
Kulturvukku
i Rennebu
arrangeres  i
år for andre
gang. Det hele
startet ved en
tilfeldighet i
fjor, men nå
ser det ut til å
bli et årlig
arrangement.

Fjorårets
Kultur-vukku ble
såpass vellykket at
det var stor enighet
blant aktørene at
den måtte gjentas også i år. RennebuSpæll og
ungdomsskolens årlige musikal er på en måte
stammen i kulturvukku, og med disse arran-
gementene som utgangspunkt har det blom-
stret opp flere arrangement for en hver smak.
Det blir pubkveld på Sandbrekka, forfatterbe-
søk av Bjørn Arild Ersland i Lavvoen ved
Rennebuhallen, håndverk i Lavvoen, åpent
bibliotek, FN-konsert og konsert med toner
fra Trollheimen i Lavvoen. Og i forkant av
selve kulturvukku blir det konsert i Berkåk
kirke med Hauka Dekorum og organist
Gunnar Bonsaksen.

Årlig Kulturvukku
— Vi satser nå på kulturvukku hvert år

fremover. Fjorårets arrangement gav oss
mange erfaringer som vi tar med oss videre,
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sier Kenneth Teigen. — Det vi kan slå fast er
at med bare å  samhandle og samarbeide litt
så er det utrolig hva en kan få til.

Gjennom samarbeidet om Kulturvukku
har aktørene fått støtte til markedsføring
både fra næringsliv og Renenbu kommune.
— Da håper vi selvsagt at folk flest støtter
opp om de forskjellige arrangementene den-
ne uka. Du finner helt sikkert arrangement
som passer for deg, sier Kenneth og henviser
til både forskjellige artikler og annonser i
denne utgaven av Rennebu Nytt.

Klart for Kulturvukku
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Jeanette Paulsen og deler av gamle Java holder
konsert i Lavvoen søndag 22. oktober kl 18.00.

Konserten har fått navnet “Toner fra
Trollheimen”.

KAFFE
PÅ

VEIKROA

Distriktets største kaffeutvalg
Kaffen kan nytes med:
– ferske bakevarer
– nystekte wienerbrød

– softis m/ skogsbærcoulis
KAN OGSÅ TAES MED
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Lørdag 21. oktober er det igjen
duket for Midt-Norges største under-
holdningskonkurranse for skole-
korps - RennebuSpæll. 

— Konkurransen arrangeres i år
for 12. gang, og i år kommer det 15
korps med tilsammen 900 musikere
og ledere, forteller Gørild Meland -
leder i arrangementskomiteen.

Stort arrangement
RennebuSpæll er det nest største

årlige arrangement i Rennebu, og det
vil være rundt 150 personer i komite-
arbeid denne dagen. — Rennebu-
Spæll er hovedinntekten til Rennebu
skolekorps, og det virker som både
komiteer og gjester storkoser seg
denne dagen.

«Eventyr - det var en gang» 
RennebuSpæll har et nytt tema for

hvert år. Årets tema er en større
utfordring for korpsene enn tidligere,
for det finnes nemlig ikke så mange
“eventyr-noter” arrangert for korps.
— Vi har hørt om mange kreative løs-
ninger, og det har vært mye arbeid
for dirigenter og støttegrupper, for-
teller Gørild. 

Hvert korps har inntil 20 minutter
på sin fremførelse, og det deles ut tre
premier for samlet opptreden, samt
bestepremie i klassene underhold-
ning, musikalitet, aspirantinnslag og
solistprestasjon. Og før premiene
deles ut blir det konsert med Nidaros
Brassband. 

Rennebu skolekorps deltar sammen med
Meldal skolekorps i årets RennebuSpæll 

- her i konsentrert øving.

RennebuSpæll 2006:

- et eventyr

Pubkveld med underholdning
På Sandbrekka har det etter

hvert blitt tradisjon med pub i
regi av UL Framtidsvon. Fredag i
kulturvukku er det duket for en
ny kveld. 

Denne kvelden blir en skikke-
lig helaften som starter med
underholdning med Rute 4 sin
fremføring av “Par i hjerter”.
Deretter blir det dans til toner fra
Drivstuens.

Toner fra
Trollheimen
Matiné i Lavvoen Berkåk
22. oktober kl. 18.00

Opplegg og regi er ved
Berkåksjenta Jeanette Paulsen, som
opptrer sammen med gitarist og sam-
boer Jo Ranheim og Stjørdalsjenta
Ann Helen Stamnsve på fiolin og
Reidar Løfaldli på gitar.

Jeanette har rukket å bli 26 år og
har avsluttet sin mastergrad i
musikkvitenskap i Trondheim, som
betyr at hun nå er lektor i musikk.
Hun bor i Trondheim, men har for
tiden to jobber, en 30% stilling i kul-
turskolen i Rennebu og ca. det tilsva-
rende i Orkdal. På begge plasser
underviser hun i sang og klarinett.
Ambisjonen er at hun etter hvert skal
få seg en jobb med undervisning i
videregående skole.

