
DDDDeeeetttt    nnnnyyyylllliiiigggg    pppprrrreeee----
sssseeeennnntttteeeerrrrtttteeee    ssssttttaaaattttssss----
bbbbuuuuddddssssjjjjeeeetttttttteeeetttt    vvvviiiillll    ggggiiii
ggggoooodddd    øøøøkkkkoooonnnnoooommmmiiiisssskkkk
uuuutttttttteeeelllllllliiiinnnngggg    ffffoooorrrr
RRRReeeennnnnnnneeeebbbbuuuu....

Neste års kommu-
nebudsjett er under
utarbeidelse, og øko-
nomisk rådgiver Karl
Petter Gustafssonkan
fortelle at Rennebu
kommer godt ut med
en økning på 1,5 mil-
lioner kroner i for-
hold til den økonomi-
planen kommunen
vedtok i vår. Samtidig
er arbeidsgiveravgif-
ten i Rennebu redusert, og dette vil i tillegg gi
en netto gevinst slik at kommunen for neste
år får en samlet økning på kr 3,7 millioner i
forhold til økonomiplanen.

— Vi vedtok en nøktern økonomiplan, der
vi ikke la inn noe forventet økning i statsbud-
sjettet. Men med endringer i kriteriene for
statlige overføringer kom vi i Rennebu godt
ut, forteller Karl Petter Gustafsson. 

GGGGooooddddeeee    ggggaaaavvvveeeeppppaaaakkkkkkkkeeeerrrr
— Økningen i forbindelse med statsbud-

sjettet og redusert arbeidsgiveravgift er gode
gavepakker å ta med seg når budsjettet skal
syes sammen. Enhetenes forslag er stort sett
innenfor ramma i den vedtatte økonomipla-
nen, så dette gir oss litt ekstra pusterom etter
mange år med stramt budsjett.
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FFFFoooorrrrttttssssaaaatttttttt    nnnnøøøøkkkktttteeeerrrrnnnn
Selv om kommunen nå har litt bedre albu-

erom, understreker Karl Petter at det fortsatt
et nødevendig å være nøktern. — Det er vik-
tig at vi ikke bruker disse pengene for å øke
driftsnivået. Men kommunestyret har tidli-
gere bedt om at bemanningssituasjonen
innenfor pleie og omsorg må vurderes.
Derfor er det naturlig at vi ser nærmere på
hva vi kan gjøre her. 

Ellers har kommunestyret også forpliktet
seg til å være med å finansiere
Seierdalsveien, og vi ser det som aktuelt å
bruke noe på vedlikehold. Ved å bruke mid-
ler på vedlikehold nå, vil vi redusere utgifter
på sikt, sier Karl Petter - som gleder seg til å
utarbeide neste års budsjett.

Romsligere økonomi

HURRA! To ledige stillinger på Berkåk!
Sjekk ut www.finn.no – søkeord Berkåk Veikro

LLLLaaaannnndddd----
bbbbrrrruuuukkkkssssddddaaaagggg    

iiii    RRRReeeennnnnnnneeeebbbbuuuu
Årets landbruks-

dag i Rennebu stiller
spørsmålet Er det ei
framtid i Rennebu
kommune?, og den
arrangeres mandag
6. november. 

Landbruksdagen
har blitt en årlig tra-
disjon, og også i år
kommer det sterke
krefter for å gi inn-
sikt i temaet for
dagen.

Kerstin Laue fra
NHO Telemark vil
snakke om ungdom
og bosetting og
entreprenørskap i
skolen. Statsekretær
Ola Heggem stiller
spørsmål om hva
årets jorbruksopp-
gjør og regjeringspo-
litikk betyr for ung-
dom, bosetting og
familiejordbruket.
Heggem stiller også
spørsmål om er
lokaldemokratiet en
trussel for staten,
eller en mulighet for
“smarte” løsninger?

Bioforsk vil også
informere om hva de
kan hjelpe landbruet
med.

Konferansier for
dagen vil være
Øystein Syrstad.

— Kommunestyret har tidligere bedt om at bemanningssituasjonen innenfor
pleie og omsorg må vurderes. Derfor er det naturlig at vi ser nærmere på hva

vi kan gjøre her, sier økonomisk rådgiver Karl Petter Gustafsson.



