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Kulturvukku
Årets kulturvukku i Rennebu
er mer allsidig enn noen gang.
Forsidebildet er tatt av Tore Samuelsen, og er med på
fotoutstillingen i menighetshuset på Berkåk.
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Kulturvukku
Rennebu kommune
Adresse:
E-post:
Telefon:
Telefax:
Åpningstid:

Berkåk, 7391 Rennebu
post@rennebu.kommune.no
72 42 81 00
72 42 81 01
08.00-15.30

Kulturvukku i Rennebu er i ferd med å befeste seg som en tradisjon. Denne
utgaven av Rennebu Nytt er viet årets Kulturvukku som starter kommende lørdag.
Årets Kulturvukku har et bredere innhold enn noen gang tidligere, og spenner
fra de nye arrangementene som fotoutstillling, opera og kåseri til det tradisjonsrike
RennebuSpæll. Nytt av året er RennebuSpæll for voksne.
Vi ser også med forventning frem til årets musikal med 10. klassingene på ungdomsskolen. Årets forestilling er “Hairspray”, og denne vil helt sikkert føye seg
inn i rekken med imponerende forestillinger.
Et annet arrangement som er verdt et besøk er utstilling med Håkon Bleken i
kommunestyresalen.
Det er bare å kaste seg ut i Kulturvukku og få med seg så mye som mulig. God
fornøyelse!
- red. -

ordfører Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no
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Ordet, boka og biblioteket
Mandag kveld
kan du oppleve
Dagfinn Rodal i
biblioteket med
kåseriet ”Ordet,
boka, biblioteket”. Sett i lys av
dagens teknologiske verden, er
kåsøren en
smule bekymret
for bokas framtid.
Med en litt pessimistisk undertone,
men med glimt i øyet,
vil Rodal forsøke å få
tilhørerne til å vende
tilbake til det skrevne
ord i bokform. Han
synes
dagens
moderne uttrykksform, slik som facebook, blogging og utstrakt bruk av
bilder, noe han kaller ”det digitale røverspråket”, går for mye på bekostning
av ordet. Kanskje det en gang blir godt
å finne igjen boka, sier han, selv om det
er dukket opp et nytt begrep, E-boka.
Bransjefolk er samstemte i spådommen
om at vi vil lese mer og mer direkte fra
nettet, selv om de på ingen måte tror at
boka, slik vi er vant til, vil forsvinne.
Den moderne måten å presentere ordet på, nyheter, sport, underholdning og
reklame i en evig runddans, karakteriserer han nærmest som teppebombing. Mer alvorlig er likevel undersøkelser, som viser at 10% av norske

ungdommer leser dårlig, vesentlig dårligere sammenlignet med f. eks.
svenske ungdommer.
Boka er en trofast venn, sier
Dagfinn. Tenk deg å sitte godt tilbakelent med boka i fanget. Skulle du sovne
med side 221 oppslått, ligger side 221
og venter på deg når du våkner også,
sier han. Det er det ikke sikkert den
gjør, hvis du benytter den digitaliserte
måten å lese på. Sett av mandag 27.
oktober kl. 18.00 i biblioteket, og lån
øre til et humoristisk og tankevekkende kåseri.
av Jan Inge Flå
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Livet går opp og ned - snakk om det!
I forbindelse med lokal markering av Verdensdagen for psykisk helse
har barnehagene i Rennebu laget ei utstilling. Tema for Verdensdagen
var Livet går opp og ned - snakk om det! Barnehagenes utstilling
omhandler tema som følelser og vennskap, og presenterer også
eksempler fra temaopplegg i barnehagene.
Utstillingen er ei vandreutstilling og blir å finne på følgende steder:
Uke 42 - 43 (13. - 24. oktober) i Kommunehuset - Servicetorget, uke 44
(27. - 31. oktober) ved Innset barnehage, uke 45 (3. - 7. november) på
Nerskogen barnehage, uke 46 10. - 14. november) på Voll barnehage og
uke 47 (17. - 21. november) på Innset barnehage.
På bildet er Elfrid Skjerve og Maria Grindvold
i ferd med å henge opp utstillingen til barnehagene.

Å tegne med lys
I Kulturvukku blir det arrangert fotoutstilling i
Menighetshuset på Berkåk. Initiavtager er Tore Samuelsen,
mens Berkåk Menighetsråd er formell arrangør.
Utstillingen er en såkalt
åpen utstilling der alle i
utgangspunktet kan få stille
ut sine blinkskudd.
Vi er i utgangspunktet
ute etter bilder som har allmenn interesse, forteller
Tore. Ønsket er å bruke
fotografiets muligheter til å
skape noe kreativt, og vi
ønsker gjerne å bidra til at
folk oppdager hvor fin en
hobby fotografering er. Vi
har i grunnen ingen ambisjoner om at
utstillingen skal ha så stor kunstnerisk
verdi, vi vil heller forsøke å gjøre vårt til
å sette fotograferingen på kartet.
Temaet fotografering er aktualisert
gjennom den nye nettsiden for
Rennebu kirke, samt at Menighetsbladet som kjent har kommet i en ny
drakt. Her er bilder benyttet i mye
større grad enn tidligere.
Sammenhengen ordet – bildet
Temaet for utstillingen,” Å tegne
med lys”, tilsier at motivet ikke nødvendigvis skal ha kirkelig tilknytning,
sier Tore Samuelsen. For eksempel er
naturbilder vel så aktuelle motiver i
utstillingen. Kirka er tradisjonelt forbundet med ordet, men sammenhengen mellom ord og bilder er klar og bør
utfylle hverandre. Hvis det er interesse
for det, vil jeg gjerne være med på å få
til en inspirasjonskveld, der fotointeresserte kan komme sammen for å se på

Staur i Jorlia. Foto: Tore Samuelsen
felles bilder og lære av hverandre.
Kanskje det også munner ut i en fotoklubb en gang i framtida? funderer
han. Presten vår er arvelig belastet, faren hadde mørkerom i kjøkkenet, så
interessen for fotografering kom i tidlig
alder. Det har jo skjedd en rivende
utvikling i fotograferingens verden
også, tenk bare overgangen fra tradisjonelt til digitalisert utstyr, sier Tore.
Han er som vi vet selv en meget ivrig
fotograf, og er heller ikke redd for å
innlemme fotografering i konfirmantundervisningen, årets konfirmanter
kan f.eks. velge å delta i en fotogruppe.
Foto-utstillingen i menighetshuset
åpner lørdag 25. oktober og det er
kanskje en god ide å kombinere et
besøk dit med Blekenutstillingen i
kommunestyresalen.
av Jan Inge Flå

