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Den 11. november arrangerer Rennebu
kommune og Sør-Trøndelag Bondelag
årets landbruksmøte i Trøndelag. 
Mer på side 2 og 3!

www.berkaak-veikro.no

DAGENS MIDDAG
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Årets landbruksmøte
“Bondens muligheter i et for-
brukerstyrt marked” er tema
på det store landbruksmøtet i
Rennebu tirsdag 11. novem-
ber i Rennebuhallen.

Lista er lagt meget høyt for å få
gode innledere til dette viktige møtet.
Landbruks- og matminister Lars Peder
Brekk sammen med Høyres nærings-
politiske talsmann Torbjørn Hansen,
Norges Bondelags leder Pål Haugstad
og Norgesgruppens Per Roskifte vil
hver på sin måte belyse bondens
muligheter. 

Verdens jordbruksproduksjon må
dobles de neste femti år for å holde tritt
med befolkningsveksten. Det er ulike
syn på hva som skal til for å skape en
produktiv jordbrukspolitikk, slik at
jordbrukets primæroppgave blir å
ernære landets befolkning. Noen
fokuserer på fri handel og minst mulig
regulering, mens andre ser statens rolle
som viktig.

Lav verdiskapning
Rennebu har den høyeste andelen

sysselsatte innenfor landbruk i hele
Sør-Trøndelag. Selv om landbruket i
Rennebu også har den høyeste verdi-
skapningen pr. innbygger, er lønnsom-
heten i landbruk regnet pr. årsverk
svak sammenlignet med andre nær-
inger. 21% av kommunens årsverk er i
jorbruket, mens verdiskapningen i
jordbruket er bare på 13% av kom-
munens totale verdiskapning. 

Spørsmålet er da om gårdbrukerne

bruker mulighetene de har i dag?  Et
annet spørsmål er om vi forbrukere vil
ha norskprodusert mat i butikkene? Er
det mulig for kommende generasjoner
å leve av et gårdsbruk i Norge? 

— Dette landbruksmøtet vil sette
fokus på mange viktige problemstill-
inger og utfordringer vi står overfor.
Rennebu kommune ønsker å stå
sammen med brukerne i denne viktige
saken, sier fagkonsulent Evy-Ann
Ulfsnes i Rennebu kommune.

— Målet vårt er å fylle
Rennebuhallen av engasjerte forbruk-
ere, bønder, studenter, politikere og
andre som har interesse for? Så ta med
naboen og kom, oppfordrer Evy-Ann.

av Dagfinn Vold

Landbruks- og matminister Lars Peder
Brekk svarer gjerne på dine spørsmål om

landbrukets rolle i fremtiden.

Eldste topptrimmer 81 år
Årets Topptrim er over, og Gunnar Bruheim kan fortelle at det virker som om

det er de over 55 år som helst benytter seg av tilbudet. Den eldste deltageren er 81
år. Det deltok også 14 topptrimmere under 13 år - og alle disse får premie (se
www.rennebu-il.no). 

— Det er åtte poster som har ligget ute i perioden 15. mai til 15. oktober, og
avstanden til fjelltoppene har variert fra en ettermiddagstur til en lang dagstur.
Trimmerne setter pris på at toppene er synlige, lette å finne frem til og at det er
god utsikt fra toppene, forteller Gunnar - som lover at det neste år blir nye topper.

Gunnar kan også fortelle at det er hele 190 forskjellige navn i bøkene som ligg-
er på toppene, men det er 138 som har levert inn topptrimkortet. Det er trukket ut
to gavekort på kr 1.000 på Intersport Oppdal blant de som har levert trimkortet, og
det er Wenche Teigen og Magnar Gunnesmæl som er de heldige vinnerne.



Rennebu Nytt 3

Selv om gårdene deres ligger for-
holdsvis langt fra hverandre, slo de
sine pjalter sammen, og 1. september i
fjor ble Halseth Uv Samdrift etablert.

