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Nei, det var ingen som var sure 4. september da det
ble arrangert familieskogdag fra Gunnes til Damtjørna
i Barnas Naturverden. Alt i alt var det 35 deltagere med
på arrangementet som Orklaringen, Skogeierlaget og
Rennebu kommune-Skogoppsynet hadde ansvaret for.
Det mest gledelige var at det var så mange familier
med små barn som deltok, vi var også kjempeheldig
med været.

Et tre
Naturlig nok ble det mye snakk om trær og forkjel-

lige treslag. Første fagstopp var rett etter bomkassen.
Her sto Einar Engdal klar med motorsag. Han viste ele-
gant hvordan et tre skal felles og fortalte hvordan man
skal unngå farer. Det ble også vist hvordan et tre vok-
ser og hvordan man lett kan finne ut hvor høyt et tre er.

Papirpose
Fra parkeringsplassen begynner stien med noen

bratte kneiker opp til en gapahuk. Da alle var kommet
opp dit, ble det servert hjemmelaget mjødurtdrikk som
virkelig duftet sommer. Her fikk barna utdelt hver sin
papirpose. Alle fikk samme oppgave: "det er om å gjø-
re å samle i posen flest mulig forskjelllige blomster,
planter og ting fra naturen på vei inn til Damtjørna –
premie til den som finner mest". Dette engasjerte bar-
na. Enkelte poser var nære på stappfull da vi kom
frem. På slutten av kaffepausen samlet Ragnhild
Borchsenius barna rundt seg og gikk igjennom det som
var funnet.

Utsikt
Fra gapahuken på toppen av Elgsliveien var det

også et fint utsiktspunkt hvor vi fikk  se Stamnan og
Skjervgrenda fra en ny vinkel. Vi tok oss tid til å høre
om setring, gamle demninger for vannkraft og hvor-
dan kulturlandskapet stadig forandrer seg. Under kaf-
fepausen på Damtjørna fortalte Gunnar Gunnes med
sin lokalkunnskap om terrenget og navnene på alle
toppene vi så i Ramsfjell.

Lærdom
Alle de små korte fagstoppene hadde til hensikt å

formidle litt ny lærdom tilpasset barna, for eksempel:
- om nye årringer på et tre kommer ytterst eller 

innerst
- hvorfor Gunnar og Kari Hanna har plantet bjørk 

midt i en typisk granskog
- hvorfor det egentlig heter ormegras
- hvordan en fluesopp ser ut som liten
- hva er det viktigste elementet for å ta vare på 

kulturlandskapet
- hvorfor var det grønne kongler på furutrærne ved 

Damtjørna i år……og mye annet 

På vei hjemover
På Damtjørna ble det servert kaffe, saft, lefse og

hyllkake stekt på bål. Etter en lang og god rast begynte
de minste barna å si fra at de ville hjem. På vei tilbake
til bilene fant vi multer her og der, det smakte! Vi så
både frosk og mus. Vel tilbake i bilene var det bare å
takke for følget …….."og alle var enige om at det var en
fin tur!"

Hans Christian Borchsenius

Ut på tur aldri …

7391  Rennebu  -  tlf. 72 42 74 45

Nytt fra Black Design!
smykker - glass - rammer

smijern - duker - leker
m.m.

Høsttilbud på planter!
Eføy 1/2 pris NÅ 24,-

Calethea 1/2 pris NÅ 49,-

FULLDISTRIBUSJON

Barna viser stolt frem det de hadde funnet og lagt 
i posene sin, her viser barna til Lygre frem en snelle.
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De områdene der det er kommet
flest innspill og/eller de områdene
som er mest konfliktfylte i forhold til
evt. utbygging er: 
- Berkåk øst.  Stort område nesten 

uten hytter i dag.  Skal det åpnes 
for hyttebygging her? Spredt eller 
tett?  Attraktivt nok?

- Innerdalen.. Flere innspill, stort 
område for utbygging i dag.

- Gisnadalen.  Åpna for en forsiktig 
utbygging ved siste revisjon.  Skal 
dette videreføres?  
Fortetting/utvidelse av eksister-
ende/nye områder?