Håkon Bleken
med utstilling
Kulturvukku er i år så heldige
å få besøk av utstillingen
”Håkon, Henrik og Hedda”.
Dette er Håkon Blekens illustrasjoner til Ibsens ”Hedda Gabler og
består av atten grafiske trykk. Som
mange av dere vet, er Håkon Bleken fra
før også representert i kommunen med
sine arbeider. Mange av maleriene i
Innset kirke er utført av den anerkjente
kunstneren. Utstillingen er lagt til
kommunestyresalen, og åpner mandag
27. oktober kl. 18.00. På kveldstid vil
utstillingen være åpen mandag, tirsdag, onsdag og fredag i uke 44, alle
kvelder mellom kl. 18.00 til 19.30. I tillegg er utstillingen åpen på dagtid onsdag, torsdag og fredag, alle dager i
tidsrommet 10.00 – 14.00. Ikke nok
med det, lørdag og søndag (1. og 2.
november), er utstillingen tilgjengelig
for publikum mellom 12.00 – 14.00.
Tilbudet om utstillingen er kommet i
stand gjennom den ”Kulturelle
skolesekken”, og kulturkontoret vil
gjerne at flest mulig vil benytte anledningen til å besøke utstillingen. For
ordens skyld; dette er ikke en salgsutstilling, så besøkende kan bare konsentrere seg om å nyte kunsten.

4

Rennebu Nytt

Lørdag 25. oktober
RennebuSpæll
Kl 10.15-17.30 Konkurranse med tema: ”Jorden rundt på 20
minutter”
Torgdag
Kl 11.00 på Rebustorget; salgsboder, loddsalg, kulturinnslag osv.
Konsert
Kl 12.00 opptrer elever fra Kulturskolen på utescenen ved
Rennebuhallen Berkåk
Fotoutstilling
Kl 13.00 åpning av fotoutstillingen “Å tegne med lys”,
Menighetshuset.
Mandag 27. oktober
Kunstutstilling
Kl 18.00 åpning av kunstutstilling med Håkon Bleken i
Kommunestyresalen
Kåserie
Kl 18.00 kåseriet ”Ordet, boka, biblioteket” av og med Dagfinn
Rodal i Biblioteket
Strikkekafe
Kl 19.30 strikkekafe i elevkantina. Arr: Rennebua
Tirsdag 28. oktober
Klubb, flesk og duppe fra kl 14.00 i Hallandsstuggu. Arr.Orgelkomiteen
Operaen ”Guten som song så stygt” Kl 18.30 i Samfunnssalen
Onsdag 29. oktober
Åpen øvelse
Kl 19.30 med Rennebu Songkor i kantina på Ungdomsskolen
Torsdag 30. oktober
”Hairspray”
Kl 19.30 premiere på musicalen ”Hairspray”
med 10. klasse Rennebu Ungdomsskole i Rennebuhallen
Fredag 31. oktober
”Hairspray”
Kl 12.00 musicalen ”Hairspray” i Rennebuhallen
Kl 19.30 musicalen ”Hairspray” i Rennebuhallen
Lørdag 1. november
RennebuSpæll for voksenkorps
Kl 13.30-18.00 korpskonkurranse med tema “popmusikk” i
Rennebuhallen
Søndag 2. november
”Orgelkveld”
Kl 19.30 i Berkåk kirke.
Kåseriet ”Løst og fast om orgler, organister og belgtrøere” v/
Gunnar Bonsaksen, Oppdal Misjonskor,
Orkester m/Arne Ree og flere
FOTOUTSTILLING i Menighetshuset.
Fellesutstilling av lokale amatører og
andre

Utstillinga ”Håkon, Henrik og Hedda”,
illustrasjoner til Ibsen av Håkon Bleken
i kommunestyresalen

Lørdag

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Søndag

25. oktober

Åpning kl 13.00
(åpent til 15.00)
27. oktober
kl 10-14 og kl 18-19.30
28. oktober
kl 10-14 og kl 18-19.30
29. oktober
kl 10-14 og kl 18-19.30
30. oktober
kl 10-14 og kl 18-19.30
31. oktober
kl 10-14 og kl 18-19.30
1. november kl 18-19.30

27. oktober
28. oktober
29. oktober
30. oktober
31. oktober
1. november
2. november

kl 18-19.30
kl 18-19.30
kl 10-14 og kl 18-19.30
kl 10-14
kl 10-14 og kl 18-19.30
kl 12-14
kl 12-14
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Trivelig VI-kveld
Rennebu kommune inviterte i forrige uke sine ansatte til VI-kveld. Kvelden var
ment som en påskjønnelse til alle ansatte i Rennebu kommune fra rådmannen og
arbeidstagerorganisasjonene.
Stikkord for kvelden var humor, hygge, inspirasjon og trivsel, og hovedattraksjonen for kvelden Arthur Arntsen bidrog sterkt til at kvelden ble en opplevelse.
Arntsen satte fokus på humor som et redskap i hverdagen, og sa blant annet at
uten humor og vårherre hadde det ikke bodd folk i Nord-Norge. Han har hatt tittelen flirosof ved universitetet i Tromsø, og han viste i sitt foredrag at han behersker både teorien rundt humor og selve praktiseringen av humoren. Han fremførte
derfor sitt foredrag med en innlevelse som gjorde at folk i salen både koste seg og
fikk ord til ettertanke. — Humoren er viktig, og er en i tvil om en skal flire eller
ikke - så flir for sikkerhets skyld, sa Arntsen.