2 RReennnneebbuu  NNyytttt

RReennnneebbuu  NNyytttt
UUUUttttggggiiiivvvveeeerrrr::::    Rennebu kommune og 

Mediaprofil as
RRRReeeeddddaaaakkkkttttøøøørrrr:::: Dagfinn Vold
RRRReeeedddd....uuuuttttvvvvaaaallllgggg:::: Arve E. Withbro (ansv.red.), 

Halldis Nyrønning, Bjørn 
Rogstad og Olav Dombu

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

TTTTeeeelllleeeeffffoooonnnn:::: 72 42 76 66
EEEE----ppppoooosssstttt:::: dagfinn@mediaprofil-as.no
AAAAbbbboooonnnnnnnneeeemmmmeeeennnntttt Gratis alle husstander i 

Rennebu, Jerpstad, Kvikne, 
Soknedal og Budal 

OOOOppppppppllllaaaagggg:::: 2.700 stk.

DDDDeeeennnn    11111111....    nnnnoooovvvveeeemmmm----
bbbbeeeerrrr    rrrreeeeiiiisssseeeerrrr    EEEErrrriiiikkkk
KKKKvvvvaaaammmm    ttttiiiillll    ggggooookkkkaaaarrrrtttt----
VVVVMMMM    iiii    PPPPoooorrrrttttuuuuggggaaaallll
ssssoooommmm        eeeennnn    aaaavvvv    ttttoooo
ssssoooommmm    rrrreeeepppprrrreeeesssseeeennnntttteeee----
rrrreeeerrrr    NNNNoooorrrrggggeeee....

Erik Kvam fikk utdelt
stipend av ordfører
Bjørn Rogstad på 
vegne av Rennebu
kommune under årets
kulturkveld på 
martnan.

Det er første året at Erik Kvam
kjører i klassen Rotax Max, og egent-
lig skulle dette være en mellomse-
song. Erik var gjennom en operasjon
først på året, og etter planen skulle
han begynne å kjøre først i august.
Men gokart-kjøringen var en så stor
motivasjonsfaktor i opptreningen at
Erik var tilbake bak rattet i sin 125
cm2 to-takters gokart allerede i midt-
en av april. 

Erik vant det som fungerer som
NM for gokart - Rotax Max
Challenge.  — Det er 12 finaler som
teller, og klassa har fått en skikkelig
oppsving i år slik av det deltok nær-
mere 40 kjørere, forteller Erik.

Erik innrømmer at han har lekt
seg med tanken om å kanskje komme

til VM en gang, men drømte ikke om
det i år. Konkurransen i VM blir
imidlertid ennå hardere, for der del-
tar det 170 kjørere i klassa. Det blir
fire dager med kjøring, for alle skal
kjøre mot alle. 

— Jeg har ikke tenkt på hvordan
det kan gå. Det er en seier bare å
komme til VM, så tar vi det som en
bonus hvis resultatet blir bra. 

VM er det største en kan oppleve
som gokart-kjører, og Erik reiser til
Portugal sammen med sin far og  fas-
te mekaniker Erling Magnar. I tillegg
blir Robert Tømmerås fra Soknedal
med i Kvam Racing Team som denne
gang skal ut i verden å representere
Norge.

Lykke til!

Erik til gokart-VM

Hytteflytting med problemer
Ikke alle hytteprosjekt går

etter planen. Adresseavisen skrev
i forrige uke om en hytteeier som
fraktet et 30 tonn tungt hus fra
Trondheim til Nerskogen. Tross
den breie transporten gikk det
bra helt frem til den siste veistub-
ben. Kranbilene som skulle løfte
hytta på plass ble for tung, og
sank ned i  veien. Men de har ikke
gitt opp, og kanskje har hytta
kommet på plass når dette leses. Foto: Lars Gisnås, Adressa