- Gisnåsen.  Ønske om fortetting.  
Området er vist som LNF-område 
der det kan tillates hyttebygging.  
Det er forholdsvis tett utbygd, 
vurderes nå vist som bygge-
område.

- Leverdalen, Nerskogen.  Seterdal 
med få hytter.  Ikke vinterbrøyta 
veg i dag.  Åpnes for hytte-
bygging?  Attraktivt.  
Mange sektorinteresser.

- Nerskogen, ved skisenteret.  
Utbygging som er positivt for ski-
senteret er positivt for lokalsam-
funnet.

- Berkåk sentrum.  Mange innspill 

på sentrumsutvikling.  Avklaring i
forhold til E6 tas opp med veg-
vesenet spesielt.

- Mjuken.  Planlegger aktivitets-
bakke hytter, caravanplass.  
Utbygging med familiefokus.  

- Snøscooterløype.  Ønske om opp-
merka scootertrasé (på sommer-
veger og i terrenget) gjennom hele 
kommunen koblet sammen med 
Meldal.  

- Mikrokraftverk.  Aktuelle anlegg 
tas inn i arealdelen.  Gautvella er 
et slikt anlegg.

De mange ubesvarte spørsmål
skal avklares i løpet av høsten.
Torsdag 7. oktober blir det et åpent
møte på Rennebu ungdomsskole der
arealpolitikken i kommunen er tema.
Der får alle mulighet til å ta del i dis-
kusjonen.

Det tas sikte på at rådmannens
forslag til arealdel skal behandles
politisk og sendes ut på høring i
november-desember.  

- Plankontoret for 
Oppdal og Rennebu -

Kommuneplanens arealdel 
revideres

Kommuneplanens arealdel er under revisjon.  I april var det åpne møter på
Voll, Nerskogen og Berkåk med muligheter for å komme med innspill/
ønsker.  Kommunen har mottatt 35-40 skriftlige innspill.  Ønskene dreier
seg i hovedsak om hyttebygging.  På forsommeren var politisk og adminis-
trativ prosjektgruppe på befaring i de områdene det har kommet ønsker om
endret arealbruk.  31. august hadde kommunen et møte med regionale myn-
digheter for å drøfte arealspørsmål.  

Det gamle bildet
Bildet i forrige utgave av

Rennebu Nytt er tatt av Rasmus
Berg sommeren 1952. Personene på
bildet er familien Bjerkås - Margit f.
Stavne og Martin Bjerkås med søn-
nene Ola og Arne Per. Vi fikk reak-
sjoner fra mange etter andre gangs
innrykk, bl.a. fra sønnen Arne Per.

Her kommer et nytt bilde. Har
du opplysninger så send de til
VOLDs FotoGrafiske, tlf. 72 42 76
66 eller volds@online.no

En gledens dag
på Ulsberg

For Lars og Eli Vold var det en
gledens dag da ryddinga av oppsam-
la lastebiler startet i forrige uke. Etter
flere år med lastebilvrak, søle og olje
som nærmeste naboer er det nå godt
å se at ryddinga går unna. — Jeg har
sagt at den dagen ryddinga starta
skulle jeg heise flagget, men dessver-
re var vi bort den dagen, forteller Eli
som istedet tok fram flagget til ære
for Rennebu Nytt.

Rennebu IT-service AS
Idar Morten Aune har tatt over

Interdata IT i slutten av august. Årsa-
ken tl overtagelsen er at Bård Andre
Hovin har gått over i stilling ved
regnskapskontoret Interdata Berkåk
AS. Idar Morten Aune fikk dermed
tilbud om å overta Interdata IT.

Den videre driften ved Rennebu
IT-service innebærer små forandring-
er i forhold til tidligere - fortsatt salg,
support og kurs.

– Jeg vil være på plass fra 1.
november, og vil foreløpig drive for
meg selv for å se utviklingen an. Det
blir spennende og interessant, sier
Idar Morten - som understreker at
han vil ha samme telefonnummer
som Interdata IT har hatt.



Smånisser på Putti Plutti Pott
Astrid Smeplass og Celine Helge-

mo skal spille smånisser i årets oppset-
ting av Putti Plutti Pott i Olavshallen. 