Samarbeid
De to kjenner hverandre godt, de er

jo nærmest jevngamle og jobber i til-
legg sammen i laftebedriften TorsLaft.
Da tanken om samdrift meldte seg, var
de ikke særlig bekymret for samar-
beidsklimaet. Noenlunde lik tanke-
gang om hvordan det skulle drives og
med tilnærmet samme, rolige lynne er
kjemien de to imellom upåklagelig.
Halseth Uv Samdrift gir partnerne
mange fordeler. En av de mer åpenbare
er utløsing av mer fritid. Fjøsarbeidet er
delt slik at de har en uke fjøsarbeid, og
en uke fri. Skjønt fri, det er naturligvis
mye mer enn stell av dyr forbundet
med gårdsdrift. Jorda skal dyrkes og
bygninger skal vedlikeholdes bare for å
nevne noe av innholdet i en travel
hverdag.

Savner forutsigbarhet
Vi har investert mye penger og

arbeidskraft i prosjektet, forteller de.
Melkeanlegget er skiftet, drikkeauto-
mater for kalv er installert og ny fjøs-
innredning er på plass. Melkekvoten er
i dag på 230.000 liter, og skal økes til
rundt 280.000 liter, i tillegg bygges det
plass til flere okser. De to er samstemte

når de beskriver arbeidet
sitt som interessant og
med et godt arbeids-
miljø. De er nøkterne
optimister på næringas
vegne, men savner i
første rekke forutsigbar-
het for framtida. Dette
har bl.a. med investeringsbehov og
risiko å gjøre. Det hadde vært lettere å
satse friskere hvis neste generasjon
visste sånn noenlunde hvilke beting-
elser de må stå overfor som bønder,
om, la oss si femten – tjue år. Vi er
redde for at enda flere bruk blir nedlagt
om ikke forutsigbarheten bedres, det
må tenkes mye mer langsiktig, sier de.
Vi som har levd en stund, husker da
det var både mennesker og dyr på alle
gårdene. Slik er det ikke lengre, tenk
bare på strekningen Meslogrenda –
Flågrenda på Stamnan. Her er det i dag
kun fire bruk som driver med melke-
produksjon! Vi husker da melkean-
legga gikk på hvert et bruk, sier de,
nesten melankolsk, det er faktisk ikke
så lenge siden. 

Ser fram til møte
Som relativt unge gårdbrukere med

en optimistisk tro på egen næring, ser
de fram til årets landbruksmøte. Det er
viktig med fora der vi kan møte kolleg-
er, sier de, det er alltid givende å møtes
for meningsutveksling der vi også kan

Landbruksmøtet – vi skal dit!

dra nytte av felles erfaringer. Vel så
spente er de på hvilke signaler innled-
erne på møtet kommer med. Med
statsråd, næringspolitisk talsmann i
Høyre, ledere i Bondelaget og ikke
minst representant for den største
grupperingen i dagligvaremarkedet i
Norge i salen, er det med spenning de
ser fram til møtet. Paneldebatten ser vi
fram til, her kommer det forhåpentlig-
vis spørsmål fra salen som fordrer kon-
krete svar fra panelet. De har i grunnen
ikke tenkt så mye på hvilke spørsmål
de selv eventuelt vil stille, men under
vår samtale kommer det ett ganske
kjapt: Hvorfor er det slik at prisene på
kraftfor og kunstgjødsel går opp like
etter at bonden har fått en, helt nød-
vendig, lønnsforhøyelse? Møter du opp
den 11. november i Rennebuhallen, får
du kanskje svaret på dette spørsmålet,
og mange flere…

av Jan Inge Flå

Thor Halseth og Tor Gunnar Uv ser fram
til Landbruksmøtet den 11. november.

De er forholdsvis unge, rundt førti år gamle, og de
tørr å satse. Thor Halseth og Tor Gunnar Uv har
begge tatt over gårdsbruka etter at forrige genera-
sjon pensjonerte seg. Det er ikke lenger noen selv-
følge i bygde-Norge. 