UKRAINA I FOKUS 
på bibelfest i

Rennebu
BBBBaaaarrrreeee    11115555    åååårrrr    eeeetttttttteeeerrrr    aaaatttt    aaaatttteeeeiiiissssmmmmeeee    vvvvaaaarrrr
ddddeeeennnn    ooooffffffffiiiissssiiiieeeelllllllleeee    iiiiddddeeeeoooollllooooggggiiiieeeennnn    iiii
UUUUkkkkrrrraaaaiiiinnnnaaaa    eeeerrrrkkkkllllæææærrrrtttteeee    ddddeeeetttt    uuuukkkkrrrraaaaiiiinnnn----
sssskkkkeeee    ppppaaaarrrrllllaaaammmmeeeennnntttt    mmmmeeeedddd    ssssttttoooorrrrtttt    flflflfleeeerrrr----
ttttaaaallllllll    2222000000004444    ffffoooorrrr    UUUUkkkkrrrraaaaiiiinnnnaaaassss    BBBBiiiibbbbeeeellllåååårrrr!!!!
DDDDeeeetttttttteeee    bbbblllleeee    mmmmaaaarrrrkkkkeeeerrrrtttt    iiii    aaaalllllllleeee    ddddeeeelllleeeerrrr
aaaavvvv    rrrreeeeggggjjjjeeeerrrriiiinnnnggggeeeennnn....    

Det er vanskelig for utenforstå-
ende å fatte bredden og dybden i det
som skjer i Ukraina nå.

Ukrainerne sier selv de har den
største frihet i verden. De kan glede
seg over stor vekst i kirkene de siste
10 årene. Det er stor etterspørsel etter
bibler til skoler og andre institusjo-
ner.

Etter at Sovjetunionen ble oppløst
har fattigdom og sosiale problemer
økt. Mange mennesker soner lange
straffer bak murene under svært dår-
lige forhold. Mange hundre tar bibel-
skole som brevkurs bak murene.
Lyspunkt i en ellers temmelig mørk
tilværelse!

Landssekretær i bibelselskapet
Reidun Ask kommer rett fra Ukraina
til Berkåk menighetshus fredag, 3.
november for å fortelle mer om dette.

Årets influensavaksine 
er kommet

Det blir vaksinering på legekontoret
den 31.10. og 01.11. etter kl. 12.

- Kommunelegen i Rennebu -
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RRRReeeennnnnnnneeeebbbbuuuu    kkkkoooommmmmmmmuuuunnnneeee
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

oooorrrrddddfffføøøørrrreeeerrrr    BBBBjjjjøøøørrrrnnnn    RRRRooooggggssssttttaaaadddd
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget

bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Rennbygger i NM-finale på Lerkendal
Lørdag 4. november blir en historisk dag for fotballinteresserte fra Rennebu.

Da spiller Rosenborg NM-finale for juniorer mot Start med tre rennbygger på
laget. Jo Sondre Aas, Vegard Skjerve og Torbjørn Skjerve spiller på Rosenborgs
juniorlag. — Vinner Rosenborg finalen får dere tre norgesmestere fra Rennebu,
sier Per Winsnes, leder for Rosenborgs ungdomsavdeling. Winsnes forteller
videre at finalen på Lerkendal vil få en verdig ramme med samme opplegg
som tippeligakampene. Det er sendt ut invitasjoner til fotballklubber rundt om
i distriktet, og de håper derfor det vil komme mange fotballinteresserte for å
heie juniorene frem til seier.

Kampen starter kl 13.30, og den vil også bli sendt på TV2 Zebra. Per
Winsnes oppforder derimot fotballinteresserte i Rennebu til å ta turen til
Lerkendal for en fotballopplevelse det går lenge til neste gang vi får oppleve.

På jakt etter
bunadskjorte

DDDDeeeetttt    jjjjaaaakkkktttteeeessss    ppppåååå    nnnnyyyy    mmmmaaaannnnnnnnsssskkkkjjjjoooorrrrtttteeee
ttttiiiillll    bbbbuuuunnnnaaaaddddeeeennnn    iiii    RRRReeeennnnnnnneeeebbbbuuuu....

For en tid tilbake var en delega-
sjon bunadsinteresserte til Fagernes
og besøkte Bunad- og
Folkedraktrådet. — Hensikten var å
finne frem til gode stoff som hører til
tidsriktig periode for “våre” bunader,
og å få svar på spørsmål angående
sølv, messing, hekter og hvordan vi
skal feste løslomma, forteller Tora
Husan. 

