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Rennebu kommune
har fått en påskjøn-
nelse fra fylkesman-
nen for sin aktive vel-
lykkede satsing på
Grønt Flagg, bolyst og
entreprenørskap i
skolen.

Det var på det årlige treffet
mellom fylkesmannen og de
25 kommunene i Sør-
Trøndelag at ordfører Trond
Jære på vegne av hele
Rennebu fikk overrakt en
diplom av fylkesmann Kåre
Gjønnes.  — Fylkesmannen
gir hvert år en slik påskjøn-
nelse til en kommune som har
fortjent det, og dette året var
det faktisk vi som fikk den,
forteller en glad ordfører
Trond Jære. — Som det står
på diplomen skyldes det at vi
i Rennebu våger å sette vikti-
ge verdier på dagsorden, og gjennom dette
lager grunnvollen for en sterk og bærekraftig
framtid for innbyggerne i kommunen.

Trond forteller at dette arbeidet skyldes
mange kreative personer, og spesielt  skolen
har sin del av æren for denne påskjønnelsen.
Det er viktig at skolene tør å sette nye ting på
dagsorden, som miljøsertifisering og entre-
prenørskap. Både Innset skole, Havdal skole
og Voll skole er miljøbevisste skoler som har
blitt sertifisert med Grønt Flagg. 

— Vi i Rennebu har lenge arbeidet med å

synliggjøre de positive sidene ved å bo her i
Rennebu - både når det gjelder trivselsska-
pende tiltak og utvalg og priser på boligtom-
ter. Mange har bidratt til denne positive
fokusen, og det er artig med en slik påskjøn-
nelse som viser at vi blir lagt merke til.

I den nærmeste tiden vil ordføreren og
andre i administrasjonen besøke skolene og
andre som har bidratt til denne prisen. Det er
viktig at påskjønnelsen kommer alle til del,
og at den blir en motivasjon til videre arbeid
slik at Rennebu forsatt blir en god kommune
å bo  i.

Påskjønnelse til inspirasjon

7391  Rennebu  -  tlf. 72 42 74 45
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Er siste 
stein kastet?

Sist uke offentlig-
gjorde Statsbygg at
de har valgt italiensk
marmor, Bianco Car-
rara La Facciata til
det nye operabygget i
Bjørvika. Kontrakt-
summen er på nær-
mere 57 mill. kroner. 

Ved vurderingen
av anbudene ble føl-
gende kriterier vekt-
lagt: pris (50%), kvali-
tet (20%), estetikk
(20%) og leverings-
dyktighet (10%).

Rennebugranitten
nådde dermed ikke
opp med sin anbuds-
sum på 84 mill.kro-
ner.

I ettertid er det
kommet både sterke
reaksjoner på valget
ut fra næringspolitis-
ke sider og reist tvil
om marmorens kvali-
teter i nordisk klima.
Det hevdes at mar-
moren lett blir grå, og
at det er uforholds-
messige store kostna-
der med å rense den. 

Marmoren er så
langt valgt til «hori-
sontale» utvendige
byggeflater. Det er
ennå ikke helt avgjort
hvilken stein som
skal brukes på utven-
dige vegger. Så ennå
er det kanskje håp...



Det Gamle Bildet
Bildet vi hadde i RN nr

11 har vi ikke fått tilbake-
melding på. Vi trykker det
derfor en gang til med håp
om bedre lykke. Bildet er
tatt av fotograf Rasmus
Berg. Opplysninger om bil-
det kan sendes Volds
FotoGrafiske - epost:
volds@online.no, eller til
adressen Rebustorget, 7391
Rennebu.
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— Det er første gang vi har hatt
mulighet til å vurdere våre elevers
opplevelse av skolen opp mot et
nasjonalt gjennomsnitt, sier pedago-
gisk rådgiver Ingegjerd Mortensen.
— Vår utfordring ligger nå i å analy-
sere det resultatet som foreligger og
vurdere hva vi kan være tilfredse
med og hva skolene bør gripe fatt i. 

Fra og med 1. januar 2004 ble det
obligatorisk for alle skole å gjennom-
føre elevevaluering i 7. og 10. trinn
pluss i grunnkurs VGS. Til dette for-
målet er det utviklet et elektronisk
verktøy – Elevinspektørene.
Verktøyet er ment å gi skoler, kom-
muner og fylkeskommuner praktisk
hjelp til å involvere elevene i syste-
matisk skolevurdering og kvalitetsut-
vikling av opplæringen.

