
Under førjulskonserten i Innset kirke
fikk Tora Husan utdelt Rennebu 
kommunes Kulturpris for 2005.

Tora Husan har i alle år siden hun kom  til Rennebu i
1967 vært en ildsjel innenfor husflid og håndverk.
Samtidig har hun etter hvert blitt én av våre mest ihuga
Rennebupatrioter. 

Tora er utdannet formingslærer ved Statens lærer-
skole i forming, og like etter at hun flyttet hit lagde hun
et teppe til Rennebu kirkes jubileum i 1969. Siden har
det blitt flere tepper, åkle og messehakler til kirkebruk. 

Rennebuåkle
Tora har hatt en forkjærlighet for veving, og hun

kom tidlig i kontakt med Kari Langklopp, som vevde
Rennebu-åkle eller «spiil-åkle» på tradisjonelt vis. Tora
lærte fort denne teknikken, og det har medført at hun
har vevd Rennebu-åkle både til tidligere statsminister
Bondevik og Kong Harald. 

Mannsbunad
Et annet prosjekt har vært å utarbeide mannsbunad

for Rennebu og Meldal. Selv om Tora har gjort dette
arbeidet sammen med Sigrid Lundaløkk og mange
andre har hun blitt omtalt som mannsbunadens «mor»,
og hun har vært med på å arrangere flere kurs i sying av
bunaden. Bunaden ble godkjent i 1987.

Rennebuborden
Rennebu-genseren som Tora utarbeidet etter idé fra
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Tora fikk kulturprisen

Tora Husan fikk utdelt Rennebu kommunes 
Kulturpris for 2005 av fungerende ordfører Bjørn Rogstad.

Rennebuborden er på en måte Toras «hovedverk».
Rennebuborden har skapt ringvirkninger som en smyk-
keserie, og til siste års Rennebumartna vevde Tora en
rekonstruksjon av borden. Får å få de riktige fargene,
ble garnet plantefarget på «opprinnelig» måte.
Magnhild Brattset bistod Tora Husan i dette arbeidet.

Som begrunnelse for prisen ble det også fremtrekt at
Tora har vært en viktig bidragsyter for å få liv i det gam-
le bakeriet på Sandbrekka.

Felles for mye av arbeiet til Tora er at hun har tatt
vare på og ført videre gamle tradisjoner. Hun har skapt
nye produkter ut fra gamle tradisjoner. — Det er viktig
at vi tar vare på kulturen vår og fører den videre. Det er
hverdagskultur, og jeg er på den måten en representant
for de vanlige kvinnfolka som tar vare på hverdags-
kulturen, sier en litt beskjeden kulturprisvinner Tora.

Veikroas Filmdeal
Stor pizza - 1,5 l brus - DVD kjøpefilm

ord-pris 385,- NÅ 279,-

DVD «Polarekspressen»
- super familiefilm!

Berkåk Veikro - 72 42 72 20
Ring for bestilling!
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KULTUR OG FRITID

1 delstilling som klubbarbeider i Rennebu kommunale fritidsklubb er ledig for
tiltredelse snarest. Lønn etter regulativ og kvalifikasjoner.

Stillingen er på 6 timer pr. uke, samt turnus på 5 timer med fri hver 3. uke.
Virksomheten følger skoleåret.

Det er en fordel med erfaring fra arbeid med barn og ungdom.

Klubbarbeider tilsettes på vanlige kommunale vilkår. For nærmere opplysninger
kontakt enhetsleder Astri Snildal, tlf. 72 42 81 67

- RÅDMANNEN -

Planene for utbygging av boliger
på Bakkan på Berkåk er nå klare, 
og vil bli presentert 
i møte 1. februar.

De sentrumsnære boligene på Bakkan ligger plassert i sørhellinga nedenfor gården.
Øverst til venstre er det planlagt to firemanns-boliger  med ca 70 m2 leiligheter med tilhørende garasjer ved innkjørselen til høyre.

I første rekke nedenfor gården er det planlagt seks eneboliger på ca 80 m2 i én etasje og med garasje.
Neste rekke er 12 boliger er fordelt på to enheter og i to etasjer. Samme størrelse og planløsning som rekken ovenfor.

Nederst er det skissert muligheter for å bygge terrasseleiligheter hvis behovet skulle være tilstede.
Alle leilighetene er planlagt med livsløpsstandard.