AAAAlllltttteeeerrrrnnnnaaaattttiiiivvvvtttt    ssssttttooooffffffff
Førstekonsulent Jon Fredrik

Skauge, med en av besteforeldrene
fra Rennebu, viste frem flere stoffprø-
ver til kvinnebunaden som kunne
være aktuell i og med at det røde
stoffet med trykk etterhvert er umu-
lig å få tak i. 

NNNNyyyy    mmmmaaaannnnnnnnssss----sssskkkkjjjjoooorrrrtttteeee
— Vi leter også etter ei manns-

skjorte med flatt bærestykke og liten
kile isatt ved halslinningen. Det har
de i nabobygdene, men vi skulle gjer-
ne hatt ei skjorte herfra, sier Tora.
Derfor trenger de hjelp, og Tora opp-
fordrer rennbyggene til å se over alle
gamle klesplagg - særlig skjorter - og
ta kontakt slik at de kan studere plag-
get. — Om det bare er filler igjen er
det interessant, sier Tora.

Finner du noe, kan du ta kontakt
med enten Hanna Sofie Haugan,
Astrid  Ramstad Hårstad, Sigrid
Lundaløkk eller Tora Husan.

“Velkommen til Havdal”

I løpet av det siste året har det
flyttet tre familier til grenda, en fami-
lie i Gisnadalen, en i gamle Havdal
skole og en i nye Havdal skole, til
sammen 16 personer. Disse ble
ønsket velkommen av Gisnås og
Havdal Grendalag med kveldsmat
for alle i grenda ved Gjesteheim og
møtested Havdal skole fredag kveld. 

Da nestleder i grendalaget, Einar
Holden, ønsket velkommen ble det
fortalt at for første gang ”oppå
Skoga” skulle et arrangement ledes
av to personer på to språk. For leder i
grendalaget, Christina Sabado, over-
satte alt som ble sagt til engelsk. Det
ble informert litt om de aktivitetene
grendalaget arrangerer gjennom året,
og hvordan ansvaret for disse blir
fordelt. Grendalaget står for de fleste
arrangementene i grenda nå etter at
skolen ble nedlagt sommeren 2005.
Grendalaget føler det som sitt ansvar

å opprettholde aktiviteter som styr-
ker samholdet etter nedleggelsen. 

Deretter ble det kveldsmat rundt
de fire langborda som var dekket i
gymsalen. Over 80 personer med
smått og stort hadde møtt fram for å
ønske de nye skogbyggene velkom-
men. Det ble også etter hvert allsang
og Michel fortalte litt om hvorfor
familien Vermeer valgte å flytte fra
Nederland for å bosette seg og starte
familiebedrift i lokalene til Havdal
skole. 

Praten gikk livlig rundt bordene
og formålet med kvelden, som var å
bli kjent med de nye skogbyggene,
ble oppnådd. Styret i grendalaget var
godt fornøyd og ser ikke bort i fra at
det kan bli en av de årlige aktivite-
tene i grenda.

Tekst: Ingunn Holden
Foto: Irma Vermeer

Fredag 20. oktober arrangerte Gisnås og Havdal Grendalag en velkomstmarkering  ved
Havdal skole for å vise at de setter pris på alle som har flyttet til grenda det siste året.
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Eventyrlig musikkglede

Melhus/Utleira Skolekorps (i midten) vant årets Rennebu
Spæll, med Strand skolekorps (t.h.) på andre og 

Vikhammer og Saksvik Skolekorps (t.v.) på tredjeplass.

Svein Pedersen og Geir Gunnes ønsket velkommen i Laavvoen
til kaffe fra svartkjel - et meget populært tiltak . 

Lavvoen brukes i hele Kulturvukku.

Årets RennebuSpæll ble nok
et vellykket arrangement med
mange flotte prestasjoner fra sce-
nen. Skolekorpsene i Rennebu og
Meldal (bildet over) hadde for
anledningen slått seg sammen til
ett korps, og de gjorde en fin pre-
stasjon. Underholdningsverdien
til korpset ble bedømt helt i top-
pen, men samlet  nådde det dess-
verre ikke til pallen. 

Temaet for årets konkurranse
var “Eventyr - det var en gang”,
og alle korpsene hadde lagt ned
imponerende mye arbeid før de
kom til Berkåk. 