Operavinden kommer til Rennebu
Opera er vel en sjanger man
trygt kan si er relativt sjelden
å få oppleve i distriktene.
Men tirsdag i Kulturvukku
har vi sjansen til å bivåne
familieoperaen ”Guten som
song så stygt” i Samfunnshuset på Berkåk.
Musikken er skrevet av Vegard
Austli Kjøsnes. Han kommer fra Røros,
og er etter eget utsagn, ”sannsynligvis
den eneste fra traktene som har skrevet
en opera”.
Velegnet for barn og ungdom
Med sin fantasifulle verden, sterke
følelser og klare konflikter, er opera
velegnet for barn, sier komponisten. På
tross av dette er det svært få operastykker som henvender seg til denne
gruppen. Barn og unge var i utgangspunktet målgruppa da operaen ble
skrevet, motivert ut fra at det skulle
være en innføring i en ny musikalsk
verden. Med byggingen av operaen i
Oslo, ble opera som kunstform ettertrykkelig satt i fokus. Det har vært
skrevet mye om ”operavinden” som
går over landet, nå sveiper den altså
innom Rennebu også.
Lek og blodig alvor
”Guten som song så stygt” er en
familieforestilling som varer i 40
minutter. Den inneholder latter, lek og
blodig alvor, og handler om tenåringen
Bust (som ikke kan synge) og konflikten mellom kravstore voksne og pubertale tenåringer. Vennskap, svik, kjær-

lighet, sangglede, tvang og konflikter
er ingredienser i forestillingen.
Musikken leker med sjangere, og ifølge
komponist Vegard er det ønsket om å
presentere et friskt og spennende lydbilde, noe av forklaringen på de litt originale instrumentene som musikerne
trakterer. Trekkspill, klarinett og
perkusjon er vel ikke akkurat vanlig i
operasammenheng.
Allsidig musiker
Vegard Austli Kjøsnes er utdannet
på konservatorienivå med munnspill
som hovedinstrument, for øvrig den
andre i Norge med slik utdanning. I tillegg til å spille selv, er han kordirigent,
arrangør og komponist. I ensemblet
har han med seg ni unge musikere og
sangere bosatt i Trondheim. Teksten til
”Guten som song så stygt”, er skrevet
av Anne Wik Larssen, og er basert på
Torvald Sunds novelle. Operaen hadde

urfremførelse sommeren 2007, under
Randi Stene`s ”Sommersang fra
Ringve. Det heter forresten ikke tekst
når vi snakker om opera, men libretto!
Ensemblet som besøker oss i kulturvukku, holder en skoleforestilling på
formiddagen, mens vi andre kan ta turen til samfunnshuset om kvelden. For å
sitere komponist og primus motor
Vegard Austli Kjøsnes: ” Året 2008 er
et sentralt år i norsk operahistorie med
åpningen av operaen i Bjørvika. Det er
viktig å huske barna og distriktene i
denne operavinden som suser gjennom landet.”
Dette er en forestilling som vil
passe for liten og stor. Og om ikke
Rennebu fikk levere til operaen – så må
det likevel kunne leveres opera til
Rennebu.
av Jan Inge Flå

6

Guten som
song så stygt
Berkåk samfunnshus
tirsdag, 28.10, kl 18.30
Under streng kommando fra frøken Gabrielle Sne forbereder skolekoret Top Ten-sing turnè i Sør-Trøndelag.
For elevene blir det et stort mareritt!
Familieoperaen ”Guten som song så stygt” byr på både
latter, lek og blodig alvor. Fortellingen om tenåringen
Bust som ”ikke kan” synge, er historien om vennskap,
svik, kjærlighet, sangglede og konflikter mellom kravstore voksne og pubertale tenåringer.
Musikk: Vegard Austli Kjøsnes
Libretto: Anne Wik Larssen
etter Torvald Sunds novelle og storyline
Regi: Jon Tombre
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Utstilling med Håkon Bleken
Vi er så heldige å få besøk av utstillingen ”Håkon,
Henrik og Hedda” i uke 44, i Kulturvukku.
Utstillingen er et tilbud vi får gjennom den ”Kulturelle
skolesekken”. Hos oss vil utstillingen være åpen for
publikum.
På dagtid: 29, 30. og 31. okt

kl 10.00 – 14.00

På kveldstid: 27, 28, 29. og 31. okt kl 18.00 – 19.30
(stengt den 30. p.g.a. kommunestyremøte)
Lørdag og søndag: 1. og 2. nov

kl 12.00 – 14.00

Utstillingen er illustrasjoner til Ibsens Hedda Gabler
og består av 18 grafiske trykk i farger og sort/hvitt.
Det er ikke en salgsutstilling.
Som vel de fleste kjenner til er Håkon Bleken en av
billedkunstnerne som har illustrert Innset kirke. Vi
synes derfor vi har en viss relasjon til kunstneren i
utgangspunktet og håper at mange vil benytte anledningen til å besøke utstillingen.

Billetter selges i døra,
kr 150/100 (voksne/barn, student og honnør)

Kulturkontoret

Rennebuhallen, lørdag 25. oktober 2008
1. Hallset Skolekorps
2. Orkdal Skolekorps
3. Strindheim Skoles Musikkorps
4. Vikhammar og Saksvik Skolekorps
5. Budal Skolekorps
6. Strand Skolekorps
7. Prosjektkorpset ”BLÅCE”
8. Rennebu Skolekorps
9. Frosta Skolemusikk og Reithaug Skolemusikkorps
10. Viggja og Børsa Skolekorps
11. Grenaderkorpset
12. Ranheim Skolemusikkorps
13. Halsen Skolekorps
14. Byåsen Skolemusikkorps
15. Melhus Skolekorps & Oppdal Juniorkorps
16. Åsheim Skolemusikkorps

kl 10.25-10.45
kl 10.50-11.10
kl 11.15-11.35
kl 11.40-12.00
kl 12.05-12.25
kl 12.45-13.05
kl 13.10-13.30
kl 13.35-13.55
kl 14.00-14.20
kl 14.25-14.45
kl 14.50-15.10
kl 15.30-15.50
kl 15.55-16.15
kl 16.20-16.40
kl 16.45-17.05
kl 17.10-17.30
Arrangør:

Årets tema: Jorda rundt på 20 min
Inngang: Voksne kr 100/Barn fra 3-16 år kr 50
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RennebuSpæll for 14. gang
Driftige arrangører kan i år
ønske tusen musikere pluss
ledere velkommen til
Rennebuhallen.
RennebuSpæll for skolekorps
er en underholdningskonkurranse som er så populær at
det må foretas loddtrekning
blant interesserte korps for å
få lov til å delta.
Leder for arrangementet, Kristin
Reitan i Rennebu Skolekorps, forteller
at det hele er blitt en prestisjekonkurranse for korpsa. Det er lagt opp til en
uhøytidelig
konkurranse,
der
spilleglede og sosialt treff med andre
korps er vektlagt. Samtidig legger
korpsa ned mye arbeid i forkant, slik at
de, når de entrer scena, gjerne vil vise
seg fram fra sin beste side.
Aspirantene er med
Tidspunktet for arrangementet tilsier at det for mange av deltagerne er aller første gang de opptrer fra en scene.
Oppstart i en korpssesong er samtidig
med skolestart, og det betyr at mange
av de nye musikerne er relativt ferske i
faget når RennebuSpæll går av stabelen. For arrangørkorpset er det også
spennende å delta, kanskje mer spennende enn på lenge. Korpset er inne i et
generasjonsskifte og har også fått ny
dirigent siden sist. Når det er sagt, så er
Kristin svært fornøyd med rekrutteringen til korpset. En stor del av korpset
består av aspiranter og juniorer, og det
betyr at det gror godt i korpsmiljøet i
bygda. Vi er faktisk blant de største
skolekorpsa i regionen, forteller
Kristin, og vil gjerne fremheve det gode
arbeidet kulturskolen gjør. Under årets
RennebuSpæll får vi dessuten hjelp fra
noen av de som egentlig er på vei ut av
skolekorpset, sier hun. Hele korpset
har bidratt kreativt i forkant av konkurransen, det gjelder både valg av
repertoar og sceneopptreden.
Jorda rundt på 20 min
Flere av deltagerkorpsa har slått seg
sammen i anledning av RennebuSpæll.
Som eksempel kan nevnes Melhus