Sørvendte hus med     

BANKEN

BAKKAN

ESSO

E6

Rv 700
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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

fung. ordfører Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget

bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Anne og Oddmund Haugen som
nå eier Bakkan, har utarbeidet planer
for utbygging av boliger på området
nedenfor gården. De to bor i dag i
Trondheim, men ønsker å flytte tilba-
ke til Berkåk. — Men det er ikke jord
for å drive gård, så området passer
bedre til sentrumsnære boliger, for-
teller Anne og Oddmund. De fortel-
ler videre at de fikk positiv respons
på ideen, noe som var avgjørende for
at de har gått videre med planene.

Boliger med livsløpsstandard
Det er arkitekt Ole Erling

Gundersen på Kvål som har tegnet
forslaget til boliger og  utbygging av
området. Området har en naturlig
helling, slik at alle de planlagte boli-
gene har utsikt sørover. Alle leilig-
hetene er planlagt med livsløpsstand-
ard og dermed tilpasset rullestol-
brukere. 

Borettslag eller selveier
Behovet bestemmer hva som vil

bli bygd ut først. Fire-mannsboligene
øverst til venstre kan være aktuelle
som borettslag, men det vil bli
bestemt etter behovet. Borettslag gir
lavere «inngangskostnad», og vil der-
for være aktuelt for enkelte. 

Orienteringsmøte
Det er mange som har vist interes-

se for planene, og onsdag 1. februar
inviteres det til  orienteringsmøte om
planene. Møte holdes i kommune-

styresalen, og det vil delta represen-
tanter fra Rennebu kommune, arki-
tekt og Husbanken. Advokat vil også
være tilstede for å orientere om f.eks.
juridiske sider ved borettslag og skat-
temessige spørsmål. Prisen på leilig-
hetene og boligene er vanskelig å si
noe om på nåværende stadium, men
det vil bli lagt vekt på å holde kostna-
dene nede.  

Tettstedspreg
Samtidig med planene for Bakkan

arbeider Rennebu kommune med å
gi Berkåk et mere preg av tettsted.
Området fra E6 krysset og nedover
Rv 700 til Vonheim er bl.a. skissert
med fortau på begge sider. 

god utsikt på Bakkan
Kommunen vil i den forbindelse

arrangere et «tettsteds-seminar» 8.
februar, noe som tidsmessig passer
godt sammen med planene om
utbygging av området på Bakkan.

God respons
Anne og Oddmund forteller at

mange viser interesse for planene, og
Rennebu kommune har vært positiv
og hjelpsom fra første stund. 

— Enkelte henvendelser er på det
stadiet at vedkommende venter på at
byggingen skal starte. Samtidig kjen-
ner vi personer i Trondheim som kan
tenke seg å flytte tilbake til hjembyg-
da hvis de har hus å flytte til, forteller
Anne og Oddmund.

Orienteringsmøte om Bakkan
Onsdag 1. februar kl 19.00 i Kommunestyresalen

Interesserte vil få fyldig informasjon og 
anledning til å stille spørsmål om utbygging på Bakkan.

Arkitekt, advokat og representanter fra Rennebu 
kommune, Plankontoret og Husbanken 

vil orientere om prosjektet og 
være tilgjengelig for spørsmål.

arr: Rennebu kommune

Behovsundersøkelse  - barnehageplass
I løpet av første uka av januar skal alle familier med barn i barnehagealder
bosatt i Rennebu ha mottatt et spørreskjema i posten angående behov for bar-
nehageplass. Skjemaet er adressert i mors navn, og er sendt alle som har barn
født i tidsrommet januar 2001 til desember 2005. 

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge behovet for barnehageplasser,
for på best mulig måte å kunne planlegge kommunens barnehagetilbud videre.

Rennebu kommune oppfordrer derfor alle som mottar skjemaet til å besva-
re det, selv om  familien ikke skulle ha behov for barnehageplass. Spørsmålene
besvares anonymt, og utfylt svarskjema postlegges i vedlagt frankert svarkon-
volutt.