Storstuggu trenger oppussing
Personalet på helsesenteret har en utfordring til deg.  Lag, foreninger og privat-

personer inviteres til å ta et tak for å pusse opp Storstuggu. Rommet har stått mer
eller mindre uforandret i tretti år. Det er lenge det, ikke minst tatt i betraktning at vi
lever i en nasjon som pusser opp hjemmene våre for milliardbeløp i året. Og for
beboerne på helsesenteret er dette faktisk hjemme, og en dag vil det, for mange av
oss, også bli vårt hjem. 

Personalet forteller at det er behov for både praktisk- og økonomisk hjelp. Den
praktiske delen av oppussingen vil i hovedsak bestå av maling av vegger og glasskarmer. Nye gardiner, lamper og noen møbl-
er må kjøpes inn, her kommer den økonomiske biten inn. Planen er å bli ferdig til jul, derfor er oppstart av arbeidet satt til uke
46. Oppfordringen går altså til deg der ute som har tid og lyst til å hjelpe til for en god sak. Både hjælp & pæng er kjærkomm-
ent, som en av de ansatte så treffende sa det. For dere med tid og/eller penger ber vi om å ta kontakt med helsesenteret på
telefon 72 40 25 12. Alle bidrag tas imot med takk.
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Hva betyr finansuroen 
for Rennebu?

VVeellkkoommmmeenn  ttiill  ffrrookkoossttmmøøttee  ffoorr  nnæærriinnggsslliivv//llaannddbbrruukk  ppåå
HHaallllaannddssttuugggguu  ttiirrssddaagg  1188..  nnoovveemmbbeerr  kkll  88..3300  --  1100..0000

DDeett  vviill  bbllii  sseerrvveerrtt  eenn  eennkkeell  ffrrookkoosstt!!

Innlegg av 
- finansanalytiker Torgeir Moksnes, 

Sparebank 1 SMN Markets
- eiendomsrådgiver Stian Knutsen, 

Eiendomsmegler 1

Senior bedriftsrådgiver i Rennebu Gisle Mellem og 
banksjef Birger Lie deltar også på møtet.

HHjjeerrtteelliigg  vveellkkoommmmeenn!!Stian Knutsen

Torgeir Moksnes

Du finner oss i Rennebu, Oppdal og tlf 07303
www.smn.no

DDuu  ffåårr  ssuunnnnee  oogg  
vveellssmmaakkeennddee  mmåållttiiddeerr  ffrraa  
vvåårr  ssaallaattbbaarr  oogg  ffrraa  vvåårr  
nnyyee  ffeerrsskkvvaarree  ddiisskk..

Vi har det du trenger til:
• Frokosten
• Lunsjen
• Middagen
• Kveldsmaten

Vi har utvidet vårt sortiment
med egne ICA varer

Vi ønsker dere alle 
velkommen til en hyggelig 
handel i vår nyrenoverte butikk.



Rennebu Nytt 5

VI-KVELD
... en god opplevelse

Det er følelsen vi sitter igjen med
etter å ha samlet 360 ansatte til en
kveld der humor, hygge, inspirasjon og
trivsel var fokus.

Responsen på sjølve kvelden og i
etterkant har vært udelt positiv fra
publikum.  Danserne fra Dombås har
sendt oss bilde med takk for en hygge-
lig kveld i Rennebuhallen og en spesi-
ell tilbakemelding fra Arthur Arntsen
der han skrøt uhemmet av opplegget
og kvelden i Rennebu.

Mange har bidratt  til at vi greide å
gjennomføre en slik kveld.  Ikke minst
økonomiske midler i form av sponsing
på tilsammen kr 60.000 - Kommune-
kreditt, KLP, Meldal Sparebank,
BliLyst, Fagforbundet lokalt og region-
alt.   Vi hadde et budsjett på inntil kr.
120.000. 