Oppdal Juniorkorps (her fra i fjor) skal i år delta sammen med Melhus Skolekorps.
Skolekorps og Oppdal Juniorkorps,
som på tross av stor geografisk
avstand, ser nytten av godt og kreativt
samarbeide. Årets RennebuSpæll vil
inneholde hele seksten sceneinnslag,
der tjue korps er involverte. Fra første
korps, Hallset Skolekorps, entrer scena
kl. 10.25, går det slag i slag helt til
Åsheim Skolemusikkorps avslutter det
hele. Da er klokka blitt halv seks på
kvelden, og selve konkurransedelen er
over. Temaet for årets spæll, er ”Jorda
rundt på 20 min” og som leder i
Rennebu Skolekorps, Stig Løfshus,
skriver i programmet, ”i løpet av 16
jordomseilinger vil vi garantert få oppleve mye kreativitet, humor, fantasi og
spilleglede”. For de uinnvidde er
kanskje korps det samme som marsjer
og 17. mai, men det er så mye, mye
mer. Musikk fra ”High Scool Musical”,
”Pirates of the Carribean” og
”Grease”, er vel så ofte på repertoaret
når dagens korps spiller opp. Dessuten
er sang og skuespill naturlige ingredienser i en korpsmusikers hverdag, noe
som gjør det mer spennende for nye
generasjoner å begynne i korps.
Ønsker mye publikum
Rennebuhallen er en stor flerbrukshall, og her er det god plass til publikum. Kristin Reitan oppfordrer så
mange som mulig til å ta turen til hallen lørdag 25. oktober. Korpsa har etter

hvert fått et veldig høyt nivå og det er
brukt utrolig mye tid på forberedelser
før RennebuSpæll. Med utstrakt bruk
av sang og skuespill, er det et svært
publikumsvennlig program som tilbys
tilhørerne denne dagen. Det er hyret
inn profesjonelle folk på lyd- og lysfronten, for når korpsa legger så mye
arbeid i forberedelsene sine, er det
viktig at de blir møtt med best mulig
ordentlig opplegg rent teknisk også.
Da vil det hele bli mer attraktivt også
for
publikum,
sier
Kristin.
RennebuSpæll for skolekorps drar i
gang årets Kulturvukku, og vi er
ganske sikre på at årets spæll føyer seg
inn i rekken av vellykkede arrangement. Etter at selve konkurransen er
over, blir det festkonsert med Orkdal
Storband. Klokka åtte om kvelden skal
spenningen utløses, da vil det bli premieutdeling, før årets RennebuSpæll
for skolekorps avsluttes med Etterspæll
med ”Soulmates”. Med den entusiasmen korpsfolket og deres gode
hjelpere legger for dagen, er
RennebuSpæll i de beste hender. Vi
kan bare ønske lykke til og håpe at flest
mulig vil ta turen hit denne dagen, for
å se og høre dyktige unge utøvere i
glad
utfoldelse
fra
scena
i
Rennebuhallen.
av Jan Inge Flå
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Trenger alle bedrifter et styre?
Oppdal Næringshage skal
arrangere en seminar med
temaet bedriftsstyrer.
Alle bedrifter trenger et styre. Det
krever aksjeloven. Men er det så sikkert
at alle bedrifter må bruke tid og krefter
på å finne folk utenfor bedriften til å
sitte i styret?
I de fleste småbedriftene er daglig
leder også eier. Og gjerne styreleder.

Helt forkastelig, i følge mange profesjonelle styrefolk. Samme person kan
ikke holde styr på så mange roller.
Kanskje det? Men det sies også at
”mange kokker gir mye søl”. I hvilke
tilfeller bør eieren/lederen i en liten
bedrift hente inn profesjonelle styrefolk? Og finns det tilfeller der han selv
bør nøye seg med å ta jobben som
styreleder?
De fleste bedrifter har godt av å ha

et styre bestående av andre enn daglig
leder og dennes ektefelle, supplert med
sønn eller datter som varamedlem.
Men hvem og hvorfor? Hva er årsaken
til at akkurat din bedrift trenger et
styre?
Problemstillingene over vil bli
grundig belyst på et styreseminar i regi
av Oppdal Næringshage i Oppdal 6.
november.

RennebuSpæll for voksenkorps
Kulturvukku vokser, og en av
flere spennende nyheter i år,
er korpskonkurranse for
voksne. Mens RennebuSpæll
tidligere er blitt arrangert for
skolekorps, trår ildsjelene i
korpsmiljøet i bygda til med
tilsvarende opplegg for voksenkorpsa i regionen.
Rennebuspæll for voksne er, som
den tradisjonelle varianten for skolekorps, en relativt uhøytidelig form for
konkurranse. Det er lagt opp til en
publikumsvennlig happening, der
kreativitet og spilleglede er stikkord.
Selv om det ikke skal være for mye
alvor og prestasjonspress i Rennebuhallen denne lørdagen, legger arrangøren litt press på deltakerne. Det skal
nemlig
konkurreres
i
temaet
”Popmusikk”, og korpsene vil bli
utfordret både musikalsk og underholdningsmessig. Gøril Meland fra
arrangørkorpset Rennebu Musikkorps
synes det blir spennende og se om de