De deltok på audition fredag i forri-
ge uke, og var så heldig at de ble uttatt
til å spille to av de 15 smånissene. 11
av smånissene var med fra forestilling-
en i fjor, så bare fire smånisser ble ny
av året. 

Den store juleoppsettingen i
Olavshallen får dermed to lokale
attraksjoner her fra Rennebu i år.
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Rennebu Kommune
Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu
E-post: post@rennebu.kommune.no
Telefon: 72 42 81 00
Telefax: 72 42 81 01
Åpningstid: 08.00-15.30

Ordfører Trond Jære
har kontortid hverdager utenom fredag.
E-post: trond.jare@rennebu.kommune.no

Rennebu Næringshage åpnes
offisielt av stortingsrepresen-
tant Inge Ryan fredag 24.09 kl
12.15. Næringshagen er en
interessant nyskapning i byg-
da, med flere kunnskapsbe-
drifter lokalisert i samme
bygg. Tanken er at bedriftene
gjensidig skal trekke fordel
av hverandre, gjennom en del
felles kontortjenester, men
først og fremst ved å trekke
veksler på hverandres nett-
verk og erfaringer.

Formålet med næringshager er å
skape fremtidsrettede og konkurran-
sedyktige bedrifter i distrikts-Norge.
Ved å skape lokale næringsmiljø kan
det på sikt legges grunnlag for flere
nyetableringer. I Rennebu er
næringshagen lokalisert til det såkal-
te Idéhuset eller Interdatabygget,
med fem-seks bedrifter som leietake-
re foreløpig.  I disse dager ferdigstil-
les ytterligere fem kontorer, slik at
det er plass for nye som vil inn. Og
det er god plass for ytterligere utbyg-
ging etter som behovet øker.

Givende felleskap
I næringshagen får bedriftene til-

bud om kontortjenester, slik som tele-

fontjenester, kontorutstyr som faks,
skriver og kopimaskin, tilgang til
møte- og spiserom, men først og
fremst et godt fellesskap: noen å drik-
ke kaffe sammen med, noen å disku-
tere faglige spørsmål med, noen å
samarbeide med, noen å lære av,
noen å markedsføre sammen med,
noen å gi anbud på større kontrakter
sammen med; kort sagt noen å utvik-
le sin egen nystartede bedrift sam-
men med. 

Næringshager er ikke noe helt
nytt i Norge. I løpet av de siste fem
årene er det opprettet over tretti
næringshager; de langt fleste på stør-
re steder enn Rennebu. På oppdrag
fra Kommunal og regionaldeparte-
mentet har Hartmark Consulting
evaluert næringshagene. "Lokali-
sering av virksomhet i en næringsha-
ge gir bedret overlevelsesevne for ca
3 av 4 bedrifter", skriver Hartmark.
At bedriftene danner nettverk internt
er hovedstyrken ved næringshagene.
Det gir små, nyetablerte bedrifter
større slagkraft.

Kompetansemiljø i bygda
Bedriftene i næringshagen har

hver for seg og i fellesskap stor kom-
petanse, som kan bidra til å styrke
lokalt næringsliv. I Rennebu
Næringshage er det et stort regn-
skapskontor, revisjonsfirma, advokat

og IT, samt takstfirma og elektronikk.
Lokal kompetanse som bedrifter ofte
drar til "byen" for å leie. 

Tilbud til hytteeiere
I Rennebu er det mange hytteeiere

som etter hvert tar såkalt "oval wee-
kend". Ofte jobbes det litt fra hytta,
men mange savner bedre kontormu-
ligheter. Her kan næringshagen tilby
leiekontor med alle fasiliteter og mil-
jø for en rimelig penge. Vår oppfor-
dring til hytteeiere: ta en tur innom
og vurder om dette er noe for deg!

Offisiell åpning 24. september
Fredag 24. september åpnes

næringshagen offisielt av stortingsre-
presentant Inge Ryan. At det nettopp
er han som åpner er ikke tilfeldig. På
Stortinget har Ryan blitt kjent som en
utrettelig og dyktig forkjemper for
næringsutvikling på landsbygda.
Han er bl.a. "far" til det såkalte
Ryanfondet, såkornfond for distrikts-
Norge. Vi er veldig tilfreds med at
Ryan tar seg tid til å komme til
Rennebu denne dagen. Det viser hvil-
ken vekt sentrale myndigheter og
politikere legger på utvikling av
næringshager i distriktene.