Hvis det er noen som har barn i aktuell alder som ikke har mottatt skjema i
posten, kan de henvende seg til nærmeste barnehage eller ta kontakt med
Servicetorget i kommunen for å få skjema.
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Kvardagstips med FYSAK
I forrige RN ble Morten Olsen utfordra av Stein Kristoffersen. 
Morten har hund, en stabil og hyggelig turkamerat som må

ha sine faste turer hver dag – ofte går turen opp mot Rødåsen om
sommeren, og på ski om vinteren. Turene går da ofte i lysløpa

eller aller helst tar bikkja og Morten turen oppover mot Slettet og Skaumsjøen.
Lengda på turene, sommer som vinter, bestemmes etter vær og føre, eller etter
hvor god tid han har. De tar også lufteturer mot Nygard på kveldstid, der er
det lys og greit å ta en spasertur. 

HABIL har et treningsstudio som han også benytter seg av,  men aller helst
tar han turene ut i frisk luft, det gjør godt for både helsa og hodet når en har en
travel hverdag.  

Morten utfordrer Arve Martin Haugen til neste gang 

Trøndelags største samdriftsfjøs
Med nærmere 300 spente gjester ble Trøndelags største
samdriftsfjøs høytidelig åpnet i Rennebu før jul. 

Det var fungerende ordfører Bjørn
Rogstad som stod for åpninga av fjø-
set til Orkla Samdrift DA. Fjøset er på
totalt 1660 m2 og har plass til 230 dyr,
inkludert 90 melkekyr, noe som tilsi-
er at det er Trøndelags største sam-
driftsfjøs. Melkinga i fjøset vil skje
med 16 melkeposter, og kyrne vil få
mat ved hjelp av to kraftforautoma-
ter.

Kostnadsramma for fjøset er på 8
millioner kroner.

De fem gårdbrukerne i samdrifta
vil fra nyttår starte med 70 melkekyr
på båsen, men de håper å få utvidet
driften, enten ved å kjøpe melkekvo-
ter eller ved at nye brukere kan få
anledning til å komme inn. Driverne

forteller at det står flere i kø for å til-
slutte seg samdrifta, men i følge lov-
verket er det bare anledning med
maks fem brukere.

Åpninga av fjøset ble annonsert
som fjøsfest, og nærmere 300 spente
møtte opp i den travle førjulstida for
å få med seg begivenheten. Rune
Skjolden og Steinar Mortsensen åpnet
med litt lett jazz, før fungerende ord-
fører Bjørn Rogstad åpnet det nye fjø-
set ved å klippe over et kuband til
akkompagnement av en spesialskre-
vet fanfare av Rune Skjolden. Ellers
ble det servert gløgg og elever fra
Øya landbruksskole avsluttet det
hele med juletoner.

Fem gårdbrukere har gått sammen om Trøndelags største samdriftsfjøs. F.v. Jon
Kvam, Knut Hårstad, Jostein Holiløkk, Jan Ivar Kvam og Jon Olav Voll.

Sør-Trøndelag fylkes
trafikksikkerhetspris

2005
Trafikksikker-hetsutvalget i Sør-

Trøndelag (FTU) ser det som en vik-
tig oppgave å oppfordre til et lokalt,
og gjerne et personlig engasjert
arbeid som bidrar til økt trafikksik-
kerhet i fylket.

Prisen er et stipend på 10 000 kr
eller 20 000 kr som er avhengig av om
prisen blir gitt til en person eller ei
gruppe.

Kjenner du noen som fortjener en
trafikksikkerhetspris?

Noen som du synes har gjort en
spesielt verdifull og prisverdig inn-
sats for trafikksikkerheten? Send for-
slag på kandidater. Forslaget skal
være begrunnet.

Frist for innsending av forslag til
kandidater er 1. februar 2006.
Forslaget sendes til Statens vegvesen,
Region midt, FTU-sekretariatet i Sor-
Trondelag, 7468 Trondheim, eller på
e-post til kirsti.stokmo@vegvesen.no

Vil du utvikle din bedrift?
Blilyst-programmet har for 2006

avsatt 1 million kroner i frie midler til
prosjekter og bedriftsutviklingstiltak
for såkalte KIFT-bedrifter i regionen. 

Søknader om støtte sendes Blilyst,
Sør-Trøndelag Fylkeskommune,
Fylkets postuttak, 7004 Trondheim.
For nærmere opplysninger om søk-
nader og henvendelser kan du gå inn
på internettsiden www.blilyst.no
eller ta kontakt med Rennebu
Næringshage.