RennebuSpæll har etterhvert

blitt et arrangement som går på
skinner. Arrangøren - Rennebu
skolekorps - har rutinerte komite-
medlemmer som bl.a. gjør at sce-
nen alltid er klar til neste korps
og at alle får varm og god mid-
dag i samfunnssalen. 

Før premieutdelingen var det
konsert med Nidaros Brassband,
og de klarte å underholde over
1000 fremmøtte med innlagte
humoristiske innslag kombinert
med musikalske prestasjoner i
øverste skikt.

Tema for neste års
RennebuSpæll er “musicals”, så
da er det bare å øve.

Nytt av året var at kjøttdeigen i tacoenvar 
sponset av Norsk Kylling fra Støren. 

Her er det Gry Røe som serverer.
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Kommunale møter 
åpne for publikum
26.10. Kommunestyret 19:00

NB  Ekstra møte
02.11. Kommunestyre Utgår
07.11. Formannskap 09:00
Sakspapirer til møtene legges ut på Servicetorget,
biblioteket på Berkåk og i dagligvarebutikker.

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

”Hvert skritt teller...”
FYSAK i Rennebu tilbyr nå skrittellere til en fin
pris. Vi oppfordrer flest mulig til å ut å gå for sitt
eget velvære, og for en friskere kropp.
Pris kr 90,-
Selges på Frivillighetssentralen, REBUS frisør,
Rennebu Nedre Handel og hos fysioterapi-
tjenesten. 

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

 
 

Nå har vi fått inn flere

Topptrim T-skjorter i barnestørrelser!

Vær tidlig ute med julehandelen:
Superundertøy – Hansker – Ulvang sokker

Bager, sekker og rumpetasker   
Lokale bøker

Rebustorget, Berkåk

TTiidd  ffoorr  jjuulleebboorrdd
Ring oss for meny og pristilbud

tlf 72 42 76 98

Gjensidige

Rennebu kommune
Omsorgsleilighet ledig
Det er ledig leilighet i den “nye” omsorgsboligen
på Berkåk. 
Leiligheten er på 47 m2 + bod.
Husleie kr 3.700,- + strøm.
Det kan søkes om bostøtte.

Nærmere opplysninger og søknadskjema fåes ved
henvendelse til Hjemmebasert tjenester, tlf 72 40
25 30 / 72 40 25 05.
Søknad sendes Rennebu kommune,
Hjemmebaserte tjenester, 7391 Rennebu.
Søknadsfrist: 06.11.06.

Hybelleilighet ved Boligavdelingen ledig
Husleie kr 2.300,- + strøm kr 846,-.
Det kan søkes om bostøtte.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes ved
henvendelse til 72 40 25 12.
Søknad sendes Rennebu kommune, IPO, 7391
Rennebu.
Søknadsfrist 06.11.06.



Når vi tar regnskapet får du mer tid til å tenke
kreativt for fremtiden – til beste for din bedrift. 
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Økonor Berkåk 
(Interdata Berkåk AS)
Postmyrveien 19, 7391 Rennebu
Tlf. 72 42 82 00
E-post: berkak@okonor.no

avd. Soknedal, 2.etg. Meieribygningen, 
7288 Soknedal, tlf. 72 43 34 07

avd. Trondheim, Bratsbergvn. 5, 
7493 Trondheim, tlf. 73 82 26 57
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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

Slaktekjøring
Beitekjøring - Livdyrkjøring

Voll, 7393 Rennebu  -  Tlf. 72 42 66 35  -  Mobil 946 51 702

Lettere med spin start
Jonsered 2145 S
Brukvennlig turbosag. 
I tillegg til “spinstart” har den manuell

bensinpumpe som giren sikker start.

Introduksjonspris NÅ 3990,- veil 4890,- inkl mva

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

Åpningstider Berkåk: onsdag 9-16 og torsdag 13-16
Åpningstider Gunnesgrenda: ring for avtale

Berkåk BlomsterBerkåk Blomster
Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 72 42 72 87

Tid for fornying i
VINDUSKARMEN

Lys og blomster til
mørke høstkvelder

÷25% på grønne planter

Mange gode

tilbud i

kontoravdelinga
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Meld deg på Kurs
-i regi av Bygdefolkets Studieforbund, Rennebu

Emosjonell førstehjelp: 16 timer.
I januar med lærer Martin Bøe
Kursavgift: ca kr 650,-

Partering av vilt: 12 timer.
Lærer: Johan Heier 
Kursavgift: ca kr 700,- Maks. 7 delt. 