Vi oppfordrer innbyggere i
Rennebu og hytteeiere: ta en tur inn-
om næringshagen denne dagen!

Rennebu Næringshage 
– tilbud til nyetablerte
bedrifter og hytteeiere
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SALG AV BOLIG – 
HØYSTBYDENDE OVER 80.000 

Rennebu kommune skal selge boligeiendommen
Trondheimsveien 74 på Berkåk.

Boligen selges til høystbydende over 80.000 kro-
ner.
Kommunen står fritt til å vurdere alle innkomne
pristilbud – d.v.s. kommunen kan forkaste alle
pristilbud.  

Boligen kan besiktiges etter avtale.  Verditakst
over boligeiendommen kan fås ved henvendelse
til servicetorget.

Skriftlig pristilbud sendes Rennebu kommune v/
rådmannen innen den 30. september 2004.  

Dersom det kommer inn flere pristilbud vil det
bli avholdt minst en ny budrunde.

- Rådmannen -

OFFENTLIG ETTERSYN

I henhold til Plan- og bygningslovens § 27-1 leg-
ges forslag til reguleringsplan for Nordeng II, gnr.
21 bnr. 42/43 ut til offentlig ettersyn. Berørte
parter og offentlige myndigheter tilskrives.
Plandokumentene kan sees på Rennebu service-
torg og på kommunens hjemmeside
www.rennebu.kommune.no

Eventuelle merknader sendes Rennebu kommu-
ne, Berkåk, 7391 Rennebu innen 18.oktober.

- Rådmannen -

Vikariat hjelpepleier/omsorgsarbeider
Vikariat 62,5% ledig fra 10.10.04 til 01.10.05.

Nærmere opplysninger om stillingen fåes 
ved henvendelse til enhetsleder IPO på 

telefon 72 40 25 12.
Søknaden med CV sendes: 

Rennebu kommune v. rådmannen, 
Berkåk, 7391 Rennebu.
Søknadsfrist 01.10.04

FORELDRE/BARN TREFF: 
HØST 2004 / VÅR 2005

Treffene starter igjen på følgende steder: 

Sanitetshuset på Berkåk:            
Hver tirsdag kl. 11.00 – 14.00. 
Første samling, tirsdag 21. september. 

Voll barnehage:                 
Hver onsdag kl. 10.00 – 14.00. 
Første samling, onsdag 22. september. 

Innset barnehage:                 
Hver andre onsdag i uker med partall, 
(uke 40 – 42 osv.)  kl. 10.00 – 13.00. 
Første samling, onsdag 29. september. 

Nerskogen barnehage:            
Første tirsdag pr. mnd kl. 11.00 – 13.00. 
Første samling, tirsdag 12. oktober. 
(pga. høstferie uke 41). 

Småbarnsforeldre i Rennebu med barn 0-5 år er
velkommen til å stikke innom til en kose/avslap-
ningsstund der en treffer andre i samme situa-
sjon. 

Det legges opp til: 
-        lekeaktiviteter 
-        matstund 
-        temautdypning etter foreldres ønske
m/event. et besøk fra akt. komm. enheter, som
PPT, sosialkontor, barnehage, helsestasjon og
statlig enhet trygdekontor. 
Vi håper at dette kan være noe småbarnsforeldre
ønsker å benytte for å få kontakt med andre i
samme situasjon. Tiltaket blir betalt av tilskudd
Rennebu kommune har fått fra Staten i 2004 til
forebyggende arbeid for barn og unge. I tillegg
har Rennebu sanitetsforening stilt hus til disposi-
sjon på Berkåk for å få gjennomført dette, noe vi
er svært takknemlig for. 

Håper dette er noe for deg! 

VEL MØTT! 
Rennebu Helsestasjon

Har du "Folk og røvere i Kardemomme by" 
på video?  Låner du den bort?

Ta kontakt med Ann Kristin Haugerud 
på tlf. 72 42 81 00.

Rennebu kommune
Kunngjøringer
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Fredag 24. september kl 12.15 
foretar vi den offisielle åpningen 

av Rennebu Næringshage.