Rennebu Legekontor
Legekontoret fra kl. 0800-1530   
Sentralbord -  tlf 72 40 25 40 
Øyeblikkelig hjelp -  tlf 72 42 77 00 
- Komm.lege 1  Ambroise Eloundou 

Omgba tlf-tid alle dager kl. 11 - 11.30. 
- Komm.lege 2  Kristin T. Killingberg tlf-tid 

alle dager unntatt onsd kl. 11 - 11.30. 
- Turnuslegen tlf-tid alle dager  kl. 11 - 

11.30.

Utenom kontortid: 
Legevaktsentral OSS - tlf 72 48 01 00 

Akutt Nødtelefon hele døgnet  tlf 113
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Bibliotek-tipset

Thor Heyerdahl: Mannen og
havet: Ferden med Kon-Tiki gjorde
ham berømt med ett slag, men førte
ham også inn på vanskelige veier.
Dette er den første biografien som
favner hele hans livshistorie og karri-
ere, og samtidig  gir oss anledning til
å bli kjent med mennesket Thor
Heyerdahl. 

Bengt Eidem: Blodig alvor. En
sterk bok om Bengt Eidems kamp for
å overleve akutt, dødelig blodkreft og
om tituseners engasjement i hans
skjebne. Han ble også kåret til "Årets
trønder". 

Marit Nicolaysen: Svein og rotta
på dragrace. Tiende bok om Svein og
hetterotta Halvorsen. Denne gangen
drar de til EM i dragrace på
Gardermoen. Som vanlig blir det
mange forviklinger. Handlingen drei-
er seg om store biler, motorer, krom,
mye fart og høy lyd. Denne boka har
vi også som lydbok. 

Åpningstider: 
Mandag og torsdag: kl.16 - 19. 
Ondag: kl. 10 - 13. 

Kommunevåpen og 
grafisk profil for Rennebu

Alle kommuner har sitt kommu-
nevåpen, og det er i utgangspunktet
strenge regler for bruk av et kommu-
nevåpen. Kommunevåpenet til
Rennebu ble godkjent ved kgl. res. 19.
februar 1982 og er tegnet av Bjørn
Casper Horgen etter idé av Magne
Jostein Hoel.

Kommunevåpenet
Motivet i Rennebus kommune-

våpen symboliserer først og fremst
Rennebu kirke, som har Y - formet
grunnplan. Det finnes bare fem slike
kirker i Norge, og Rennebu kirke er
den eldste av dem, bygget i 1669.

Dessuten representerer den
omvendte Y til en viss grad utfor-
mingen av bygda med Berkåk som
sentrum og armer mot Soknedal,
Oppdal og Meldal.

Slagord
Slagordet « Rennebu - et godt sted

å være» stammer fra et prosjekt
Børge Dahle hadde for en del år
siden. Slagordet er etter hvert blitt
brukt i mange forskjellige sammen-
henger.

Kommuneblomst
Professor Olav Gjærevoll foreslo

en egen «kommuneblomst» for alle
kommuner i Trøndelag, og mange
kommuner har tatt i bruk sine blom-
ster i sin profilering. For Rennebu

fant Gjærevoll at hengebjørk (lav-
landsbjørk) var et naturlig valg.

Disse tre elementene er satt sam-
men til det som har blitt Rennebu
kommune sin logo.

Ny grafisk profil for Rennebu
Det har etter hvert blitt et behov

for å ha en egen grafisk profil til felles
bruk for næringsliv og andre utenfor
kommunen. Rennebu Næringsfor-
ening har her stått som initiativtaker,
og på et medlemsmøte i næringsfore-
ninga den 30. januar kl 19.30 på
Rennebu Læresenter, KRK vil forslag
til ny profilering bli fremlagt.

En egen markedsføringsgruppe
har arbeidet med den nye grafiske
profilen, og elementer av denne pro-
filen vises øverst til høyre og nederst
på denne artikkelen.  Nærmere infor-
masjon om og begrunnelse for forsla-
get til profilen og bruken av elemen-
tene blir presentert på medlemsmø-
tet. 

Melding til abonnenter
med tvungen renovasjon

på Berkåk: 

Årets juletre blir hentet 
fredag den 20. januar. 

Sett treet ved avfallsbeholderen 
og vi ordner resten. 

Nyttårshilsen fra Teknisk drift

Siste frist for påmelding!
Befinner du deg i aldersgruppen 10 - 20 år, så er

sannsynligvis Ungdommens Kulturmønstring noe
for deg. Her kan du vise hva du duger til enten du spiller, synger, maler, teg-
ner, lager ting, filmer, spiller teater, er tryllekunstner, stand-up-komiker, dan-
ser, eller driver med annet morsomt som kan framføres eller vises for publi-
kum på en eller annen måte.