Jeanette syntes “Toner fra
Trollheimen” kunne passe godt som
navn på denne konserten. Vi skal
nemlig få høre folketoner hovedsake-
lig fra Rennebu, Oppdal og Rindal.
Rindalingen Jo Ranheim har bla.
tonesatt flere av Ola Sætroms dikt.
Det blir også et gjenhør med Kåre
Sundsets sang ”Mor”, som Jeanette
og hennes medmusikanter fra tiden i
gruppa Java bla. fremførte under
Rennebumartnan i 2003. 

Jeanette gleder seg stort til å få
komme å opptre i en Lavvo – for det
har hun aldri gjort før!
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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 Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget

bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Tradisjonen tro setter 10. klasse
ved Rennebu ungdomsskole opp en
musikal - i år for 6. gang! De tidligere
musikalene er "Grease", "Flashback",
"Bør Børson", "Folk og røvere i
Kardemomme by" og "Emil i
Lønneberget".

Denne gang er det “Annie” - en
familiemusikal fra de glade 30-årene i
Amerika. Annie bor på barnehjem,
men får en ukes opphold hos den
styrtrike forretningsmannen Daddy
Warbrucks. Han blir sjarmert av hen-
ne og selv om kjeltringer forsøker å
utgi seg for Annies foreldre og der-
ved presse ham for penger, så blir
Annie hans adopterte datter.

De fire elevene RN snakket med,

Familiemusikalen «Annie»
10. klasse ved Rennebu ungdomsskole fremfører i år
musikalen «Annie». Forestillingen framføres i Rennebu-
hallen på Berkåk 25. og 26.  oktober.

Orgelkveld og Orgelklubb
Orgelkomiteen som samler inn penger til nytt orgel i Berkåk kirke har to

arrangement i forkant av og i løpet av kul-
turvukku. Søndag 15. oktober om kvelden
er det orgelkveld i Berkåk kirke med Hauka
Dekorum og organist Gunnar Bonsaksen.

Tirsdag 24. er det klubb, flesk og duppe i
Hallandsstuggu. Dette har etter hvert blitt et
populært tiltak der mange stikker innom på
vei hjem etter arbeidstid for å få seg et herlig
måltid i en sosial sammenheng.

Eli Krogstad er en ildsjel bak orgelklubben.

Hakk 
din egen veske

Mandag i Kulturvukku får
du sjansen til å lære hak-
king i Lavvoen.

Det er Rennebua som står bak
opplegget, og Astrid Hårstad fortel-
ler at de har hatt en del spørsmål om
hakking. Derfor passet det godt å ha
dette som tema for en kveld i lavvoen
under Kulturvukku. 

— Hakking er en gammel teknikk,
men ikke så mye brukt. I det siste har
den blitt aktuell igjen, og det er “in” å
lage noe som en har bruk for selv -
som vesker, belter og lignende.
Hakking er en enkel og forholdsvis
rask teknikk, og den passer derfor
godt i lavvoen, sier Astrid.

Dette er et prøveprosjekt både for
Kulturvukku og for Rennebua, men
Astrid har god tro på at dette blir
både stemningsfullt og interessant.
Lavvoen inneholder benker og bord
som passer godt til et slikt opplegg,
og det er plass til 70 personer. Med
ildsted for en stor svartkjel, skal det
heller ikke bli  manko på kaffe.

Skuespillere klar for “Annie”.
Lars Ole Næverdal  Øversjøen (Drake

Butler),  Øyvind Flotten (Mister
Bundels), Line Krovold (Mister

Warbukcs) og Tuva Børgesdatter Larsen
(Annie).

kunne fortelle at manuset til deres
oppsetning er tilpasset dem, men at
det inneholder hele historien. Det blir
sang, dans og drama, med både solo-
prestasjoner og i grupper.

Alle elevene i klassen har oppga-
ver i forbindelse med oppsetningen,
og de synes det er en artig og spen-
nende form for skole. De gleder seg -
og er litt nervøs til skolens store hap-
pening i Rennebuhallen.



4 RReennnneebbuu  NNyytttt

Topptrim i
Rennebu
Topptrimpostene i
Rennebu har vært ekstra
godt besøkt i sommer. 

Arne Sæther på toppen av Ilfjellet.

I slutten av august hadde 185
skrevet navnet sitt i bøkene både på
Ilfjelltoppen og på Brattskarven. 

— Mange har gitt tilbakemelding-
er om at de har vært på turer dit
senere, så vi regner med at flere enn
200 har tatt turer til toppene i som-
mer, forteller Gunnar Bruheim, leder
i Rennebu idrettslags trimgruppe. 