Resultatet av undersøkelsen i
Rennebu viser at det ikke er vesentli-
ge ulikheter mellom læringsmiljøet i
skolene her i kommunen og i skolene
ellers i landet. — Det er likevel
grunnlag for å se på enkeltområder i
undersøkelsen for hele kommunen,
som del av den kommunale skolevur-
deringen, sier Ingegjerd. 

Av enkeltspørsmål fra undersø-
kelsen kan en se at der det er avvik
fra landsgjennomsnittet, er det i de
aller fleste tilfeller til fordel for skole-
ne i Rennebu. Flere elever i Rennebu
svarer at lærerne gir de utfordringer

som gjør at
de får til sitt
beste på sko-
len. Noen
flere elever i
Rennebu
svarer også
at de trives
bedre sam-
men med
lærerne sine
enn hva
landsgjen-
nomsnittet
svarer.

Når det
gjelder mob-
bing er sva-
rene ganske
like som landsgjennomsnittet, men
svarene gir et lite utslag av bedre for-
hold i skolene i Rennebu enn gjen-
nomsnittlig.

Når det gjelder arbeidsro i skolen,
går det frem av undersøkelsen at det
er bedre arbeidsro i Rennebuskolene
enn hva landsgjennomsnittet sier.
Elevene i Rennebu sier også at de får
mer hjelp med skolearbeidet hjemme
når de trenger det, enn gjennomsnit-
tet. Elevene i Rennebu sier i svarene
sine at de får bruke data og internett
mindre enn hva gjennomsnittet sier.
Men, til gjengjeld er elevene i
Rennebu betydelig mere fornøyd
med undervisningsrommene og

Positive elevreaksjoner om skolen

læremateriell enn hva landsgjennom-
snittet er.

— Elevinspektørene og oppføl-
ging av resultatet av kartleggingen av
læringsmiljøet må inkluderes i den
enkelte skoles arbeid med "Det inte-
grerte menneske", som er det redskap
for kvalitetsvurdering i skolene som
er utviklet i Gauldalsregionen, og
som er vedtatt tatt i bruk i Rennebu
fra august 2004, sier Ingegjerd
Mortensen.

Ellers henviser Ingegjerd til
www.skoleporten.no, det nyåpnede
nettstedet med informasjon om «sko-
le-Norge».

Våren 2004 er første gang alle skolene i
Rennebu har deltatt i en felles undersøkel-
se om læringsmiljøet. Det er dermed første

gang det er mulig å si noe om læringsmil-
jøet i Rennebuskolene generelt. 

Elevene i Rennebu betydelig mere fornøyd med undervisnings-
rommene og læremateriell enn hva landsgjennomsnittet er.
Elevene på bildet har ingen forbindelse med undersøkelsen.
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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 Trond Jære
har kontortid hverdager utenom fredag.
E-post: trond.jare@rennebu.kommune.no

Økonomiutvalget ble oppnevnt i
forbindelse med at kommunestyret
ble forelagt en framskrivning av bud-
sjettet våren 2004. Framskrivningen
av budsjettet  viser et underskudd på
1,2 mill. kroner i 2005 og 2006, under-
skudd på 1,4 mill kroner i 2007 og 4,3
mill. kroner i 2008.

Den kraftige  økningen fra 2007 til
2008 skyldes at  en del av kommu-
nens lån har avdragsfrihet  i perioden
2003 - 2007.  Det er regnet med
avdrag igjen fra 2008.  Det er forelø-
pig ikke tatt stilling til om avdragsti-
da skal forlenges ytterligere.

I økonomiutvalget sitter ordfører
Trond Jære (leder), rådmann Arve E.
Withbro, Solveig Anglen, Tora
Husan, Arne Ivar Østerås (tillit-
svalgt) og Wenche Teigen (tilitsvalgt)

Negativ utvikling
Rennebu kommunes økonomisi-

tuasjon har blitt vanskeligere i løpet
av den siste 10-årsperioden.
Utviklingen skyldes i hovedsak lave-
re inntekter fra kraftverkene og en
negativ befolkningsutvikling.  Behov-
ene innenfor eldreomsorgen har økt i
takt med økningen i antall eldre gjen-
nom hele 1990-tallet.  