Det er lagt ut en del brosjyrer på skolen og på fritidsklubben. Ellers kan du
komme på kommunehuset og melde deg på. Det aller enkleste er om du går
inn på nettet på www.ukm.no - så klikker du på påmelding – du kommer til
fylke – finner kommune og så er det bare å melde seg på.

Påmeldingsfristen er satt til 15. januar 2006.
Lørdag den 28. januar er avsatt til lokalmønstringen. 
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Rennebu kommune
Offentlig ettersyn
I medhold av Plan- og bygningslovens §27-1
legges følgende planer ut til offentlig ettersyn:

Endring av reguleringsplan for Rv 3 Gullikstad
- Ulsberg
Planområdet ligger ved Ulsberg. Planforslaget
viser utbedring av E6 og Rv3 og inneholder ny
kryssløsning E6/Rv3, endring av gang-/sykkel-
veg i kryssområdet, parkeringsplass mellom
Rv3 og E6,bussholdeplasser samt byggeområ-
der for boliger øst for Ulsberg Stasjon og vest
for E6.
Plandokumentene kan sees på: 
Rennebu kommune sin hjemmeside 
www.rennebu.kommune.no eller 
Servicetorget i Rennebu kommune.

Eventuelle uttalelser/merknader sendes 
Rennebu kommune, Berkåk, 7391 Rennebu 
innen 20.02.06.

Vedtatt reguleringsplan
26/1 – Reguleringsplan for Grana hyttefelt, del-
plan B, Gammelsæterhaugen – sluttbehand-
ling.
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2
vedtas reguleringsplan for Grana hyttefelt, del-
plan B, Gammelseterhaugen, datert
15.08.2005.  
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunn-
gjøringsdato.  
Krav om erstatning for tap i forbindelse med
reguleringsplanen fremsettes for Rennebu
kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.

- Rådmannen -

Trygdeleilighet i Sanitetsboligen
Følgende leilighet er ledig:
Gamle kongevei 24B, Sanitetsboligen, Berkåk
Leiligheten er på ca.45m2 + bod.
Husleie er på kr. 2405,- pr. måned + strøm
Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes
ved henvendelse til
Hjemmebaserte tjenester, enhetsleder 
tlf. 72 40 25 30 eller infotorg tlf. 72 40 25 00

Søknad sendes: Rennebu kommune,
Hjemmebaserte tjenester, 7391 Rennebu
Søknadsfrist: 30.01.06

Hjemmebaserte tjenester
Hjemmehjelp - sko 6190

Det er ledig en 50% fast stilling som hjemme-
hjelp  innen hjemmebasert pleie og omsorg.
Ønsket kompetanse:
Omsorgsarbeider, men også andre kan søke.

Stillingen innebærer arbeid på hverdager,
eventuelt arbeid på kveld og helgearbeid i tur-
nus i varierende omfang.
Stillingen forutsetter bruk av egen bil, som
godtgjøres iht. regulativ.
Avlønning etter gjeldende avtale.
Tiltredelse snarest mulig.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes
ved henvendelse til Nelly Svedahl, 
tlf. 72 40 25 05.

Søknad sendes Rennebu kommune,
Rådmannen,
7391 Rennebu, innen 30.01.06.

Avgiftsvedtak for 2006
I henhold til forvaltningslovens § 38 gjøres
kjent at Rennebu kommunestyre i møte den
16.12.2005 fastsatte nye gebyrsatser/ avgifts-
satser som skal gjelde med virkning fra den
01.01.2006. Følgende:

- Vannavgifter – ingen generell økning
- Kloakkavgifter – ingen generell økning
- Renovasjonsavgiften – ingen generell 

økning
- Gebyr for tømming av slamavskillere 

økes med 6 %
- Gebyr for kart- og oppmålingsforretninger 

økes med 4 %
- Feieavgifta økes med 10 %

Gebyrene for behandling av utslippssaker og
saker i.h.t. plan- og bygningsloven er endret.
De fleste betalingssatsene er økt med 4 %,
noen betalingssatser er økt vesentlig mer enn 4
%. 
Gebyrregulativene/ avgiftssatsene er lagt ut på
kommunens hjemmeside  www.rennebu.kom-
mune.no    De kan også fås ved henvendelse
til servicetorget.  