EN STOR TAKK TIL ALLE, også
dem vi ikke når gjennom Rennebu-
Nytt, som bidro til å gjøre denne kveld-
en spesiell. Mjuklia ungdomssenter
hadde en utsøkt matsammensetning !

Dermed ble alt som vi i arrange-
mentskomiteen hadde håpet på og for-
ventet oss! 

Else Grete Vagnild
leder arr.komite

Neste Rennebu Nytt 
kommer torsdag 20. november.
Frist for stoff er 12. november.

Tlf 72 42 76 66
mari@mediaprofil.no

dagfinn@mediaprofil.no

For øyeblikket er bakken
kledd med noe hvitt vi kaller
snø, det er kaldt og fristende å
holde seg innendørs. Så hvor-
for ikke starte forberedelse til
UKM 2009? 

Lokalmønstringen vil bli arrangert
like over nyttår en gang.  Dato vil bli
nærmere annonsert.

Hva er UKM?
Ungdommens kulturmønstring gir

deg sjansen til å vise andre hva DU
driver med. Blir du med på mønstring-
en har du mulighet til å bli tatt ut til
fylkesmønstring og deretter til lands-
mønstringen i Trondheim. Er du riktig
heldig kan du bli tatt ut til å represent-
ere UKM i andre sammenhenger.

HVEM kan delta i UKM?
UKM er for alle ungdommer under

20 år. På landsmønstringen er nedre
aldersgrense 13 år, mens lokal-
mønstringen har 10-års grense. Både
grupper og enkeltpersoner kan delta.

Om du er nybegynner eller videre-
kommende spiller ingen rolle. Alle er
velkommen til å delta i UKM.

HVA kan vi delta med i UKM?
På UKM kan du delta med design,

musikk, teater, dans, billedkunst, litter-
atur, video, foto, kunsthåndverk, stand
up, husflid osv.

HVORDAN melder vi oss på UKM?
Meld deg på via www.ukm.no og

klikk på ”påmelding”. Gå videre til
Rennebu kommune.

Her vil du etter hvert finne informa-
sjon om tid og sted samt påmeldings-
frist.

Følg anvisningene på nettsidene og
fyll ut all informasjon så nøyaktig som
mulig. Du blir bedt om å fylle ut navn
på deltakere og innslag, kontaktin-
formasjon og tekniske opplysninger.
Når alt er utfylt sender du inn skjemaet
elektronisk og får en kvittering som du
skriver ut.

Er det fortsatt noe du lurer på eller
trenger hjelp til, så ta kontakt med
kulturkontoret.

Så er det bare å brette opp ermene!

- Kulturkontoret -

UKM 2009

Trine Dullum og Christiina Stokke 
var vokalister i Gærluggums under 

fjorårets UKM.

Virker finansuroen inn her i Rennebu?
Det er uro i det internasjonale finansmarkedet, og børsene går som en

jo-jo opp og ned. Det gir også ringvirkninger her til lands. Sparebank 1
SMN skal arrangere frokostmøte den 18. november der de belyser
finansuroens virkninger lokalt og hvordan vi kan gjøre virkningene minst
mulig. Finansanalytiker Torgeir Moksnes vil informere om rente- og finans-
markedet nå og fremover. Eiendomsrådgiver Stian Knutsen vil belyse virk-
ningen finansuroen har på eiendomsmarkedet her i Rennebu.

Gisle Mellem er nytilsatt bedriftsrådgiver i Sparebank 1 SMN  her i
Rennebu. — Dette medfører en økt satsing i området og vil forsterke kom-
petansen på bedriftsrådgivning. Kompetanse på næringsliv er en viktig sats-
ing for oss, sier banksjef Birger Lie.

Bedriftsrådgiver Gisle Mellem og banksjef Birger Lie i Sparebank 1 SMN 
ønsker velkommen til frokostmøte for næringsliv og landbruk.
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www.scandic.no Tlf 800 49 900

• Strømprisene stiger!

• Vi holder kostnadene nede

• Kjøp varmepumpe nå!