voksne musikerne tar utfordringen, og
lar gjøgleren i seg få komme fram.
Flere priser
Det vil bli utdelt flere priser i ulike
kategorier denne dagen. I vurderingen
av korpsene vil det musikalske telle
50%, mens det underholdningsmessige vil bety like mye. Det vil bli utdelt
en musikalsk pris, en pris for beste
underholdning, en solistpris og en pris
for beste instrumentgruppe. Apropos
solistprisen, her kan like gjerne en
vokal- som en instrumentsolist vinne,
forteller Gørild. Den gjeveste prisen,
som også rangeres etter første, andre
og tredjeplass, er Rennebu-spællmestere for voksenkorps. Her vurderes
korpsene etter femti – femti prinssippet, der musikk og underholdning teller
like mye. For å sikre rettferdig
bedømming, stiller arrangørene med
godt kvalifiserte dommere i begge
kategorier.
Deltagelse fra ti korps
Foruten arrangørkorpset Rennebu
Musikkorps, deltar ni andre korps i

konkurransen. Invitasjon ble sendt ut
før sommeren, og arrangørene var
naturligvis spente på responsen. Med i
alt ti påmeldte korps første året er vi
godt fornøyd, sier Gørild. Støren-,
Horg-, Malvik-, Klæbu- og Flå musikkorps, samt Kvikne Hornmusikk
kommer, det samme gjør Tolga/Os
Janitsjar, Tynset/Alvdal Janitsjar og
Røros Janitsjarorkester. Starten for
”spællet” er kl. 14.00 lørdag 2.
november, og arrangørkorpset er første
deltager i Rennebuhallen. Anslått slutt
er kl. 18.00, men kvelden er ennå ung,
så kl. 19.00 inviteres deltagende korps
til festmiddag. Her vil premiering finne
sted, i tillegg til diverse underholdningsbidrag. Bl.a. vil det bli revyinnslag
fra Budal, før gruppa ”That`s It” spiller
opp til dans. Arrangørene presiserer at
publikum er hjertelig velkommen på
festmiddagen og dansen, og det vil bli
mulighet til å kjøpe billett til kveldens
arrangement.
av Jan Inge Flå

Torgdag på ”nytorget” lørdag 25. oktober
Vi markerer starten på Kulturvukku og tjuvstarter bruken
av torget.
Ulike produkter blir og få kjøpt fra klokka 11.00. Det blir salg av kaffe og
nystekte lapper, og vi håper mange tar turen til torget, for å handle, treffe
kjente, slå av en prat og ta en kaffekopp. Kanskje blir det også en eller flere
kulturelle opplevelser? Med RennebuSpæll og så mange spilleglade musikanter samla på ett sted på en lørdag, så er det aldri godt å vite.
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ICA blir oppgradert
Kunder som tar turen innom ICA Nær på Berkåk, vil oppleve en smule rot og
uorden i disse dager. Men det er slett ikke slendrian fra de ansatte som er årsaken.
Hele butikken skal oppgraderes, og da må det nødvendigvis gi seg utslag i en litt
rotete butikk i en periode. Innvendig vil alt bli nytt, forteller butikksjef Stein
Elshaug. Det blir mere fokus på ferskvarer, frukt/grønt, brødavdeling med bake-off,
ferdigretter, varmmat etc. Kjøl- og frys skal fornyes, og til glede for mange; det skal
lages en liten kaffekrok. Med ny profilering, skilting og utskifting av dører i tillegg er
det et temmelig omfattende arbeid som skal gjennomføres. Det blir i størst mulig
grad benyttet lokal kompetanse på oppussingen, og det er betydelige summer vi
snakker om. Hele 3 millioner kroner vil det koste, men så vil butikken fremstå i en
vesentlig mer moderne og bedre utgave også. Åpning av ”nybutikken” er satt til 13.
november.

10. klasse med ny musikal
Kulturvukku i år inneholder
mye nytt, men også arrangement som er for gjengangere å
regne. I den siste kategorien
kan absolutt oppsetningen fra
10. klassen ved Rennebu
Ungdomsskole plasseres.
PR-ansvarlige for årets musikal ”
Hairspray” Berit Iren Nygård og Mali
Uvsløkk forteller at hele klassen er
involvert i prosjektet. Vi er inne i en
periode med intens aktivitet nå. De
siste par ukene før premieren legges alt
annet skolearbeid til side, sang- og
dansenummer skal øves inn, rekvisita
skal lages, kort sagt, det er veldig mye
jobbing før premieren, sier de. Det er
for øvrig ikke bare elevene som er opptatt med oppsetningen, lærerne i teamet er også engasjert i prosjekt
”Hairspray”. Ansvarlige er Shelly
Hansen og Rune Skjolden, men hele
teamet er involvert med forskjellige
oppgaver. I tillegg er Ann Kristin
Haugerud hyret inn i sluttfasen av
prøvene som sangkonsulent, hun har
som mange kjenner til vært svært
sentral i tidligere oppsetninger på skolen.
The Corny Collins Show
Året er 1962. Tracy er stor jente
med stort hår og et enda større hjerte.
Hennes store lidenskap er dansing, og
drømmen er å opptre på ”The Corny
Collins Show”, byens hippeste danseprogram som går på TV- kanalen

Hovedrolleinnehaverne er klar for ny musikal med 10. klasse.

WYZT. Men det er store utfordringer i
vente, hun er hvit og mange er sterkt
imot raseblanding i showet, vi er tross
alt i Baltimore på sekstitallet. I tillegg er
hun overvektig, noe som heller ikke
gjør det enklere å få innpass. Mye sang,
musikk og dans i vente for publikum,
og vi skal ikke røpe mer av handlingen
her, heller oppfordre flest mulig til å ta
turen for å se dyktige ungdommer i fri
utfoldelse fra scenen i Samfunnshuset.
Tre forestillinger
Det vil bli gjennomført tre forestillinger av ”Hairspray”, torsdag er det
premiere, mens det på fredag blir både
formiddags- og kveldsoppsetning av
stykket. I ledende roller finner vi Kari

Steinarsdotter Helgesen Brattset som
Tracy, stykkets kjekkas, Link Larkin
spilles av Arve Skjerve, Edna, som er
Tracys mor, spilles av Ingrid Bruholt,
faren spilles av Arne Bakk, mens
Mable, blir tolket av Veronica Tollan
Almskår. Corny Collins, sjefen for TVshowet, blir spilt av Roger Rise.
Filmatiseringen av “Hairspray” fra
2007 hadde kjente navn som John
Travolta,
Michelle
Pfeiffer
og
Christopher Walken på rollelisten og
ble en publikumssuksess. Det tror jeg
oppsetningen av 10. klassen ved
Rennebu Ungdomsskole har alle
muligheter til å bli også.
av Jan Inge Flå
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Bruktbilsalg