Kl 12.15 Åpning av Rennebu Næringshage
- styreleder Bjørn Rogstad,

Rennebu Næringshage
- styreleder blilyst:-) Trond Jære
- st.repr. Inge Ryan, SV Nord-Trøndelag

Rennebu Næringshage 
består i dag av følgende bedrifter:

Interdata Berkåk AS
Inter Revisjon Orkanger AS
Adv. Hovstad & Kvernrød  

Takst-Forum
Rennebu IT-service AS  

ABB

La det 
vokse og gro ...
24. september blir frøet sådd!

Næringshagene i Oppdal og Rennebu er spennende
nyskapninger som har som formål å bidra til utvikling

av kunnskapsbedrifter, skape nye arbeidsplasser og 
tilføre bedrifter i bygda ny kompetanse.

Næringshagene har allerede mange interessante leietakere. Håpet er at
disse gjennom samarbeid og videreutvikling skal trekke nye interessenter til
miljøet og dermed fremstå som sentra for næringsutvikling i vår region. Vi har
fremdeles noen lokaler ledige, så mulige nye samarbeidspartnere kan når som
helst henvende seg til oss.

Oppdal - tlf 72 40 42 44  Rennebu - tlf 72 42 82 00 V
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Velkommen innom våre frodige hus!

Fredag 24. september kl 10.00 
foretar vi den offisielle åpningen 

av Oppdal Næringshage.

Kl 10.00 Åpning av Oppdal Næringshage
- styreleder blilyst:-) Trond Jære
- st.repr. Inge Ryan, SV Nord-Trøndelag
- adm.dir Finn Haugan,  

Sparebank 1 Midt-Norge
- åpning av GRO-nett
- utdeling av gründerprisen 2004

Oppdal Næringshage 
består i dag av følgende bedrifter:

Revisorkonsult AS
k:riise grafisk design

Østerhus Technology Services
Ola Vammervold Bedriftsrådgivning

Optiman AS
Storvik AS

iNasjonalparker
Oppdal Næringsforening
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Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner - Jordrenseanlegg hytter/boliger

- 20 år i bransjen -

Edvin Eide: 950 34 056
Tlf. 72 42 54 47  Faks 72 42 54 60 - Innset 7398 Rennebu 

tlf 72 42 77 05  e-post: rennebu@bygdakontor.no
Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00

Rennebu Turistkontor

Velkommen til Berkåk

Vi har ala carte
- mye hjemmelaget mat -
Catering * Selskaps-/møtelokaler

JJakt og turutstakt og turutstyryr
Patronbelter - Pussesett

Superundertøy - Ulvangsokker
Velkommen innom til en trivelig handel!

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

Åpningstider: 
man - fre  9 - 16 / lør 10 - 14

BADEMILJØ-KJEDENS 
FAGKUNNSKAP 
GIR TRYGGHET!

Vi leverer og monterer alt!

- egne installatører med servicebiler
- alt av utstyr til toalett, bad,

vaskerom etc.

www.bademiljo.no

Trygdeleilighet i Sanitetsboligen
Følgende leilighet er ledig:
Gamle Kongevei 24A, Sanitetsboligen Berkåk
Leiligheten er på ca 45 m2 + bod
Husleie på kr 2.405,- pr måned + strøm
Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes ved henven-
delse til Hjemmebaserte tjenester, enhetsleder tlf 72 40 25
30 eller infotorg tlf 72 40 25 00.
Søknad sendes Rennebu kommune, Hjemmebaserte tjenes-
ter, 7391 Rennebu
Søknadsfrist 01.10.04

Leiligheter i boligavdelingen
2 leiligheter er ledig i boligavdelingen fra 01.10.04

1. leilighet: husleie kr 2222,- + strøm
2. leilighet: husleie kr 2000,- + strøm

Det kan søkes om bostøtte
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes ved henven-
delse til: Institusjonsbaserte tjenester, enhetsleder tlf 72 40

25 12 eller infotorg tlf 72 40 25 00.
Søknad sendes Rennebu kommune, Institusjonsbaserte tje-

nester, Gamle kongevei 39A, 7391 Rennebu.
Søknadsfrist 01.10.04

Nye åpningstider på likningskontoret 
på kommunehuset på Berkåk

fra 17. september:
Mandag - tirsdag - fredag 09.00 - 14.30

Rebustorget, Berkåk - tlf. 72 42 76 98

Velkommen til våre trivelige lokaler 
ved RIMI Berkåk

- dagens middag
- á la carte
- catering
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K U N N G J Ø R I N G E RK U N N G J Ø R I N G E R
Takk for oppmerksomheten i forbindelse med vårt bryllup.