- Rådmannen -
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www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

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

unngå marerittet!

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 

Nå er det flotte forhold
i skiløypene
Vi har godt utvalg i :

Skismurning – Klisterfjerner – Glider 
Div. impregnering til sko og klær

Kjører

Trondheim - Oppdal
daglig

Bestilling før kl 12.00 
blir levert samme dag

William 930 17 977
Håvard 476 58 275

tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net 
 

turistkontoret@rennebu.net
 

Rennebu Turistkontor
Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00 

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
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Fossum AS
7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52

Post i butikk

EPLER 2 kg 1000

Gilde 
RØKT KJØTTPØLSE

300 gr 1000

Åpningstider:
mandag - fredag 09.00 - 20.00

lørdag 09.00 - 18.00

TI-KRONES

MARKED

Berk k - 7391 RENNBU
Tlf 72 42 80 00 - www.krk.no

Oljefylt radiatorovn
BEHA ORF 2009
2000 W veil 1.140,- 
NÅ 599,-
Høy kvalitet til en lav pris
gjør ovnene i ORF serien
til markedets beste kjøp.

Begrenset antall 
- først til mølla!

Stikk innom og se vårt gode vareutvalg 
til konkurransedyktige priser 

- både på hvite- og brunevarer!

Dekk-tilbud
Ferdig montert! - Batteri - Olje

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka, GUNNESGRENDA - tlf 411 90 680

Oppstartstøtte fra 

Butikken er full av 
10-kroners tilbud!

Toro SUPPER 1000

Bjellands FISKEBOLLER
800 gr 1000

Gilde BLODPØLSE
400 gr 1000

Åpen dag
Lørdag 14. jan. kl 12 - 17

Ta med deg venner/bekjente  og få trening, massasje,
kopping m.m. -  helt gratis!

Vi ønsker gamle kunder fra Studio Frøset velkommen
igjen, og Aud Elin vil være tilstede.

Kaffeservering med nystekte vafler og en koselig prat.

Tilbud på timekortene denne dagen!
Dørlopp for trekning av treningskort. Tlf 47 05 79 23

Berkåk - inngang Frivillighetssentralen
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Metervare

div. Kjøkkenfag 
Duker og løpere 

Ferdighøyder 210 fra 149,-
Masse nytt i kjøkkengardiner
Kom og se vårt store utvalg!

÷50%

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

Nå er det januarsalgNå er det januarsalg
hos Bademiljøhos Bademiljø

Vi har satt ned masse varer

med ÷30% – ÷50% avslag

Eks:
Stor strandbag m/2 stk badehåndkle

før 199,- NÅ 99,-

Div speil 40x80cm

før 349,- NÅ 149,-

Velkommen innom

Stort ryddesalg
på Spiren 

fra fredag 13. januar.

Masse varer 1/2 pris

bl.a fra black Design

Mye fint i potteplanter

10 tulipaner 69,-

Stikk innom

Rebustorget, Berkåk - tlf 72 42 74 45

Rennebua
Bankbygget, Berkåk - tlf 72 42 61 51

Opprydningssalg
fra fredag 13. januar

div. garn 10,-
Belter Halv pris

Vesker til gode priser
- med mere!

Åpningstider: mandag - torsdag 10-17
fredag 10 - 18 Lørdag 10 - 14



WIG
WAM
I SOKNAHALLEN 28. JANUAR 

Familiekonsert kl 19.00. Bill. kr 100,- 
Fest kl 21.00. Bill. kr 250,- 

Forhåndssalg billetter: 
Soknedal: Hydro Texaco (konsert og fest) 
Støren: Soknedal Sparebank (kun konsert)

Arr: Soknahallen AL 

10 Rennebu Nytt

K U N N G J Ø R I N G E R
Mange takk for oppmerksomheten jeg fikk på dagen min.

Turid Kosberg

Takk til slekt, venner og gode naboer for 
gaver og blomster på dagen min!

Liv Rise

Takk for oppmerksomheta i anledning 60-årsdagen min.
Torgeir Sæther

All oppmerksomhet på dagen 25. jan. frabedes.
Kroveien, Inge

Ønsker ingen oppmerksomhet på dagen min 
den 28. januar.         Synnøve

Årsmøte Rennebu IL Friidrett
Hallandsstuggu onsdag 25. jan 2006 kl 20.00

Vanlige årsmøtesaker
- styret -

Årsmøte Rennebu IL Fotball
torsdag 2.2. kl 20.00 på Hallandsstuggu.