Fristen for å levere klippekortene
på Turistkontoret for å bli registrert
som “topptrimmer” er satt til 15.
oktober. Mange har samtidig med
innleveringen av kortet kjøpt seg
topptrimskjorte. Gunnar forteller at
det ble for få skjorter i de små stør-
relsene for barn. Disse er nå etterbe-
stilt, og blir levert på Turistkontoret
ca 15. oktober.

Mette – ei aktiv dame 
med et stort hjerte til natur og bevegelse

I flere år har en hard kjerne
av damer møttes til en kveld
med trim i gymsalen på Voll
skole, og i alle disse årene har
Mette stilt opp som frivillig og
entusiastisk instruktør.

Hovedmålet har vært akti-
vitet i et trivelig miljø.
Takhøyden har vært og er stor,
absolutt alle som har lyst til å
bevege seg har blitt ønska vel-
kommen av Mette og damene.
Det stilles små krav til lav hvile-
puls og heftige fysiske utfol-
delser, de trener ut i fra mottoet
”kom som du er og tren det du
føler at du greier”. Erfaringene
viser at de fleste tar i litt ekstra
og utfordrer seg sjøl når de kommer
sammen med flere, og det gjør godt
for kroppen. Ingenting skal gjøre
vondt når en trener, synes Mette,
men litt melkesyre i musklene og
høyere puls gjør bare godt.

Hun finner mye trivsel og livsgle-
de i å holde seg i aktivitet, på egen
hånd eller sammen med andre. Turer
i skog og mark, alle tider av året, er
en nødvendighet for henne, og for
ektemannen Anders. Filosofiske

betraktninger, følelsen av at kroppen
har det bra, naturen sine skiftninger
etter årstida, er noe hun ikke hadde
greid seg uten. Men sprek? Nei da,
jeg er bare sånn helt vanlig, det er
derfor jeg med hånda på hjertet kan
si at ingen blir skremt bort fra dame-
trimmen på Voll, sier Mette. Hun
oppfordrer flere til å ta turen til Voll
på tirsdagskveldene utover høsten,
og Bonderomantikk? – det går i repri-
se på lørdagene.

Fikk støtte til fotballmål
Rennebu Supporterklubb er en sammenslutning

som ønsker å støtte opp om alt i Rennebu - og ikke
bare fotball. De har i den sammenheng opprettet et
kulturfond - Rennebu Supporterklubbs kulturfond.
Rennebu IL, juniorlaget i fotball  - Rennebu IL, seni-
orlaget i fotball - Vonheim Barnehage  - Tormod og
Jørgen Østerås har så langt mottatt støtte.

Forespørsel eller søknad sendes til  jka@renne-
busupporterklubb.com. Søknader for 2007, må være
styret i hende innen 30. desember 2006.

Stian Knutsen og Jens Kristian Auke overrekker to 
fotballmål til Vonheim barnehage..

Lisensfelling på bjørn 
Direktoratet for naturforvaltning har åpnet opp for lisensfelling på 1 bjørn

innenfor kommunene Rennebu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Tydal og
Selbu og 2 bjørner innenfor kommunene Åfjord, Roan og Osen i perioden 25.
september til og med 15. oktober. 

Les mer på nettsiden www.rennebu.kommune.no
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Organisasjonen Leger Uten
Grenser har som en målsetning å set-
te fokus på medisinsk hjelp til men-
nesker som lever i kriser utenfor
medienes søkelys. Foruten å gi medi-
sinsk hjelp ønsker organisasjonen å
fortelle om overgrep og lidelser de
ser i de områdene de arbeider.

Hvert år utgir Leger Uten Grenser
en oversikt over verdens 10 mest
underrapporterte humanitære kriser
– de som mediene ikke dekker og
som verden derfor glemmer.

Leger Uten Grenser er en av ver-
dens største humanitære organisasjo-
ner med over 400 medisinske pro-
sjekter i over 70 land. Det hele startet
etter initiativ fra en gruppe franske
leger under Biafra-krigen på 60-tallet.

Leger Uten Grenser er nøytral i
konflikter, og krever full og uhindret
adgang til mennesker i nød.
Hovedandelen av pasienter er barn
og kvinner som lever i krig og kriser.
I hver krise Leger Uten Grenser er

involvert arbeider engasjerte feltar-
beidere. De jobber gjerne under tøffe
forhold med lav lønn. Teamene
består av leger, sykepleiere, bioinge-
niører, logistikere og administratører.
Leger Uten Grenser mottok i 1999
Nobels fredspris.

I fjor reiste norske feltarbeidere fra
Leger Uten Grenser til over 70 felt-
oppdrag til humanitære kriser som
borgerkrigens Kongo, anarkiets
Somalia, sultens Niger og jordskjel-
vets Pakistan.

Av Leger Uten Grenser sine mid-
ler går 76% til medisinsk hjelp, 3,4%
til å påpeke urett og overgrep, 11,7%
til å samle inn penger, 6,6% til admi-
nistrasjon og 2% til humanitære akti-
viteter.