Kristin Emstad Bøe og Torleif Bøe

Vennligst ingen oppmerksomhet på dagen min 24.9.04.
Bortreist.  - Aud Voll -

Tusen takk for oppmerksomheta i anledning vårt bryllup
26. juni 2004.

hilsen Rigmor Uv og Reidar Wiik

En varm takk for all vennlig deltakelse og blomster-
hilsninger i anledning Arne Kjell Gunnes bortgang. 

Takk for pengegaven som ble gitt til ambulansetjenesten.
En spesiell takk til Rennebu Ambulansetjeneste og 

Rennebu lensmannskontor for hjelp og støtte.
Astrid Johanne og barna

Agnes, søsken og øvrige familie

Sokkelleilighet til leie på Berkåk.
Henvendelse tlf 918 30 076

KURS - Soknedal husflidslag
Kranser og dekorasjoner kr 550, medl. rab 50,-

Påmeld. frist 31.10
Toving for barn med voksne kr 450,- medl. rab 50,-

Påmeld. frist 10.10
Stassjal til Trønderbunad kr 600,- medl. rab 50,-

Påmeld. frist 2.10
STUDIERINGER

Batikk kr 350,- medl. rab 50,-
Påmeld. frist 2.10

Rosengangsløper kr 250,- medl. rab 50,-
Påmeld. frist 2.10

Ripsløper kr 250,- medl. rab 50,-
Påmeld. frist 2.10

Påmelding til Margit Øyen tlf 72 43 49 47

TAKK FOR GOD HJELP
Under vårt martnasbesøk i august fikk jeg et illebefinnende
og trengte hurtig hjelp. Det fikk jeg. Det tok bare noen
minutter fra det ble ringt 113 til ambulansen var på
Nordskogen. Vaagen og de to andre gode hjelperne hjalp
meg og trøstet de andre som var rundt meg, og de sørget for
videre transport til Trondheim med helikopter. Jeg roser og
takker hjertelig ambulansepersonellet for hurtig og god
hjelp. Det går bra.

Astrid Oddbjørg Mosand

Rennebu Husflidslag arrangerer 
KURS I BRIKKEVEV

12 t. Oppstart tirsdag 12. okt -04 kl 18.00 på Vonheim. 
(4 tirsdager) Lærer Sunniva J. Ryen. Kr 400,-. Medl kr 350,-

STUDIERING I LAPPETEKNIKK
12 t. Oppstart onsdag 3. nov -04. kl 18 på Vonheim.

(4 onsdager) Kr 300,-. Medl. kr 250,-
Påmelding innen 23. september 

til Mona Elven tlf 72 42 75 96 eller mob 993 88 040

Medlemsmøte i Rennebu Senterparti
Tirsdag 21. september 2004  kl. 20.00

i Hallandsstuggu.

Saker:   1. Nominasjon av  liste til Stortingsvalget 2005.
2. Velge utsendinger til fylkets nominasjonsmøte.
3. Framtidens kommunestruktur.
- Enkel servering.

Rennebu Senterparti - styret   

Vaskehjelp søkes for vask hver 14 dag.  
Tlf. etter kl.17.00: 7242 7606.

Møte i kommunehuset på Berkåk 
fredag den 17. september kl.14.30-15.30

Målgruppe: kommuneansatte og folk flest
Tema: "Idealbygda, ei antitese til dagens elendedyrking"

Foredragsholder: Bjørn Egil Flø, som bl.a. jobber med 
landbruk og kulturlandskap.

Arrangør: Fylkesbiblioteket i forbindelse med 
forskningsdagene 17. – 24. sept.