Stell og bruk av motorkjedesag + hogstteknikk: 
3 dager (23t.)

Tid og sted etter  avtale.
Lærer: Ingebrigt Landsem fra Aktivt Skogbruk
Kursavgift: kr.2050,-

Ungskogpleie: 2 dager (15 t.) 
Tid og sted etter avtale.
Lærer: Ingebrikt Landsem fra Aktivt Skogbruk
Kursavgift: kr.1260,-

Påmelding for alle kurs gjøres til Rennebu Avløserlag,
tlf 72427722
E-postadr.: rennebu.avloserlag@n-lt.no  innen 10.nov.

Scrap book kurs
torsdag 16. november kl 18.00 på frivillighetssentralen.
Kursavgift kr 200,- , inkludert materiell.
Instruktør; Inger Helen Olsen

Noen få ledige plasser igjen. Er du interessert? 
Ta kontakt med Maj Britt på frivillighetssentralen.

ÅPENT HUS I BAKERIET,
SANDBREKKA ONSDAG 15. NOVEMBER 2006
Rennebu bygdekvinnelag vil markera at Norges bygde-
kvinnelag er 60 år denne dagen.
Det gjer vi ved å opna dørene for evt. interesserte som har
lyst til å sjå korleis den svære bakaromnen fungerer. I same
slengen får vi vise fram eit oppussa og lyst, flott bakerirom.
Fyringa startar kl 10.00. Baking/steiking ca kl 13.00
Velkomen!

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
I forbindelse med årets TV-aksjon har vi

AKSJONSDAG
i samfunnshuset tirsdag 31. oktober

Kl 10.00-12.00: Tombola aktiviteter og kaffesalg
Det er fint om dere kommer i god tid før  kl.12, 

hvis dere skal kjøpe lodd og kaffe.
Kl 12.00-13.00: Underholdning ved klassene 

og trekning av boklotteriet.
Inntekten går til TV-aksjonen "Leger uten grenser"

VELKOMMEN !
Arr.; 1.-7. klasse ved Berkåk skole

Vertikaldelt leilighet til leie på Voll
mob 995 49 922 

All oppmerksomhet 30. oktober frabedes.
Milly Irene Henden

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 

Rennebu kommune
HJEMMEBASERTE TJENESTER

Tjenesten for funksjonshemmede

Ledige stillinger:
1. 19,98% stilling, arbeid hver 3.helg,  til og 

med 31.12.2006, med mulighet til for-
lengelse.

2. 15,24% stilling, arbeid hver 3.helg, til og 
med 15.05.2007.

3. 62,20% stilling, etter turnus, til og med 
31.12.2006, med mulighet til forlengelse.

4. Vikar innen tjenesten for funksjonshemm-
ede, både i boliger og Arbeidssenteret.

For stillingene gjelder:
Primært utdanning som hjelpepleier eller
omsorgsarbeider, men søkere med annen rele-
vant utdanning kan også søke.Ufaglærte kan
bli vurdert. 
Spesifiser hvilken stilling det søkes på.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes
ved henvendelse til Joveien ved Gunhild
Romsås Olsen tlf. 72 42 77 10 eller konsulent
for funksjonshemmede Hanne Kristin Rise 
tlf. 72 40 25 06.
For samtlige stillinger gjelder avlønning i hht.
gjeldende lov og avtaleverk. 
Søknaden sendes Rennebu Kommune,
Rådmannen, 7391 Rennebu, eller pr. e-post til 
postmottak@ rennebu.kommune.no 
innen 09.11.2006. 
Bruk gjerne eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no under stilling
ledig eller ved henvendlse til servicetorget, 
tlf. 72 42 81 00.