Autorisert forhandler. Gunstig finansiering.

TOSHIBA VARMEPUMPER

RØRTEKNISK SERVICE

Varme - Sanitær
Prosess - Sprinkler

Smått eller stort
du får det gjort!

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

A.R. HELGEMO as

Nå får Coop-medlemmer drivstoff-rabatt
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 fyrings-
olje. 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

Roy Dalberg
mob 415 51 188

NB! Nyheter fra 

Orkide (avskårne) 114499,,--  
Asalea 8899,,--

Guzemania 115599,,--

Til farsdagen!
Mye fint i buketter og planter.

Rebustorget, Berkåk - Tlf 72 42 74 45

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

- autorisert bilverksted -

Husk å klargjøre bilen til vinteren!
Vi har høstkampanje på HELLA ekstralys
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Musikal med aktuelt innhold

Tracy Turnblad (Kari S.H. Brattset) leder an i demonstrasjonen for at hvite og svarte
kan synge og danse på samme scene. F.v. Veronica T. Almskår, Marit Rise, Jørgen

Østerås, Kari S.H. Brattset og Ane Rogogjerd.

Corny Collins (Roger Rise) i Corny Collins Show med godt grep
om danseren Amber von Tussle (Oda K.S. Holm). Brenda (Nadia
Kiryushcenko) og Duane (Ingebrigt Grut) danser i bakgrunnen.

Wilbur Turnblad
(Arne Bakk),
hovedpersonen
Tracys far, blir
forsøkt forført av
Velma von Tussle
(Malin Gunnes).

“Hairspray”, årets musikal for
avgangselevene ved ungdomsskolen,
føyer seg inn i rekken med vellykkede
forestillinger. Det er imponerende å få
til en slik forestilling med flotte presta-
sjoner på så kort tid. Alle elevene har
sine viktige oppgaver, i forbindelse
med forestillingen, det være seg på ell-
er utenfor scenen.

I disse amerikanske valgkamptider
var musikalens innhold med fokus på
raseskille meget aktuelt, selv om det
egentlige innholdet var hentet fra først
på 60-tallet. En annen aktuell pro-
blemstilling i musikalen var de smekre
jentene kontra de med litt mer fylde.
Dette kan være et vanskelig tema, men
ved å sette opp et slikt stykke sette det
fokus på at alle er like verdifull om en
er tykk eller slank - svart eller hvit!

Vel blåst - dere er flinke!

av Dagfinn Vold
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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
Seierdalen 7398 Rennebu 
edvin.eide@oppdal.com

6 måneder fri assistanse til

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:
Som Falck-medlem får du gode avtaler og

rabatterte priser hos en rekke 
samarbeidspartnere.

Ta kontakt for mer info!
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

• Revisjon

• Skatte og avgiftsrådgivning

• Bedriftsrådgivning

Gavetips til farsdagen:
Superundertøy fra Norheim 

Devold Ullundertøy – Ulvang sokker
Jakthansker – Turkjele m.m.

Velkommen innom til en trivelig handel!

Rennebu Turistkontor

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

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka

GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680 – e-post: kjeka@start.no

Dekk 

og felg
Bilpleie

Se vårt tilbud på el-sjekk bolig
Vi gir 20% rabatt

på bolig-/hytteforsikringen din
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Samarbeidsavtale RIL og Intersport
Det er inngått samarbeidsavtale mellom Rennebu IL og Intersport

Oppdal. Dette medfører at medlemmene i RIL får 20% rabatt på tren-
ings- og konkurranseutstyr, samtidig med at RIL får 3% kjøpeutbytte på
alt det medlemmene handler på Intersport. 

I avtalen ligger det også at Intersport skal arrangere spesielle handle-
kvelder for klubbens medlemmer. Denne uka ble det arrangert kveld
med fokus på skisesongen. Til våren blir det en ny kveld for fotball og
sommeraktiviter, opplyser Roy Elven ved Intersport Oppdal.