Vanlige årsmøtesaker. 
- styret -

Teatertur
Les Misérables - tirsdag 4. april

Avgang kl 17.00 fra Berkåk.
Pris 500 kr. Inkl bill, buss, kaffe

Påmeld til Jon Stavne tlf 91 64 34 72 innen 20. mars

Neste Rennebu Nytt 
kommer torsdag 2. februar. Frist 26. januar.
Se utgivelsesplan på www.rennebunytt.no

Økonor gir deg det morsomme tilbake!

Vi vet at du trenger en som er din partner og rådgiver. En som kan lette byrden ved 
å ta på seg alt arbeidet med regnskap, skatt, moms og årsavslutning.

Økonor Berkåk
(Interdata Berkåk AS) avd. Soknedal  avd. Trondheim
Postmyrveien 19  2.etg. Meieribygningen Bratsbergveien 5
7391 Rennebu  7288 Soknedal  7493 Trondheim

Tlf: 72 42 82 00  Tlf: 72 43 34 07  Tlf: 73 82 26 57
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Lagersalgets
2 siste dager - Rebustorget

Fredag 13. og Lørdag 14.
Åpningstid 12-16

Hilsen Det Grønne Eplet

18.-20. august arrangeres Rennebumartnan for 21. gang

Temaet skal være
en inspirasjons-
kilde og bidra til
nytenkning og 
kreativitet. 

Nå ønsker vi dine ideer!
– om bla martnasgjest, foredragsholdere, forslag
på artister til kirkekonsert, akustisk aften, kultur-

kveld og på martnasområdet.

Bruk www.rennebumartnan.no forslagskasse 
eller kontakt oss på telefon 72 42 77 48. 

Trekning av premier blant alle 
som kommer med forslag.

Årets tema er:
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Husk: Årsmøtet i Fagforbundet avd 545 Rennebu
torsdag 26.januar kl.19.00 på Torgkroa.

Velkommen

Kopimaskiner m.m. selges 
- Canon IR 2200 m /stifter og telefaks,- kan bygges ut 

til skriver kr. 12.000 
- Canon NP 6216 m/ sorterer kr. 6.000,- 
- Telefaks Canon L250 kr. 2000,- 

Alt utstyret er i meget god stand og selges høystbydende. 
I tillegg har vi 1 stk  skranke (bilder kan sendes) og div.
kontorbord, reoler m.m. 

Kontakt: Hans John 72 40 49 90 / 906 26127 

Årsmøte i Rennebu
Historielag

i Jutulstuggu på Stamnan 
torsdag 26. januar 2006 kl. 19.30

Vanlege årsmøtesaker
Oddbjørn Gorsetbakk fortel om arbeidet sitt med samling
av data omkring utvandring/utvandrarar til Amerika. Vi har
og god von om at det blir litt musikalsk innslag i program-
met.
Servering av rømmegraut, spekemat og kaffe
Saker som ønskes behandla på årsmøtet må være styret i
hende seinast 20.januar 2006

VELKOMMEN ! - Styret -

Skismørekveld
torsdag 19. januar kl 20.00 
på KVO-kantina.

Heiki Haugland kommer fra Sportshuset Melhus.
Kom og få gode tips til skia!  

Kaffeservering.   Velkommen.
- RIL skigruppa -

Formiddagstreff i Omsorgsboligen på Berkåk
TIRSDAG 17.januar kl.11.00

"Gamle" og nye gjester ønskes hjertelig velkommen til ei
trivelig formiddagsstund

Trenger du skyss?
Ring Frivillighetssentralen 72 42 62 64 – så ordner vi det.