Merke
Årsmod/regår
Toyota Avensis stv 2006
Toyota Hi Ace
2005
Toyota Hi Ace
2005
Nissan Navara
2002
MB E 220 CDI stv
2006
Toyota Hi Ace 4x4 2006
Nissan navara
2005
Toyota Hiace
2005
Honda Cr-v
2002
Mazda6 stv
2006
Honda HR-v
2001
Nissan Pimera stv 2005
Peugeot 307 SW 1,6 Hdi 2005
MB C 220 cdi stv
2001
Honda CR-V
2003
BMW 318 D
2003
Suzuki X L 7
2006
Toyota Hiace
2005
VW Transporter
2003
MB E 220 CDI stv
2005
Jeep Cherokee
2004
Audi A 4
2001
Opel Zafira
2002 / 7 seter

Motor
D-4D
D-4D
D-4D
2,5 TDI
2,2
D-4D
2,5 TDI
D-4D 4x4
2,0
2,0 tdi
1,6
1,9 dci
1,6 hdi
2,2
2,0
2,0
2,0 TD
D-4D
2,5 TDI
2,2
2,8 TDI
1,6
2,0 Dti

Farge
Svart
Sølv
Sølv
Sølv
Blå
Hvit
Sølv
Sølv
Burgunder
Blå
Rød
Grå
Sølv
Grønn
Burgunder
Blå
Blå
Sølv
Hvit
Sølv
Svart
Sølv
Sølv

KM
52000
67000
8000
0
41000
40000
56000
85000
100000
19000
97000
55000
102000
149000
90000
106000
36000
89000
132000
234000
59000
128000
156000

Salgspris
249000
159000
155000
179000
425000
185000
197000
155000
215000
248000
139000
197000
175000
149000
198000
168000
195000
152000
115000
269000
255000
114000
135000

2512 Kvikne - Tlf 952 88 834/913 23 319

Nå får Coop-medlemmer drivstoffrabatt på stasjonene det finnes flest av.
Det finnes nær 500 Statoilstasjoner i Norge.
Du får nå en drivstoffrabatt på hele 28 øre pr liter,
i tillegg kan du få 15 øre rabatt pr liter parafin og fyringsolje. Trekk medlemskortet på pumpen eller i kassen før
du betaler, så godskrives rabatten automatisk.

Velkommen til Statoil, stasjonen nær deg!
Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

Neste Rennebu Nytt
kommer torsdag 6. november.
Frist for stoff er onsdag 29. oktober.
mari@rennebunytt.no / dagfinn@mediaprofil.no
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OFFENTLIG ETTERSYN
I medhold av Plan- og bygningslovens §27-1 legges følgende planer ut til offentlig ettersyn:
62/6-203 Reguleringsplan for uttak av grus - Berkåksmoen
Planområdet ligger i Berkåksmoen, sørvest for Berkåk sentrum. Planområdet reguleres til landbruksområde (område for
jord- og skogbruk, innbefattet buffersone) og spesialområder (grusuttak/massemottak, frisiktsone veg og avkjørsel, privat
veg).
99/1 Reguleringsplan for Gisnåsen hytteområde.
Planområdet ligger i Gisnåsen, ca. 300 m sør for vegkrysset mellom Gamle Kongeveg og Gisnadalsvegen, ca. 620 m.o.h.
Planen omfatter 17 tomter, derav 6 bebygd.
Plandokumentene kan sees på:
Rennebu kommune sin hjemmeside www.rennebu.kommune.no eller Servicetorget i Rennebu kommune.
Planene ligger ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 23. oktober 08 til 24. november 08, eventuelle
uttalelser/merknader sendes Rennebu kommune, Berkåk, 7391 Rennebu, innen 24.11.08.

Mangfoldig markering

VEDTATTE PLANER

Verdensdagen for psykisk helse ble markert på ulike arenaer i
kommunen forrige mandag.

REGULERINGSPLAN FOR VAULAN
HYTTEOMRÅDE DEL AV GNR. 150
BNR. 8
Kommunestyret godkjente i møte
18.09.08 reguleringsplan for Vaulan
hytteområde, del av gnr. 150 bnr. 8 i
medhold av plan- og bygningslovens §
27-2.
Se vedtak på kommunens hjemmeside
www.rennebu.kommune.no.
Vedtaket kan påklages innen 3 uker
fra kunngj.dato.

Først på dagen
var det vel først og
fremst ungdommen som satte sitt
preg på dagen.
Med sterkt fokus
på sammenhengen
mellom fysisk og
psykisk helse, ble
skoleelevene sendt
ut på forskjellige
aktiviteter. Spinning, step, dansing
og skyting var bare
noe av det de fikk
prøve seg på. 8.og
9.
klasse
ved
Rennebu Ungdomsskole viste til dels
stort talent på skytebanen, selv om det
må sies at noen allerede er for garvede
skyttere å regne. Lærer Mona Isene er
regjerende skytterprinsesse fra landsskytterstevnet i Førde, så dagens
instruktør på skytebanen må vel sies å
være godt kvalifisert for oppgaven.
Sammen med gode hjelpere fra skyttermiljøet, fikk elevene innføring i
teknikk og sikkerhet på skytebanen.
Om kvelden ble det arrangert
hyggekveld i samfunnshuset. Andreas
Lunnan kåserte, elever fra kulturskolen
og Rennebu Mannskor spilte og sang
for et godt besøkt arrangement. I pausen fikk vi anledning til å kjøpe lodd, og
noen av gevinstene var gavekort fra
Opp Spinn. Helt i tråd med intensjonen for dagen; sammenhengen mellom
god form og psykisk velvære. I samfunnshuset var også barnehageungen-

Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringsplanen framsettes
for Rennebu kommune innen 3 år fra
denne kunngjøring.
- Rådmannen Det var populært med skyting.
Her er Glenn Engum Gotheim til høyre i
ferd med å sikte seg inn.