— Dette er en historisk god avtale, og spesielt er kjøpeutbytte som
går til klubben meget bra, sier Nils Petter Gundersen i RIL. Det er sendt
ut skriv til medlemmene som orienterer om avtalen sammen med et
handlekort. Nils Petter sier at det også er praktisk med frakt i og med at
Roy bor på Berkåk.

Vant aspirantprisen
Årets RennebuSpæll ble en suksess som samlet hele 16 korps
fra hele fylket. Og Rennebu Skolekorps vant aspirantprisen.

Årets aspirantpris gikk til Renenbu
Skolekorps, noe som var meget pop-
ulært. Rennebu fikk rosende ord for at
de hadde integrert aspirantene i stort
sett hele sin forestilling, og dirigent
Morten Hole var meget godt fornøyd
med korpsets opptreden og de gode
tilbakemeldingene de fikk. 

av Dagfinn Vold

Det var Byåsen Skolemusikkorps
som stakk av med det gjeveste trofeet,
samtidig som samme korps tok mus-
ikkprisen og underholdningsprisen.
Årets solistpris gikk til Liv Ellen
Rønning fra Frosta Skolemusikk og
Reithaug Skolemusikkorps. 

Oppdal Juniorkorps samarbeidet
med Melhus Skolekorps, og de tok
andreplassen sammenlagt.

Rennebu Skolekorps fikk aspirantprisen under årets RennebuSpæll. Her heves pokalen av
Sander, Linn-Amalie, Eir og Marit.

Torgdag
Selv om den offisielle åpningen av

torget på Berkåk er utsatt til våren, ble
det i forbindelse med Kulturvukku
arrangert torgdag forrige lørdag. Dette
kan sies å være en slags tyvstart på
bruken av nytorget, og de fremmøtte
fikk handle (og prøvesmake) varer fra
lokale produsenter og høre musikkinn-
slag fra kulturskolen. I og med at torget
på langt nær er ferdig, ble det på
mange måter en slags mini-torgdag,
men det dukket faktisk opp en del
mennesker. Spekemat, heggbærvin og
–saft, kjeks, flatbrød, lefse, stenbakt
”kaku”, vørterkake, kålrot og gulrot, i
tillegg til lokalproduserte lys,  var noe
av det som ble bydd fram denne dagen.
Nystekte lapper og kaffe ble solgt, og
de som syntes det ble for kaldt ute,
kunne ta med seg kaffen innendørs. 

Sangere og musikere fra kultur-
skolen fikk æren av å prøveåpne scena
på torget. Med anleggsmaskiner som
bakgrunn, fikk vi høre mange fine inn-
slag fra våre unge kunstnere, og det
hele kuliminerte med skikkelig rock fra
70-tallet. En fin prøveåpning av det
nye torget, som gjør forventningene til
bruken av torget enda større når det
blir helt ferdig våren 2009.
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Verdensdagen 2008
Hovedkomiteen takker LHL, instruktører,
Frivillighetssentralen, skolen, barnehagen og
bidragsytere på Hyggelig kveld, for flott innsats i
forbindelse med verdensdagen for psykisk helse
som ble arrangert 13. okt. Stor takk til skytterlaget
for velvillig innsats. Takker for fine gevinster og
gaver fra Buret, Hognamat, Berkåk blomster,
Spiren, OppSpinn, Ica, Prix og Byggmakker. Takker
også til Berkåk Bil for lån av lokale i arbeidstiden.
Hilsen hovedkomiteen for arrangementet av
Verdensdagen for psykisk helse,
Solfrid Skjerve, Astrid Snildal og Hilde Bjerkset

Svangerskapskurs/
foreldreforberedende gruppe
Det blir svangerskapskurs/gruppe mandag
17.nov.kl.13.30 til 15.30.
Dette er gruppe for blivende foreldre så både bliv-
ende mødre og fedre er vellkomne!
Påmelding tlf 72 40 25 35.