Organisasjonen tar ikke imot mid-
ler som kommer i konflikt med Leger
Uten Grenser sine grunnverdier. I
praksis betyr det at de ikke tar imot
penger fra tobakks-, alkohol- eller
våpenindustrien.

Under innsamlingsdagen den 22.
oktober har du muligheten til å gi ditt
bidrag som giver eller også som bøs-
sebærer. Det vil bli mye stoff om
aksjonen på NRK framover. Ellers
kan du lese mer om organisasjonen
på www.legerutengrenser.no

På vegne av aksjonskomiteen i
Rennebu, Astri Snildal.

TV-aksjonen 2006:

Leger uten grenser
Høstens TV-aksjon går av stabelen søndag 22. oktober.
Leger Uten Grenser er i år valgt ut til å være mottaker av
de innsamlede midlene. 

Foto: Petter Hveem/Leger Uten Grenser

Statsbudsjettet 2007:

769.000 tusen kroner til Birka
Årets statsbudsjett tilgodeser Birka med 769.000 kroner til å videreføre arbeidet med et nasjonalt senter for kunst og

håndverk. Dette er en økning på kr 269.000 i forhold til statsbudsjettet for inneværende år - altså en økning på vel 50%.
— Vi er godt fornøyd med at beløpet stiger, det viser at vi blir tatt på alvor, sier daglig leder i Birka Kenneth Teigen.

— Vi ønsket opprinnelig et høyere beløp, f.eks. 1 million, men det er mange om beinet og mange gode saker som kjem-
per om pengene på statsbudsjettet. 

Kenneth Teigen er nå spent på om de lokale og regionale bidragsyterne følger opp bevilgningen fra statsbudsjettet,
og bevilger i samme størrelsesorden.  — Det er viktig at bevilgningene blir fulgt opp for at vi i Birka skal være i stand til
å følge opp forventingene. Vi har aldri hatt et så godt utgangspunkt i arbeidet med birka som nå. Vi har full bemanning
med tre personer, og med bevilgningen på statsbudsjettet skaper det optimisme for det videre arbeidet.

Tid for ny runde med ung-
dommens kulturmønstring.

Ungdommens Kulturmønstring ,
eller UKM, er et årlig arrangement
som gir deg sjansen til å vise andre
hva du driver med. 

Du må være mellom 10 og 20 år.
Blir du med på mønstringen har du
mulighet til å bli tatt ut til fylkes-
mønstring og er du riktig heldig
kommer du videre til landsmønstring
i Trondheim. For å gå videre må du
minst fylle 13 år i 2007.

Både enkeltpersoner og grupper
kan delta.

Du kan delta med det meste av
kulturaktiviteter som design, musikk,
teater, dans, billedkunst, litteratur,
video, foto, kunsthåndverk, stand up,
husflid osv.

Vi i Rennebu har planlagt å ha
vårt arrangement den 20. januar 2007.
Påmeldingsfrist settes til 10. januar
2007. Du kan melde deg på gjennom
UKM sine nettsider. Gå inn på
www.ukm.no og klikk på ”påmel-
ding”. Ellers vil det bli lagt ut egne
brosjyrer som du kan bruke til å mel-
de deg på.

Påmeldingene skal til kulturkon-
toret. Her kan du også få mer infor-
masjon og hjelp om du skulle trenge
det.

Hilsen Astri på kulturkontoret,
tlf 72 42 81 67
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ulturv  kku
20.-26.10. - i Rennebu - 2006K

Pubkveld 

RennebuSpæll

Toner fra Trollheimen

Forfatteren Bjørn Arild Ersland

Åpent bibliotek

Hakk din egen veske

Klubb, flesk og duppe

FN-konsert

Åpent bibliotek

“Annie”

“Annie”

Åpent bibliotek

Fredag 20. oktober:

PPuubbkkvveelldd  
Kl. 20 – 01 på Sandbrekka. Underholdning av Rute 4.

Lørdag 21. oktober:

RReennnneebbuuSSppæællll
Kl. 11 –17.15 Konkurranse. Kl. 19 -20  Festkonsert/premieutdeling 

Søndag 22. oktober:

TToonneerr  ffrraa  TTrroollllhheeiimmeenn
Kl. 18.00 Matiné  i Lavvoen med Jeanette Paulsen - sang, Jo Ranheim - gitar Reidar
Løfaldli - gitar

Mandag 23. oktober:

FFoorrffaatttteerreenn  BBjjøørrnn  AArriilldd  EErrssllaanndd
Kl. 12.45 - 13.30 i  Lavvoen – for skolebarn og andre som gjerne vil høre på.

ÅÅppeenntt  bbiibblliiootteekk
Kl. 16 -19 - med kaffe og saft

HHaakkkk  ddiinn  eeggeenn  vveesskkee
Kl. 19 Håndverk i Lavvoen. Damene fra Rennebua viser deg hvordan, og ordner med garn
og utstyr. 