Arr. Rennebu Frivillighetssentral

Trekningsliste Rennebu Skolekorps
Julebasar 02.12.05

Kaffekanne - Kari Wold, Stripet sengsett - Ingeborg
Rønning, Pizzabrett- Sara Eggan, Dvd Mors Elling - Mona
Rita Engum, Ildfastform - Haldis og Lars Havdal, Sengsett -
Anne Auke, Verktøysett 23 deler - Kari Wold, Irish Coffesett
- fam. Bjørn Inge Ilvang, Buss - Inger Johanne Myrmo,
Halogenlykt - Mari Nyhaug, Ildfastformer - John Ivar
Dahlshaug, Verktøysett 10 deler - Morten Olsen,
Kaffeservise - Lise Marie Hoseth, Saftglass - Helene Ilvang,
Ildfastform - Margit og Sivert Stene, Dvd Casper - Turid og
Ottar Ramstad, Fotoalbum - Mali Loe, Kaffeservise - Jo
Andreas Flå, Vaffeljern - Monica Hoel v/ Hauge,
Kaffeservise - Inga Randi Skjerve, Toastjern - Arild Bruheim,
Fruktkorg - Bjørn Eithun, Dukke m/ klær - Liv og Arne
Haugen, Radiostyrtbil - Marit Anita Bruholdt, Juletrefot -
Sigrid Haugset, Englekor - Henning Aftret, Juleduk - Nils Flå

Berkåk Damekor fyller 50 år
våren 2007

I den forbindelse ønsker vi kontakt med gamle og nye sang-
ere som vil bli med oss og markere jubileet. Vi må jo ha et
damekor i Rennebu! Vel møtt på Marinos tirsdag 17. januar
kl 19.30. Der tar vi diskusjonen om korets framtid, samt
dirigent og lederskap.

- Styret -

Berkåk arbeidslags basar den 14.10.2005 
ga et overskudd på kr 26 700. 

Tusen takk til alle dere som hvert år gir oss flotte gevinster. 
En stor takk også til alle som støttet oss med å 
kjøpe lodder og for god hjelp til arrangement. 

Vi arrangerer basar igjen til høsten. 
Berkåk arb.lag av NKS

Felles årsmøte i 
Rennebu Arbeiderparti og Kvinnegruppa

fredag 10. febr. 2006 kl 18.00 på Hallandsstugu
Vanlige årsmøtesaker

Forslag til årsmøtene må være Olav Lien eller
Solveig Træthaug ihende senest 3. febr. 2006.
- Rennebu Arbeiderparti og Kvinnegruppa - 

Årsmøte i Rennebu KrF
mand. 23. jan. kl 19.30 i Mjuklia Ungdomssenter

Vanlige årsmøtesaker
Innlegg ved Ola T. Lånke.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være
styret i hende innen 16. jan.

- styret -



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

Rennebu Nytt -  neste nummer  2. febr. - frist for stoff  26. jan. - Rennebu Nytt

Du kan også lese Rennebu Nytt på www.rennebunytt.no

Dette skjer i Rennebu!
17.01. Formiddagstreff Berkåk 11.00
17.01. Treningsskyting, Rennebu Skytterlag 17.00
18.01. Poengrenn Skigruppa R.Skisenter 19.00

Påmelding senest 18.30
19.01. Skismørekveld KVO-kantina 20.00

Skigruppa
24.01. Treningsskyting, Rennebu Skytterlag 17.00
26.01. Pensjonistmøte Samfunnshuset 11.00
26.01. Sanitetsmøte,  Berkåk sanitetshus 19.00

Berkåk arb.lag
31.01. Treningsskyting, Rennebu Skytterlag 17.00

Håndball Piker 45 søndager kl 20-21 i Rennebuhallen
Rennebu Musikkorps tirsdager kl 19.30-22.00 i samfunnssalen
Rennebu Skolekorps torsdager kl 18.00-20.00 i samfunnssalen
Rennebu Songkor onsdager kl 19.30-22 på Voll skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 19.30-22 på Berkåk skole
Berkåk Bridgeklubb tirsdager kl 18.30 på Torgkroa

Gratis innrykk i kalenderen - kontakt

tlf 72 42 77 05  e-post: turistkontoret@rennebu.net

Rennebu Turistkontor

Bakkene har utfordringer for både store og små.
Familievennlig anlegg - oppkjørte turløyper.

Sesongkort voksen 2500,-
Sesongkort ungdom over 7 år 2100,-

Rabatt for medlemmer i Rennebu IL
voksen 1875,-/ungdom 1575

Tlf 97 68 08 19 - www.nerskogenskisenter.no

– midt i blinken for
skiaktiviteter

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

GULE PRISER = LAVE PRISER

Kjøttdeig
Gilde 400 gr

5 pk Marinert Kylling

10000 

(244,50)

Kyllingfilet
Prior 750 gr1790 7990

Mascot Nordic
thermodyne 140x200

24900

110000  åårr
==

JJuubbiilleeuummss--

PPRRIISSEERR

140x220 27900


