oppspinn.net for timeplan og informasjon!

Løypekjøring Gisnås og Havdal
Vi søker etter en eller flere som er interesserte i å delta i
oppkjøring av skiløypene i Gisnås og Havdal krets.
Kjøringen foregår med snøscooter.
Betaling etter avtale, timepris eller fastpris for sesongen.
Interesserte tar kontakt med Gisnås og Havdal grendalag
ved Oddvar Halgunset, tlf 954 92 550 eller 
e-post ohalg@loqal.no.

LEILIGHET TIL LEIE
Mindre leilighet ledig for utleie på Berkåk
Ta kontakt på tlf 995 53 955

FELLES SANKEDAGER I HØST
11. og 12. september  –  18. og 19. september
Ettersanking:
9. - 10. oktober  /  16. - 17. oktober  /  23. - 24. oktober

Styret i Rennebu Sau og Geit 

Pub på Sandbrekka
fredag 17. sept kl 21.00
Trubadur: Frode Hårstad
Inngang kr 100,-

Arr: UL Framtidsvon

Målfrid og Klaus
feirer gullbryllup 10. sept.
Dagen feires 11. sept i Menighetshuset



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

Rennebu Nytt - neste nummer 23. sept. - frist for stoff 16. sept - Rennebu Nytt

Pris levert Storås.

219.000,- inkl. v.hjul og met. lakk