INFLUENSAVAKSINE

es arbeider utstilt. Flotte bidrag fra våre
yngste venner, som er vel verdt å ta en
nærmere titt på. Folkehelsekomiteen,
psykiatritjenesten i Rennebu og LHL
stod bak noen hyggelige timer i godt
selskap, helt i tråd med intensjonen for
kvelden.
Til slutt vil jeg gjerne nevne en telefonsamtale jeg mottok i etterkant av
skoleelevenes besøk i skyteanlegget.
Instruktørene kom med uforbeholden
skryt
av
ungdommene.
Meget
eksemplarisk oppførsel. Ungdommen
får mye pepper, og det sies at alt var
bedre før, men sannelig om jeg vet…

Kontakt legekontoret på
tlf 72 40 25 40 for avtale om
vaksinering.

av Jan Inge Flå

anbefales spesielt til alle som har fylt
65 år, og til barn og voksne med;
- alvorlig luftveissykdom
- kronisk hjerte-/karsykdom
- kronisk nyresykdom
- nedsatt infeksjonsforsvar
- diabetes

Smittevernlege/kommunelege
Peter M. Trojanowski
- Rennebu kommune -
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Dekk
og felg

Bilpleie

DEKKSERVICE
synlig i trafikken

v/ Øyvind Kjeka
GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680 – e-post: kjeka@start.no

Rennebu Turistkontor
Brosjyrer og informasjonsmateriell
Lokale bøker
Luer, hansker, votter – Superundertøy
Div. turutstyr
Velkommen innom til en trivelig handel!

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

Det er viktig at ditt barn er
synlig i trafikken!
De to siste årene har vi delt ut over 500 refleksvester
til 1. og 2. klassinger i Rennebu og Oppdal.
Derfor - ønsker vi å bidra til
å gjøre ditt barn synlig i trafikken!

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner
Oppdal 72 40 49 90
Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

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

6 måneder fri assistanse til
• Revisjon
• Skatte og avgiftsrådgivning
• Bedriftsrådgivning

kun 99,-

• Hjelp til bilen - hvor som helst i Norge
og Europa, når som helst - uansett årsak.
• Ingen egenandel og ubegrenset antall
assistanser pr år.

Nyt godt av våre medlemsfordeler:
Inter Revisjon Orkanger AS
Adresse: Røhme Gård, 7300 Orkanger
tlf 72 48 15 00
Adresse Rennebu:
Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu
tlf 72 40 23 39
E-post: orkanger@interrevisjon.no
www.interrevisjon.no

Som Falck-medlem får du gode avtaler og
rabatterte priser hos en rekke
samarbeidspartnere.

Ta kontakt for mer info!
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Reinsjakt med Endre
Det har etter hvert blitt nesten en tradisjon at 7. klassingene
ved Innset skole drar på reinsjakt sammen med læreren Endre
Kosberg.

Reinsjegerne.
Foran fra venstre: Audun Faber Næverdal, Eirik Hofstad, John Ingebrigt Myrbekk,
Oda Margrethe Sigstad og Ragnhild Hofstad.
Bak fra venstre: Johanne Eithun og Victoria Sæter Berg og Endre Kosberg.
Årets reinsjakt for elevene ved
Innset skole skulle foregå i Dalsbygda.
Alle elevene og lærer Endre overnattet
i en lavvo natt til jaktdagen. Elevene
kommenterte at de hadde litt vansker
med å sove for Endre snorket sånn...
Jaktdagen startet med vekking
klokka 7.00, og Endre hadde kokt vann
for å fylle termosene. Deretter ble det
smurt niste, og pakket sekker. Jon
Austberg kom og sluttet seg til jaktlaget før de la ivei til fjells.
Vårrå role
Det var en del skodde da de kom ut
i jaktterrenget. Men da skodda lettet,
hadde de faktist rein like foran seg. Der
gikk en stor flokk på 3-400 dyr, og da
ble den største utfordringen å være
rolig nok slik at de ikke skremte reinsflokken. De siste 50 metrene frem til
skuddhold på flokken, gikk Endre for
seg selv. Da ble det spennende.
— Først smalt det ett skudd. Så ett
skudd til. Da det tredje skuddet smalt
hørte vi det var Endre, for han bruker

lyddemper. Like etterpå ringte Endre i
mobilen og sa at det var bare å komme
frem, fortalte ivrige elever da RN var på
besøk.
Slakta på fjellet
De hadde fellingstillatelse på en
kalv, og den var 23,5 kilo. Den ble
slaktet på fjellet, og i tillegg til kjøttet
ble skinnet tatt med hjem.
— Vomma lukta bæsj, men ellers
var slaktinga artig. Vi lærte masse om
slakt og hvordan en skal dele opp
slaktet, som indrefilét, ytrefilét, mørbrad, flatbiff, rundstek og sider. Her
blir det nok mye god mat, ja!
Viltaften
Reinskalven er nå levert på slakteri,
der den blir delt opp og gjort klar til å
bli laget mat av. For elevene skal be inn
foreldre og søsken til viltaften. Endre
tok også opp en del video på jaktturen
som skal vises på den samme viltaften.
av Dagfinn Vold

Aksjonsdag på
Berkåk skole

På Berkåk skole har elevene jobbet
en god stund med forberedelser til
dagen. Underholdningsinnslaga fra
scena må det øves på, masse gevinster
til loddsalget er laget av elevene selv,
andre er skaffet fra alltid velvillige næringsdrivende. Samfunns-salen sydet av
folk, her var kjøpelysten upåklagelig,
og store og små gevinster ble utlevert i
stort tempo.
Foreldre, søsken, besteforeldre,
tanter og onkler og mange andre tok
turen innom, og mellom raske handler
ved salgsbodene, tok de seg tid til kjøp
av kaffe og kaker. Alt som kom inn av
penger går til årets TV-aksjon. Mange
barn og unge i landet er rammet av de
voksnes rusmisbruk, og innsamlede
midler fra skoleelevene er kjærkomment og bidrar til at flere får en lettere
hverdag. Fra scena underholdt hele
barneskolen, og her fikk vi høre nærmere om årets aksjon, det var dans, sang
og vitsefortellinger. Og før det hele
skulle avrundes, fikk salen høre resultatet av aksjonsdagen. Formidable
22.000 kroner ble resultatet, et fantastisk bidrag fra elevene på Berkåk skole
til årets TV-aksjon.
Samlet for hele Rennebu inkludert
Berkåk skole ble det samlet inn kr
120.095. Dette er en gjennomsnitt på
46,42 pr innbygger og fjerde beste
kommune i Sør-Trøndelag. I bøssene
søndag kom det inn kr 89.765. Det var
en del som ikke var hjemme, men det
er fortsatt muligheter for å gi. Leder for
årets TV-aksjon i Rennebu, roser elevene og lærerne ved Berkåk skole for
deres verdifulle innsats.
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Trenger du rørlegger?
Vår servicebil
er i Rennebu hver uke.
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Trønderhumor, sang & spæll
med Heimdal Mannskor

Søndag 2/11 kl 19.00 i Berkåk Samfunnshus.
Familieforestilling sammen med Rennebu
Mannskor som også synger egne sanger.