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

RReennnneebbuu  NNyytttt -  nnnneeeesssstttteeee    nnnnuuuummmmmmmmeeeerrrr        9999....    nnnnoooovvvv    ----    ffffrrrriiiisssstttt    ffffoooorrrr    ssssttttooooffffffff        2222....        nnnnoooovvvv - RReennnneebbuu  NNyytttt

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

Dette skjer i Rennebu!
22226666....11110000 ””””AAAAnnnnnnnniiiieeee””””                                                                                                                Rennebuhallen       12.30/19.30
22226666....11110000    ÅÅÅÅppppeeeennnntttt    bbbbiiiibbbblllliiiiooootttteeeekkkk    m/ kaffe og saft                             16-19
22222222....11110000 FFFFoooottttbbbbaaaallllllll Berkåk 15.00

RRRReeeennnnnnnneeeebbbbuuuu////SSSSooookkkknnnnaaaa----CCCChhhhaaaarrrrllllooootttttttteeeennnnlllluuuunnnndddd    GGGG11119999    
22222222....11110000 GGGGuuuuddddssssttttjjjjeeeennnneeeesssstttteeee    mmmm////nnnnaaaattttttttvvvveeeerrrrdddd Berkåk 11.00
22222222....11110000 TTTTrrrreeeeèèèèrrrrnnnn Menighetshuset 15.00
22226666....11110000 FFFFoooorrrrmmmmiiiiddddddddaaaaggggssssttttrrrreeeeffffffff Voll 11.00
22228888....11110000 BBBBaaaassssaaaarrrr                                                                                                                                            Misjonshuset Voll 19.30
33331111....11110000 AAAAkkkkssssjjjjoooonnnnssssddddaaaagggg,,,,    BBBBeeeerrrrkkkkååååkkkk    sssskkkkoooolllleeee Samf.huset 10.00
NNNNoooovvvveeeemmmmbbbbeeeerrrr
00003333....11111111 BBBBiiiibbbbeeeellllffffeeeesssstttt    ffffoooorrrr    hhhheeeelllleeee    bbbbyyyyggggddddaaaa Menighetshuset 19.30
00005555....11111111 HHHHeeeellllggggeeeemmmmeeeesssssssseeee Berkåk Kirke 20.00
00007777....11111111 FFFFoooorrrrmmmmiiiiddddddddaaaaggggssssttttrrrreeeeffffffff Berkåk 11.00
00008888....11111111 FFFFoooorrrrmmmmiiiiddddddddaaaaggggssssttttrrrreeeeffffffff Menighetshuset 11.00
11112222....11111111 BBBBaaaassssaaaarrrr Furuly 13-17
SSSStttteeeepppppppp    tirsdager kl 18.30-19.30
RRRReeeennnnnnnneeeebbbbuuuu    MMMMuuuussssiiiikkkkkkkkoooorrrrppppssss    tirsd kl 19.30-22.00 i samfunnssalen
RRRReeeennnnnnnneeeebbbbuuuu    SSSSkkkkoooolllleeeekkkkoooorrrrppppssss    ttttorsd kl 18.00-20.00 i samfunnssalen
RRRReeeennnnnnnneeeebbbbuuuu    SSSSoooonnnnggggkkkkoooorrrr    onsdager kl 19.30-22.00 på Voll skole
RRRReeeennnnnnnneeeebbbbuuuu    MMMMaaaannnnnnnnsssskkkkoooorrrr    tirsdager kl 19.30-22.00 på Berkåk skole

GGGGrrrraaaattttiiiissss    iiiinnnnnnnnrrrryyyykkkkkkkk    iiii    kkkkaaaalllleeeennnnddddeeeerrrreeeennnn,,,,
kkkkoooonnnnttttaaaakkkktttt    RRRReeeennnnnnnneeeebbbbuuuu    TTTTuuuurrrriiiissssttttkkkkoooonnnnttttoooorrrr,,,,    ttttllllffff    77772222    44442222    77777777    00005555

eeee----ppppoooosssstttt::::    ttttuuuurrrriiiissssttttkkkkoooonnnnttttoooorrrreeeetttt@@@@rrrreeeennnnnnnneeeebbbbuuuu....nnnneeeetttt

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

Beklager feil i forrige annonse, 
det er ikke viltaften men

LLUUTTEEFFIISSKKAAFFTTEENN 1111..  nnoovveemmbbeerr
--  lleevveennddee  mmuussiikkkk

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