I framskrivningen er det regnet
med en årlig prisstigning på 2,0 % og
lønnsstigning på 4,0 %.  Dette gir en
gjennomsnittlig kommunal kostnads-
økning på ca. 3,34 %.  Den gjennom-

snittlige kommunale kostnadsøk-
ningen er lagt til grunn ved fram-
skrivningen av kommunens frie inn-
tekter - skatt og rammetilskudd.

Allerede strammet inn
Framskrivningen tar utgangs-

punkt i revidert budsjett (K.sak 16/04
– innstramminger i årets budsjett).
Kommunestyret reduserte enhetenes
rammer med 1,5 mill. kroner under
sak 16/04.  

Framskrivningen forutsetter m.a.o
at disse innstrammingene skal gjelde
i hele planperioden.  Denne forutset-
ningen er ikke opplagt.  Det er ikke
sikkert at det vil være riktig å videre-
føre alle vedtatte innstramminger.
Noen av innstrammingene vil kunne
få uakseptable konsekvenser dersom
de videreføres i hele planperioden.
Dersom framskrivningen hadde vært
laget med basis i opprinnelig vedtatt
budsjett, ville underskuddet vært i
overkant av 1 mill. kroner større enn
hva foreliggende framskrivning
viser. 

Nye innstramminger
Framskrivningen viser at det er

behov for følgende innstramminger
for å få balanse i budsjettet i årene
framover:

2005 2006 2007 2008
1.272 1.213 1.384 4.321

INVITASJON
til kurs i vertskap og 

vertskapsrollen
Naturen og enkelttilbudene i seg selv
er ikke nok for de som besøker oss.
Kvaliteten på transport, opplevingstil-
bud og reiselivsanlegg teller også for
gjesten. Det samme gjør byggeskikk
og kulturlandskap. Men viktigst av alt
er verten/vertinnen!

Service og vertskapsrollen er avgjøren-
de for gjestens opplevelse av totalpro-
duktet. En god vertskapsrolle er også
et godt grunnlag for bedre inntjening.

- Onsdag 29. sept. kl 18.00 - 22.00 
Bårdshaug Herregårg

- Torsdag 30. sept. kl 18.00 - 22.00 
Nygården, Øvre Surnadal

Kursopplegg: Kurset tar for seg betyd-
ningen av hvordan vertskapsrollen
utføres, samt hvordan en kan løse de
arbeidsoppgaver og utfordringer som
vertskapet står overfor.

Kurset passer for: Alle som arbeider i
kontakt med gjester/ kunder.

Varighet: Kveldskurs ca 4 timer.
Pris: 200,-, inkl kursmateriell og enkel
servering.
Påmelding: til Gro på telefon 
72 49 44 35, el. 951 24 914 el. 
E-post gro@knoppskyting.no 

Skulle det være spørsmål, ta gjerne
kontakt.
Vi i Knoppskyting fra fjord til fjell
ønsker dermed velkommen til kurs!

Med hilsen Gro G. Løfaldli
Knoppskyting fra fjord til fjell

Utvalg skal se på økonomien
Et eget utvalg, kalt økonomiutvalget, skal i arbeid for å se
på hvilke økonomiske innstramminger som skal gjøres i
tiden fremover for å dekke budsjetterte underskudd.

Bløtkake for dørnavn
Rådmann Arve E. Withbro

lovet Olav Hårstad i Rennebu
Dør og Vindu AS at det skulle
vanke bløtkake når de hadde
den første døra med navn fra
Rennebu. I sommer skjedde,
RDV hadde gitt ei ny dør nav-
net Nerskogen. Dermed ble det
bløtkake som lovet, og råd-
mannen besøkte de ansatte ved
RDV i en matpause og roste de
for den positive utviklingen fir-
maet har hatt siden starten.

Arve Hage og Olav Hårstad 
forsyner seg av «Nerskogen-kaka».
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Torgdag/kulturminnedagen 2004
Den  etter hvert  tradisjonelle  torgdagen  blir  på  Berkåk
lørdag  11. september. I  år  er  torgselgerne  flyttet  tilbake
til  torget – og  det  vil  bli  mye  god  lokalprodusert  mat
å  få  kjøpt  denne  dagen.

Nytt  av  året  er  at  vi  også
markerer  den  Europeiske  kultur-
minnedagen. Dagen  markeres
over  hele  Europa  og  i  år  står
den  i  mat  og  mattradisjonene
sitt  tegn. Temaet  i  år  er  "Fra  fis-
kehjell  og  stabbur – til  dekket
bord".