Oppdal VVS A/S
7340 Oppdal - tlf. 72 42 14 57 - fax 72 42 19 91
e-mail: post@oppdalvvs.no - www.oppdalvvs.no

Heimdal mannskor med orkester fremfører
sin suksess-forestilling med kjente og kjære
sanger av bl. a. Åge Aleksandersen, Hans Rotmo, Ulf
Risnes, DDE
Voksne: kr 150, Honnør/Ungdom: kr 100, Barn under
12 år gratis i følge med voksne. Billettsalg ved inngangen.
Salg av kaffe/kaker fra kl 18.30

For mer info www.heimdalmannskor.no

- på Berkåk!

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

Hold deg orientert
om det som skjer i Rennebu kommune på
www.rennebu.kommune.no

Meldal Sparebank
tlf 72 49 80 00 - www.meldal-sparebank.no
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KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER
Rennebu Hesteforening

VERDENS LENGSTE SKI

Vi ønsker å sparke igang Rennebu Hesteforening igjen, og
inviterer derfor til idemyldring torsdag 30. oktober kl 20.00
på Kafè Hyggen, Stamnan.
Håper så mange som mulig kan komme.

Flmen om rekordforsøket er nå ferdig og
er til salgs på DVD.

Saufest
Rennebu Sauavlslag er 60 år. Gamle og nåværende
medlemmer inviteres til fest i skytterhuset i
Gammelstødalen lørdag 15. nov kl 19.30.
Koldtbord, kaffe og bløtkake. Underholdning.
Pris pr pers kr 100,-. Påmelding innen 9. nov til
R. Bjerkås tlf 72 42 59 14/908 34 911

Årsmøte i Rennebu Skytterlag
Torsdag 20. nov. -08 kl 19.30 i skytterhuset,
Gammelstødalen. Vanlige årsmøte saker.
Se rennebuskytterlag.com for oppdatering og sakliste.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøte,
sendes Bjørn Inge Haugset innen 6. nov. -08.

Furu heltre køyesenger rimelig til salgs.

1.
2.
3.
4.

Filmen om Verdens Lengste Ski
113 stk går over mål
Klipp frå Dagsrevyen 9. mars 2008
54 Lysbilder av Merete Fossum

Pris kr 250 – Ring 72 42 61 18

Ungdomskveld/Mongoliakveld
Hoelsmo bedehus fredag 7. nov kl 21.00
Video fra Mongolia v/Kjell Olav Kvam
Britt Karin Kvam forteller om sitt møte med den
Mongolske kirke
Sang og musikk v/ Ingrid og Eirik
Åresalg til inntekt Bygdeutviklings-prosjekt i Mongolia.
Bevertning.
Arr. NUFR/NLM

Ønsker å leie garasjeplass i vinterhalvåret på Berkåk.
Tlf 970 26 826

Tlf 901 10 907

Hjertelig takk for utvist oppmerksomhet på min

TOSHIBA VARMEPUMPER
• Strømprisene stiger!
• Vi holder kostnadene nede
• Kjøp varmepumpe nå!

Montering kr 1,- ut oktober!

80-års dag.
Per Ingmar Lium

Skyteskole
Rennebu Skytterlag arrangerer skyteskole for interesserte.
Påmelding til Lars Halland tlf 72 42 59 23 innen 10. nov.
Velkommen.
Rennebu Skytterlag

Autorisert forhandler. Gunstig finansiering.
Roy Dalberg
mob 415 51 188

www.scandic.no Tlf 800 49 900

A.R. HELGEMO as
RØRTEKNISK SERVICE
Varme - Sanitær
Prosess - Sprinkler

Kulturkveld
på biblioteket
Kom og hør Dagfinn Rodal som leser et nyskrevet
kåseri: Ordet, boka og biblioteket.

Mandag 27. okt kl 18.00. Kaffeservering.
Alle er velkommen!

Smått eller stort
du får det gjort!

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

Neste Rennebu Nytt
kommer torsdag 6. november.
Frist for stoff er onsdag 29. oktober.
mari@rennebunytt.no / dagfinn@mediaprofil.no

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

Rennebu Nytt -

neste nummer 6. nov - frist for stoff 29. okt -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!

Lutefisk- og rakfiskaften
22. november
Påmeldingsfrist 17. november
Åpen bar med 18 års aldersgrense

Nabovarsel spiller til dans!
www.kviknefjellhotell.no

24.10 Pubkveld
Furuly
20.00
25.10 KULTURVUKKU åpner
Rebustorget 11.00
Torgdag m/ salgsboder, loddsalg, kulturinnslag osv.
25.10 Rennebuspæll for skolekorps
R.hallen10.15-17.30
27.10 Kåseri av og med Dagfinn Rodal Biblioteket 18.00
Fotoutstilling
28.10 Klubb, flesk og duppe
Hallandstuggu 14.00
”Guten som sang så stygt”, Opera Samf.huset 19.00
29.10 Åpen øvelse, Rennebu Songkor
Elevkantina 19.30
30.10 Musicalen”Hairspray”, 10.klasse R.hallen
19.30
31.10 Musicalen”Hairspray”, 10.klasse R.hallen
12.00
Musicalen”Hairspray”, 10.klasse R.hallen
19.30
01.11 Rennebuspæll for voksenkorps
R.hallen
13.30
02.11 Orgelkveld
Berkåk kirke 19.30
Se egne plakater og www.rennebu.net
28.10 Formiddagstreff
Berkåk
11.00
29.10 Medl.møte Pensjonistforeninga
Samf.salen 11.00
30.10 Formiddagstreff
Voll
11.00
31.10 Pubkveld
Sandbrekka 20-01
07.11 Ungdoms-/Mongoliakveld
Holsmo bedehus20.00
Hvis du trenger skyss eller følge til et arrangement/aktivitet,
kan du ta kontakt med frivillighetssentralen, tlf 72 42 62 64

IX
Takk og PR
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Berkåk,
tlf 72 42 72 10
åpent 9 - 22 (20)

Rundstykker fin/grov kun kr 1,- pr stk

3490
Grandiosa 2 pk
4490
Coca-cola zero
3990
Pepsi max
3990
Månedens brød: Idrettsbrød 1180
Fårikålkjøtt av lam, Skjeggerød dypfryst

pr kg

Stabburet

1,5 ltr. 4 pk

1,5 ltr. 4 pk

+ pant

+ pant

NB. Med forbehold om utsolgt/trykkfeil

Le s k u n d e av i s e n p å w w w. c o o p . n o
Du kan også lese Rennebu Nytt på nett: www.rennebunytt.no eller www.rennebu.kommune.no