Tirsdag 24. oktober - FN- dagen:

KKlluubbbb,,  flfleesskk  oogg  dduuppppee
Fra kl 14.00 i Hallandsstuggu. Arr.: Orgelkomiteen 

FFNN--kkoonnsseerrtt
Kl. 18 i Lavvoen med Kulturskolen, og kanskje kommer mannskoret?

Onsdag 25. oktober:

ÅÅppeenntt  bbiibblliiootteekk
Kl. 10 -13 - med kaffe og saft

““AAnnnniiee””
Kl. 19.30 Premiere i Rennebuhallen. Ungdomsskolens oppsetning.

Torsdag 26. oktober: 

““AAnnnniiee””
Kl. 12.30 i  Rennebuhallen. Ungdomsskolens oppsetning.
Kl. 19.30 i  Rennebuhallen. Ungdomsskolens oppsetning.

ÅÅppeenntt  bbiibblliiootteekk
Kl. 16 - 19 – med kaffe og saft

Samarbeids-
partnere for
Kulturvukku

2006:

- en aktiv medspiller

Norges ledende salgsutstilling for Husflid og Håndverk�
www.rennebumartnan.no

Rennebu Bygdearrangment as

Det er viktig 
å ha noe 
å leve av

- men 
like viktig 
å ha noe 

å leve for!
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Orgelkveld
i Berkåk kirke søndag 15. oktober kl 19.30

Medvirkende
- sang v/ Hauka Dekorum
- Gunnar Bonsaksen deltar
- Arne Ree med orkester

- ofring til orgel

Etter konserten blir det bevertning og utlodning i menighetshuset.

Velkommen!
arr.: Orgelkomiteen

PPuubbkkvveelldd  SSaannddbbrreekkkkaa
ffrreedd  2200..  ookktt  kkll  2200--0011

Rute 4
fremfører “Par i hjerter”

Dans til Drivstuens
Inngang 150,-

Arr.: ULF

FFNN--KKOONNSSEERRTT
mmeedd  KKuullttuurrsskkoolleenn

Elever fra Rennebu Kulturskole 
holder konsert i Lavvoen 
tirsdag 24.10 kl 18.00.

Gratis inngang

““TToonneerr  ffrraa
TTrroollllhheeiimmeenn””

i Lavvoen søndag 22. oktober kl 18.00

med Jeanette Paulsen, Jo Ranheim 
og Reidar Løfaldli
Inngang kr 75,-

inkl kaffe og en liten smak av Rennebu

Billettsalg hos Rennebu Turistkontor fra 12. oktober
(begrenset antall)

KKlluubbbb,,  flfleesskk  
oogg  dduuppppee

på Hallandsstuggu 
tirsdag 24. oktober fra kl 14.00.

arr.: Orgelkomiteen

ÅÅppeenntt  bbiibblliiootteekk

Høst er boktid
- ta derfor en tur til biblioteket 
og se vårt rikholdige tilbud!

Åpent:
Mandag 
16 - 19
Onsdag 
10 - 13
Torsdag 
16 - 19

I Kulturvukku 
serverer vi kaffe og saft!

HHaakkkk  ddiinn  eeggeenn  vveesskkee

i Lavvoen mandag
23. oktober kl 19.00.

Kaffe på svartkjel!
Pris som dekker 

hakkekrok og garn.

Arr. Rennebua
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i Rennebuhallen, lørdag 22. oktober

1. Rennebu / Meldal Skolekorps                    kl. 11.00 – 11.20
2. Soknedal Skolekorps                      kl. 11.25 – 11.45       
3. Oppdal Juniorkorps                                   kl. 11.50 – 12.10
4. Vikhammer og Saksvik Skolekorps                 kl. 12.15 – 12.35
5. Nidarvoll Skolemusikkorps                 kl. 12.40 – 13.00

6. Åsheim Skolemusikkorps                kl. 13.30 – 13.50
7. Strand Skolekorps                                 kl. 13.55 – 14.15
8. Halsen Skolekorps                            kl. 14.20 – 14.40
9. Furuhaugen og Flatåsen Skolekorps     kl. 14.45 – 15.05

10. Viggja og Børsa Skolekorps                       kl. 15.35 – 15.55
11. Selbu og Øverbygda Skolekorps             kl. 16.00 – 16.20
12. Melhus / Utleira Skolekorps                   kl. 16.25 – 16.45
13. Brundalen & Charlottenlund Skolekorps kl. 16.50 – 17.10

Billettsalg:  voksne kr 100,- barn (3 – 15 år) kr   50,-

Kl. 19.00 
Festkonsert med Nidaros Brass Band og premieutdeling

Arr. Rennebu Skolekorps
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Arr. Rennebu Bygdearrangement as - sammen med 100 frivillige i over 20 år.
Rennebumartnan 2007: 17. - 19.  august