Hensikten  med  kulturminne-
dagen  er  å  skape  forståelse  og
interesse  for  kulturminner  og
kulturmiljøer – og  her  har
Rennebu  sterke  og  solide  tradi-
sjoner  å  forsvare. Mat  og  matla-
ging  har  stått  sterkt  i  jordbruks-
bygda  Rennebu  helt  siden  tida
med  sjølbergingshushold. Heldigvis
er  det  mange  i  bygda  som  er  opp-
tatt  av  å  ta  vare  på  og  videreutvi-
kle  tradisjonene, og  noen  ser  også
denne  utviklinga  som  mulighet til  å
skape  sine  egne  arbeidsplasser.

Vi  flytter  altså  elegant  dagen
for  kulturminnemarkeringa  12. sep-
tember over  til  Torgdagen  11. sep-
tember – og  skaper  en  ramme  for
begge  arrangementa  på  torget  den-
ne  dagen.

Vi  henter  inn  bilder  og  ølbryg-
gingsutstyret  fra  utstillinga  på
Martna’n  og  lager  ei  ny  utstilling  i
lokaler  på  torget – ekspertise  er
henta  inn  fra  Birgit, Johanna  og
Arne x 2, pluss  noen  flere  fra
Rennebu  Historielag. Vi  kan  ikke
love  smaksprøver  av  maltølet, men
det  vil  bli  anna  øl  å  få  smake  på.

Denne  spennende  utstillinga  ble
kjempegodt  besøkt  under  martnan,
men  vi  tror  mange  Rennbygg  ikke
var  innom  denne  hektiske  helga –
og  mange  har  kanskje  lyst  til  å  se
den  en  gang  til. Ølhøner  og  ølbol-
ler  fra  bygda  vil  bli  stilt  ut.

Ute  på  torget  håper  vi  å  få
både  "gamle"  og  nye  torgselgere.
Nytt  av  året  er  demonstrasjoner  av
TINE  og  GILDE, «Knoppskyting  fra
fjord  til  fjell» , og  det  vil  bli  salg
av  ørret  fra  Skaumsjøen.

Grønnsaker, ost, bakst, spekemat,
keramikk, lin, solsikke, syltetøy  og
mer  selges  på  torget.

Vi  håper  mange  tar  seg  tid  til  å
komme  innom  torget  denne  dagen
– nyte  kaffekoppen  og  hyllkaku, se
på  utstillinga  og  handle  torgvarer.

Verdens beste hobby…
I vår vesle bygds rike og mangfol-

dige tilbod på hobby-, kultur- og fri-
tidsaktiviteter finns Rennebu
Songkor. Eit songkor med eit fabelak-
tig miljø og trauste songarar. Litt for
trauste synes kanskje mange. Vel,
gjennomsnittsalderen er over den
sprekaste ungdomstida, men når det
gjeld songkvalitet kan koret visa til
svært gode kritikkar. Det har vore
god framgang dei sista åra, noko vi
som songarar er litt krye av. Men eit
amatørkor frå ei lita bygd, og med
godt vaksne medlemmar kan ikkje ha
ambisjonar om å konkurrera med eit
sprekt ungdomskor i ypperste divi-
sjon.

Har du som grunnlag at du er
glad i, og har glede av å synge, og då
gjerne saman med andre – då er
Rennebu songkor eit framifrå alterna-
tiv å bruke ein kveld i veka på. Å vera
med i eit songkor er god terapi for all
slags stress. Det å finna plassen sin
mellom gode vener for å bedriva ein
så flott hobby som korsongar, det er
vel nytta bruk av fritid.

Nytt dette året er flytting av
øvingskveld. I alle år har vi møttes
kvar måndagskveld. Denne sesongen
blir øvingane ONSDAGSKVELDA-
NE. Men øvingslokalet er som før:
musikkrommet på Voll skule kl 20.00.
Og øvingane startar onsdag 8.
September. Vel møt til alle, både
gamle og især nye som måtte stikka
innom denne kvelden.