Hilsen Rennebu Helsestasjon
v/ jordmor og helsesøster.

- på Berkåk!

Randi Fagerli Vold er ved 
Rennebu Næringshage hver onsdag 

– ring for avtale eller stikk innom for en prat 

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

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

Trenger du rørlegger?
Vår servicebil

er i Rennebu hver uke.
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K U N N G J Ø R I N G E R
Kurs høst/vår 2008/2009 i regi av
Bygdefolkets Studieforbund – Rennebu
Kurs i stell og vedlikehold av motorsag – Hogst – 
Sikkerhetsopplæring: 22,5 t.

Tid og sted: Vinteren 2008/2009
Lærer: Ingebrigt Landsem fra Aktivt Skogbruk
Kursavgift: kr 2175,-
For spørsmål kontakt Ingrid Meslo,tlf 90960190 
eller Einar Holden tlf  97 50 85 44 

Melkeforedlingskurs, ferskost, yoghurt, surmelk: 12 timer.
Tid og sted: Feb./Mars 09, Voll eller Berkåk skole.
Lærer: Ragnhild Nordbø.
Kursavgift: ca kr 500,-. 

Stofftrykkekurs: 17 timer.
Tid og sted: Våren 09, Voll/Grindal
Lærer: Bygdekvinnelaget i Rennebu.
Kursavgift: ca kr 100,-  +  materialer.

Vevkurs: 60 timer.
Tid og sted: nov.08 -april 09,
Gammelskolen på Voll.
Lærere: Tora Husan og Kristine Rokkones. 
Kursavgift: kr. 4 000,- + materiell.
(Det kan også veves utenom kurskveldene)

Pilflettingskurs: 12 timer.
Tid og sted: 6.-8.2.09 i Fredheim på Grindal
Lærer: Lene Jacobsen
Kursavgift: ca kr 900,- inkl. materiell.

Kurs i klauvskjæring og klauvpleie: 12 timer.
Tid og sted: Februar 09, ved Orkla Samdrift, 
Stamnan.
Lærere: Klauvskjærer Trond Løfaldli og 
veterinær Harald Holm.
Kursavgift: ca kr 1500,- inkl. bok 
(kurset kan utgiftsføres)

Påmelding til alle kurs innen 16. november 2008 gjøres til
Bygdefolkets Studieforbund – Rennebu tlf 72 42 77 22. 
E-postadr.: rennebu.avloserlag@n-lt.no

Velkommen til å delta på kurs! 

”Vaktmester” i Bakkan Borettslag
Bakkan Berkåk Borettslag søker etter en nevenyttig og sprek
person – gjerne pensjonist -  som kan utføre ”vaktmester-
oppgaver” i borettslaget. Oppgavene vil i hovedsak bestå
av plenklipp om sommeren, snørydding m. snøfres og strø-
ing om vinteren – samt småreparasjoner.  Arbeid/oppdrag
på timesbasis. 
Kontakt styreleder Sivert Berg på mob.  904 18 808 snarest.

Rettelse fra RN nr 18: Mongoliakveld
Riktig tidspunkt er 7. november kl 20.00

EIN LUGGUM KVELD
i Biblioteket på Berkåk, søndag 16.11 kl. 19.30

Stian Hårstad fortel om utviklinga i 
dialektbruken i distriktet vårt.

Kaffepause – Kulturinnslag – Loddsal
Vel møtt!

Rennebu Mållag

FOREDRAG "skikk og uskikk i jobben"
Tirsdag 11/11 - 08 kl. 18.00
Sted: Kommunestyresalen

I forbindelse med fagforbundsukene 2008 ønsker
Fagforbundet 545 Rennebu å invitere alle interesserte til

fordrag om "skikk og uskikk i jobben" 
v/Siri Kristin Konstad.

Vi mener dette er noe for alle og enhver, så vi håper mange
tar seg tid til å komme og høre foredraget.