UTSTILLER GAVE VINNER
1. Gjørv Gård, Hjort morrpølse Eli Hårstad
2. Gjørv Gård Hjort morrpølse Gunnar Lindemark
3. Gangstad GårdsysteriNannas Konfektost Margot Stavne
4. Gjørv Gård Hjortepate` Per P. Stavne
5. Skånåliseter Marinert Gjeta Stig Løfshus
6. Romstad Gård Grankvisteddik Randi V. Scharer
7. Romstad/Gangstad ost/gele Arne Stig Nygård
8. Romstad/Gangstad ost/gele Bjørg Voll
9. Trond Rastad Telysestake Margrethe 

Granhaug
10. Danny`s Tresmie Treskål Målfrid Grendal
11. Øyvind Heimstad Grønt Stettfat Brit B. Gustafsson
12. Norway Form Trekopper Sissel Lium
13. Karin K. Ebersbach Kall Oddny Grøtte
14. Rennebu Snekkeri Hylle Liv Bruheim
15. Storli Keramikk Skål Olav Skamfer
16. Storli Keramikk Klokke Gudveig Drugudal
17. Storli Keramikk Klokke Åse Marie Næss
18. Annes Keramikk ”Høne” Ivar Gunnes
19. Capra, Kurv m/såpe og shampo Kjellfrid Engesmo
20. Ovedie`s Lin Linbukett i vase Ragna Myrmo
21. Ole Eggan Design 2 stk engler Tommy Skamfer
22. Otta Tredreiingsverksted, Treskål Tordis Bjørnstad
23. Tinemaker´n ”Skap” Per Ivar Wold
24. Øyvind Heimstad Tursett Siri Mette Haugset
25. Opplys Lange lys Ola Rokkones
26. Opplys Lange lys Bjørg B. Sundset
27. Opplys Kubbelys Ola Krogstad
28. Opplys Kubbelys Aina Fossum
29. Trond Rastad Lysestake Arne Sæter
30. Frank Smed Fantestake Ida K. Solberg
31. Evelyn Refsahl Tova bilde Ivar Langklopp
32. Hendrieke Berg Bilde Kristbjørg Fossum
33. Vevstuggu Bilde Liv Haugen
34. Edda Mork Englebilde Gunvor Rise
35. Trønderdesign Silkeskjerf Ingrid Larsen
36. Småbruket Dørskilt Astrid Hårstad
37. Trønderdesign Silkeskjerf Stine Mari Myran
38. Biri Tapet Brikke Rune Bakk
39. Apple Quilt Løper Jon Sverre Sugaren
40. Asbjørg`s Veveri Rød løper Bård Tore Berntsen
41. Ranveig Lunestad Vevd brikke Tor Olav Østerås
42. Karin Kristiansen Vevd veske Hallgeir Haugan
43. Lillebiss Blå løper Rune Gottheim
44. Lilleberre Smykker Smykkesett Jon Austberg
45. Kniv Ola Neverkopp Ola Bøe
46. Lilleberre Smykker Refleksskjerf Arnolf Hårstad
47. Mari Lilleberre/Østerdalssmia, T-lysestake

Britt Sølvi Løvrød
48. Mari Lilleberre/Østerdalssmia, Lysestake

Joar Flatås

49. Kamer Skinn Skinnhjerte Inge Fjelle
50. Ingun Dahlin Keramikkbilde Haldis Voll
51. Ingun Dahlin Keramikkbilde Ola Bjerkås
52. Ingun Dahlin Keramikkbilde Kirsten Stubsjøen
53. Steinar Garberg Skulptur Kristin Malmedal
54. Randis porselensv 2 malte glass Arne Lundaløkk
55. Vasli Tre 2 stk lysestaker Ingeborg Johnsen
56. Vasli Tre 2 stk lysestaker Inger Uvsløkk
57. Rirkula Trearmbånd Wenche Olufsen
58. Rirkula Skjerf m/pynt Gunhild Støen
59. Torunn Syversen ”Bilde” Ane Rogogjerd
60. Ingun Dahlin, Blått keramikkbilde Ingebjørg Øien
61. Ingun Dahlin, Blått keramikkbilde Ingvar Sollid
62. Åsen Vev Løper Marit Flå
63. Pels-strikk Skjerf Jens Kr. Auke
64. Otta Vev og Keramikk, Løper Karen Bergehaug
65. Glassdesign as T-lysestake Berit Trønsdal
66. Budalshjerte Jakke Anne Inger Engdal
67. Norske Angoraprodukter, Såler Jon M. Eithun
68. Anne Grethe Engstrøm, Glasskål Torill Skjerve
69. MÅL Keramikk Skål Jan Olsbakk
70. Gerd Turid Forsberg Kakespade Magne Grendal
71. Edda Mork Brosje Kjersti Knutsen
72. Ametysten Sølvkjede Svend Halseth
73. Nidaros Metalvarefabrikk, WC-skilt Siv Stokke
74. Kari Løberg Borten Smykkesett Angrim Brattset
75. Fionas Sølvsmie Smykke John Olav Halland
76. Nabben Brukskunst Rosa nål Morten Buseth
77. Joy Design Ørepynt Kjell Ove Ødegård
78. Petter Vollen Nøtteknekker Bjørn Nyberg
79. Petter Vollen Nøtteknekker Oddvar Rise
80. DalTinn Brosje Knut Jerpstad
81. Rune Bruvik Trau Jan Olav Reistad
82. BLK Keramikk Fat Mari Ytterhus
83. Aune Keramikk Blå skål Siri Aune
84. Jan O. Aune, Trekopp m/innhold May Grethe Solberg
85. Jan Arne Ervik Flaskeeske Oline Lilleholthe
86. Stana Tredreiing Dobbelt fat Rutt Grøtte
87. Morten Wist Kvernkall Ola Øye
88. Anne-Britt Dybdahl 6 malte glass Solveig Anglen
89. Line Glass Lampe Jostein Drugudal
90. Øivind Fjeldskår Treskål Martha Withbro
91. Duodu Pulsvanter Morten Olsen
92. Aage Bergedahl Speil Linda Solberg
93. Rennebu Bygdearr. Martnasskjorte Per M. Krogstad
94. Rennebu Bygdearr Martnasskjorte Stig Wiggen
95. Rennebu Bygdearr Martnasskjorte Toril Ommedal
96. Rennebu Bygdearr Martnasskjorte Arild Skjulshus
97.Rennebu Bygdearr Martnasskjorte Rolf Erik Jordet
98.Rennebu Skog og Hage, Vinkelsliper Jarle Eggan
99.Benth Owesen Keramikkfat Nina Kosberg
100.Jan Arne Ervik Treskrin Aud Nyberg