Felles sankedager i Rennebu
Lørdag 18.9 og lørdag 9.10

Rennebu Sauavlslag

Kronerulling Sansehage
Kirsten og Ivar Langklopp kr. 400,-
Gunhild Halseth, Bjørg Rise, Liv Rise
Oddny Grøtte kr. 200,-
Mikkel Grøtte
Evy Beate Haug kr. 200,-
Nelly Rise, Berit S. Ingul, Rigmor Saltrø
Randi Bjerkås kr. 200,-
Magnhild Gunnes, Bjørg Flatås, Siw Øie
Margit Steigendal Aas kr. 200,-
Ingunn Krovoll Stene, Ingeborg Astrid Stene,
Irene Folland
Randi Hårstad kr. 200,-
Per Hårstad, Olav Loe, Mikal Gunnes
Berkåk Damekor kr.   2200,-

Disse har betalt kr. 200,-:
Arild Bruheim, Oddbjørg Bruholt, Turid Sunde, Kristin
og Erling Nygård, Marit Meslo, Sigrund og John Olav
Halgunset, Karen og Arne Kylling, Gerd Krovoll, Arnt
Ove Krovoll, Else og Håkon Dørum.

Vi oppfordrer folk til å utfordre andre!

Innbetalinger til Sparebank 1 Midt-Norge, Berkåk.
Ønsker noen å bidra med konkrete ting, ta kontakt med
Borgny eller Turid ved Rennebu Helsesenter!



Ungdommen fortjener kake
Rådmann Arve

E. Withbro sa til
Rennebus jentelag
som kom til kvartfi-
nalen i Norway Cup
at de fortjente ros og
oppmerksomhet for
sin innsats. — Dere
har representert
bygda på en fremra-
gende måte, og vi i Rennebu kommune vil gjerne vise at vi
setter pris på det ungdommen gjør. Vi har som mål at ung-
dommen i Rennebu skal ha positive minner om bygda si,
og at de gjerne kommer tilbake etter endt utdanning, sa
Arve. Lagleder Liv Lian Kosberg kvitterte med at de satte
stor pris på oppmerksomheten med kaka, og sa samtidig
at jentene er heldig som bor i Rennebu, for ikke alle kom-
muner ville ha tatt seg tid til å spandere bløtkake på et lag
som har vært på fotballturnering.

RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Volds FotoGrafiske as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -  neste nummer  30. september - frist for stoff 24. september - Rennebu Nytt

Med Rennebu Nytt når du 2.600 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!

Rennebu Turistkontor  -  Rennebu Næringsforening

Dette skjer i Rennebu!
17.09. Møte om «Idealbygda» Komm.huset 14.30
21.09. Medlmøte Rennebu SP Hallandstuggu 20.00
22.09. Fotball G14 mot Trygg/Lade, Berkåk 18.00
25.09. Fotball G12 mot Oppdal 4 Berkåk 15.00

G12 mot Oppdal 3 Frambanen 15.00
G16 mot Tolga/Vingelen Frambanen 13.30

26.09. Fotball J14 mot Leinstrand/Byneset, Framb. 15.00
MS mot Leik Berkåk 15.00

27.09. Fotball G14 mot Flå Frambanen 17.30
29.09. Pensjonistmøte Samfunnshuset 17.00

Pensjonistforeninga
1.-2.10. Linedance–kurs Rennebu 

Håndball damer. Trening sønd kl 19.00–20.30. Rennebuhallen
Rennebu Musikkorps øver tirsd kl 19.30 – 22.00 i
Samfunnssalen, NB: Ny dag!
Berkåk Skolekorp torsd kl 18.00 – 20.00 i Samfunnssalen
Rennebu Mannskor tirsd kl 20.00 – 22.00 i Skolen, Berkåk

KJØTTDEIG 
450 gr Snabb Gilde

2490
pr stk

PEPSI
div. smak   690 + pant

BIFFSTRIMLER og

FERSK YTREFILET i skiver

14900
pr kg

EGG
10- pkn 585 gr

1250
pr pkn

KYLLING - ferdig grillet

2990
pr stk

NESCAFE
Brasero 100 gr 

1990
pr glass

Fossum AS
7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52

Post i butikk

Onsdag 15. september

startet jakta 

- jakt uten hund!