Enkel servering

Mali Stavnehagen fyller 70 år lørdag 15. nov -08.
Dagen feires med åpent hus på Sandbrekka lørdag 

15. november kl 18.00. Velkommen!

Årsmøte i Kvinnegruppa i Rennebu 
onsdag 3. desember -08 kl 19.00 

hos Inga Wennberg.
Sakliste: Åpning – Konstituering – Årsmelding 

Regnskap – Innkomne forslag - Valg
Forslag sendes til Solveig Træthaug innen 25. nov -08

Styret

Kanonballturnering
Rennebu BU arrangerer kanonballturnering lørdag 15.
november i Rennebuhallen fra klokka 11.30. Fem personer
per lag, begge kjønn må være representert. Middag og
medlemsfest med Trubadur Frode Haarstad i Furuly etterpå.
Festen åpner for andre medlemmer som ikke har meldt seg
på klokken 21.00. Hele arrangementet er kun for med-
lemmer, men det vil bli mulighet for å melde seg inn i løpet
av dagen i hallen og til kvelds i Furuly. Denne dagen kjører
vi tilbudsmedlemsskap! Spørsmål og påmelding rettes til
Anne-Grethe Eithun. Påmeldingsfrist 11. november. 

Tusen takk til alle som bidrog i forbindelse med
Dansegalla for funksjonshemmede i september. God hjelp
og gavmilde personer er uvurderlig.
Ingrid, Arb.senteret – Hanne Kristin, Rennebu kommune
Maj-Britt Frivillighetssentralen

Traktor til salgs - Volvo 340 75-mod. God stand, gått
3000 timer. Tlf 958 02 371

K U N N G J Ø R I N G E R
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Les  kundeavisen på www.coop.no

Dette skjer i Rennebu!
07.11 Ungdomskveld/Mongoliakveld Holsmoen 20.00
11.11 Innendørsskyting Berkåk 17.00
12.11 Formiddagstreff Menighetsh 11.00

Diakonutvalget
16.11 ”Ein luggum kveld” Biblioteket 19.30

Stian Hårstad; utvikling i dialektbruken vår
16.11 Håndballkamper i Rennebuhallen:

Rennebu – Leik J10 10.00
Rennebu – Surnadal J14 11.00
Rennebu/Sokna – Ålen/Brekken J16 12.00
Rennebu – Rindals-Troll J12 13.00
Rennebu – Rindals-Troll J14 14.00
Rennebu/Sokna – Røros/Os Nansen J16 15.00
Rennebu – Charlottenlund K4. div 16.15

18.11 Innendørsskyting Berkåk 17.00
18.11 NMF Kvinneforeningsbasar Misjonshuset Voll 19.30
22.11 Julebord – Gammeldansen Samfunnshuset
22.11 Pubkveld Furuly 22-01
Rennebu Songkor onsdag kl 19.30 – 22.00 Voll skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 19.30-22.00 på Berkåk skole
Linedance på Stamnan søndager kl. 19.00
Hvis du trenger skyss eller følge til et arrangement / aktivitet,
kan du ta kontakt med frivillighetssentralen, tlf 72 42 62 64

TTaakkkk  oogg  PPRRIIXX

ffoorr  GGuullee  pprriisseerr

LLuutteefifisskk--  oogg  rraakkfifisskkaafftteenn  
2222..  nnoovveemmbbeerr

Påmeldingsfrist 17. november
Åpen bar med 18 års aldersgrense

NNaabboovvaarrsseell  ssppiilllleerr  ttiill  ddaannss!!

ttllff  6622  4488  5555  5500
wwwwww..kkvviikknneeffjjeellllhhootteellll..nnoo

Prior kyllingkjøttdeig 400gr. kun 2000

Coop kjøttdeig svin 400 gr 1990

Norske epler 1,5 kg poser 1190

RUNDVASK? 
Maximoppen tak/vegg/gulv 7900

reservemopp     3900

pr pk

pr pk

pr kg

NB. Med forbehold om utsolgt/trykkfeil