Gaver fra utstillere til dugnadsfolket 2006

Gavene er trukket blant alle som deltok på dugnad under Rennebumartnan 2006.
Gavene hentes hos Rennebu Turistkontor.
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Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner - Jordrenseanlegg hytter/boliger

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

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

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

unngå marerittet!

RReennnneebbuu  kkoommmmuunnee

Opplever du at 
trafikken er utrygg?

Da bør du komme med innspill til trafikksikker-
hetsplanen (TS-planen) for Rennebu kommune
for de neste 4 år.

Planen er grunnlaget for de tiltak og priorite-
ringer som blir gjort for å bedre trafikksikker-
heten gjennom året - og for søknad om 
økonomisk støtte for å gjøre trafikken tryggere.

Hovedmål nr 1 er at barn og eldre må kunne
ferdes trygt i trafikken.

Trafikksikkerhetsutvalget ved teknisk rådgiver
ønsker innspill til planen.

:: Beskriv problemet eller ideen
:: Foreslå eventuelle tiltak

Frist for å komme med innspill er 1. november
2006.

Sendes til Rennebu kommune 
v/ Teknisk rådgiver, 7391 Rennebu 
- gjerne via ePost

Hørselshjelp i november
Bjørg ferierer, derfor blir det hørselshjelp på
sentralen først 
MANDAG 20. november kl.14.00

Kommunale møter 
åpne for publikum
17.10. Formannskapet 09:00
19.10. HOO 09:00
20.10. MTL 09:00
26.10. Kommunestyret 19:00

NB  Ekstra møte

Sakspapirer til møtene legges ut på
Servicetorget, biblioteket på Berkåk og i daglig-
varebutikker.

HØSTTORG HOS BADEMILJØ

-30% Foss standard baderomsmøbler
FM Mattson dusjbatteri, skoldesikkert

veil 1277,- NÅ 950,-
Svebergs entre dusjhjørne med dører som 
kan slå begge veier veil 7740,- NÅ 5990,-

Se brosjyre som kom i posten

Åpningstider: man - fre 9-15

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

 
 

Spennende lesing i høstmørket
"Sagn og fortellinger fra Rennebu" 

av Ingebrikt O. Rokkones

Supert gavetips til alle med interesse for
lokalhistorie og spennende fortellinger!

Velkommen innom!



Takkeannonse
Vi vil med dette rette en stor takk til alle som hjalp til under
Dansegalla for funksjonshemmede i Rennebuhallen fredag
8. september. Takket være en løsningsorientert og trivelig
komite ble alle utfordringer tatt på strak arm, og alle våre
nær 200 gjester fikk en trivelig kveld.
Takk  til May og Rigmor på Torgkroa for god mat, og ekstra
takk til ESSO, Statoil, KRK, Prix og Hårstad Transport for
gaver vi fikk til utlodningen.

Hanne Kristin – Arild – Ingrid – Maj Britt

Gla’trim  på Voll skole 
hver tirsdag fra 2. oktober. Oppstart kl.20.00

Trim til musikk med Mette Nordbø som instruktør.
- Trivsel og trening gir hverdagen mening  - 

Gamle og nye trimmere er hjertelig velkommen.
Deltakeravgift kr. 100,-

Interesse for scrap book kurs?
Vi vurderer å arrangere kurs i scrap booking et par kvelder 

i november hvis det er nok interesse.
For mer info. ring Maj Britt på frivillighetssentralen 

– tlf. 72 42 62 64
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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
Vi har endret åpningstida på sentralen! 

Åpent mandag, tirsdag, torsdag og fredag
mellom klokka 08.30 og 15.30.
Noen opplever det vanskelig å treffe oss
på telefon enkelte dager, og det beklager
vi. Det er en del oppdrag ute som gjør at
vi ikke kan være til stede hele tida. 

Men nå garanterer vi at noen svarer i andre enden hvis
dere ringer tirsdag eller torsdag mellom kl. 09.00 - 15.00.
Ellers må dere gjerne stikke innom når som helst, vi har 
kaffe og tid til en trivelig prat – i kjelleren hos oss er det
både hjerterom og husrom.
Er det arrangement eller aktiviteter noen i bygda kunne
tenkt seg å komme i gang med er vi åpen for forslag, og vi
blir gjerne med som medarrangør og god hjelp.

Neste Rennebu Nytt 
kommer torsdag 26. oktober.

Frist for stoff er torsdag 19. oktober.
Mediaprofil - tlf 72 42 76 66

Epost: dagfinn@mediaprofil-as.no

Tenk vinterdekk nå!

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka, GUNNESGRENDA/BERKÅK

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

Knalltilbud på testvinner i Motor 05/06

Michelin X-ice north pigg 

Priseks.: 195/65-15
veil pris 1595,- +miljø/montering/avball

Min pris:

1050,- ferdig montert på bil

Vi skaffer de fleste ledende dekkmerker,
pigg/piggfritt, til KNALLPRISER!

MMaalliinngg  oogg  MMuurrppuussss
vv//JJaarrnnoo  vvaann  MMaallsseenn

Innendørs og utendørsmaling
Spack-sprøyting

Gips og betongplate overflatebehandling

Tlf 948 56 836
Fax 731 07 484

E-post: malingogmurpussjvm@hotmail.com

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



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

RReennnneebbuu  NNyytttt -  neste nummer  26. okt - frist for stoff  19.  okt - RReennnneebbuu  NNyytttt

Med Rennebu Nytt når du 2.700 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!

Dette skjer i Rennebu!
13-15.10    Bibelhelg Hoelsmoen 
13.10 Basar i Åshuset Åshuset 19.00
14.10 Korgfest Gammeldansklubben Samfunnshuset

Musikk v/ Maxima
15.10 Kirkekonsert Berkåk kirke 19.30
17.10 Formiddagstreff Berkåk 11.00
18.10 RIL Fotball

Rennebu/Sokna – Flatås G19 Berkåk grus 19.00
20.10 Sanitetsbasar, Grindal Bedehuset 19.30
22.10 RIL Fotball

Rennebu/Sokna-Charlottenlund G19 Berkåk 15.00
22.10 Gudstjeneste m/nattverd Berkåk 11.00
22.10 Treèrn Menighetshuset 15.00
26.10 Formiddagstreff Voll 11.00

20.-26.10  Kulturvukku i Rennebu - henviser til s 6

Stepp tirsdager kl 18.30-19.30

Nye treningstider for håndball f.o.m.mandag 16 oktober
J12 Mandager kl. 17.00 – 18.30
G12 Mandager kl.18.00 – 19.30
J14 Mandager kl 19.30 –21.00 og onsdager kl 18.00 – 19.30
J16 Mandager kl 19.30-21.00 og torsdager kl.20.00 – 21.00

LLeegggg    SSØØNNDDAAGGSSMMIIDDDDAAGGEENN  ttiill  KKvviikknnee!!
BBuuffffee  mmeedd  ttrraaddiissjjoonnssmmaatt  --  PPeennssjjoonniissttpprriisseerr

LLAAMMMMEEAAFFTTEENN 2288..  ookkttoobbeerr
--  lleevveennddee  mmuussiikkkk  TTrree  vviissee  mmeennnn

VVIILLTTAAFFTTEENN 1111..  nnoovveemmbbeerr
--  lleevveennddee  mmuussiikkkk  GGrroommgguuttaann
BBoorrddbbeessttiilllliinngg  ttllff  6622  4488  5555  5500

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

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

FASTE GULE PRISER

Tynnribbe
Skjeggerød, fryst

Coca-Cola
4 pkn. 1,5l

2990

3990

TTaakkkk  oogg  PPRRIIXX

ffoorr  GGuullee  pprriisseerr

+ pant

pr kg

Les kundeavisen på www.coop.no

Vi rydder i isdisken

ALL SMÅIS 700
pr stk

PARTI-KJØP  PARTI-KJØP

Sony Digitalkamera
6 Megapiksler inkl 512 MB minnekort

1.490,-
Begrenset antall