For å nøra opp under ei forhå-
pentlegvis fersk og ubruka songarg-
lede sånn tidleg i sesongen, vil
Rennebu Songkor invitera til korse-
minar søndag 12. september. Som
instruktør kjem ingen ringare enn
Brynjar Sonstad. Han er litt av ein
kapasitet som dirigent, og vil sikkert
gje nokon og kvar glød og inspira-
sjon. Dette seminaret er for alle. Du
treng ikkje stå i noko kor. Men det
kan vera lærerikt for både dame- og
mannskorsongarar óg. Så velkom-
men i Berkåk samfunnshus søndag
12. september kl 10.00. Det blir
avslutta ca kl 16.00.

- Rennebu Songkor -

Nå blir det ryddet i bilvrakene på Ulsberg
Nå er vil det bli ryddet

etter det konkursrammede
Ulsberg lastebileksport.
Rennebu kommune har tatt
over det formelle eierforhol-
det  over anlegget, og råd-
mann Arve E. Withbro sier
at kommunen nå vil ta
ansvar for at det blir ryddet
på området. Han forteller
også at det er kjøpere til
anlegget, uten at han vil si
hvem som er aktuell.
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Noen gode minner fra Rennebumartnan 2004
Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk, og mye mye mer....

En trivelig kul-
turkveld hvor bla
nye talenter fikk

vise seg frem.

Konserten i
Innset Kirke hvor
vi fikk være med
verdensartisten

Mari Boine på en
fantastisk reise.

Jonas Fjelds akus-
tiske aften ble

publikumsfavoritt
og en flott musi-
kalsk opplevelse.

- og noen glimt fra tidenes beste martna ...

Fortsetter
neste side!
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Bruk ditt lokale
forsikringsselskap

Oppdal 72 40 49 90  Berkåk 72 42 82 50
E-post: oppdal-rennebu@gjensidige.no

- trygghet og tradisjon 
i mer enn 160 år!

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

Åpningstider: 
man - fre  9 - 16 / lør 10 - 14

BADEMILJØ-KJEDENS 
FAGKUNNSKAP 
GIR TRYGGHET!

Vi leverer og monterer alt!

- egne installatører med servicebiler
- alt av utstyr til toalett, bad,

vaskerom etc.

www.bademiljø.no

Vi gleder oss allerede til Rennebumartnan 12. - 14. august 2005

Alt dette gjort mulig pga en profesjonell arrangør 
og en formidabel 
dugnadsinnsats!

Kontroll av ditt 
silotaljeanlegg

Bjerkli Landbruksservice
Ole Arne Røttum, 7298 Budalen 

tlf. 72 43 64 98 - mob. 91 55 24 62

Årlig kontroll /resertifisering av silotaljeanlegg, 
taljer, vinsj, spill, redskaper og tilbehør.

Godkjent av Norsk Sertifisering a/s.

S
V

05
1
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Prnr.Vinner
1. Terje Lund
2. Jon Arve Nybro
3. Ove Einar Drugudal
4. Kjell Ove Hårstad
5. Vegard Sande
6. John Krogstad
7. Gunnar Bruheim
8. Heidi Anita Berntsen
9. Gunvor Rise, Hauka
10. Anne Marit Gunnes
11. May Grethe Rønning
12. Jon Rokkonesløkk
13. Lars Uvsløkk
14. Linda Havdal
15. Eiliv Grut
16. Ole Petter Smørsgård
17. Per Morten 

Lorentzen
18. Torstein Aaland
19. Arnt Strand
20. Sivert A. Hårstad
21. Stian Halland
22. Hallvard Brattset
23. Marianne Aarøy
24. Marit Gorsetbakk
25. Bjørg Voll
26. Bjørg Bakken
27. Johanne Eggan
28. Ingeborg Rønning
29. Aud Haugset
30. Per Vullum
31. Oddny Grøtte
32. Målfrid Grendal
33. Haldis Havdal
34. Olaug Reitås
35. Turid Berntsen
36. Aud Flaa, Kvikne
37. Grete Almskår
38. Anita Rømo
39. Oddny Hansen
40.  Anne Mette Halland
41. Turid K. Solberg
42. Bård Tore Berntsen
43. Einar Skjerve
44. Halldis Voll
45. Ivar Næverdal
46. Joralf Fagerbekk, 

Hauka
47.  Jostein Holiløkk
48. John-Erik Sandaker
49. Ola Bjerkås

50. Ann Bodil Kosberg
51. Jan Erik Asphaug
52. Anne Kristine Stavne
53. Sigve Withbro
54. Guri Bakk
55. Eva Illøkken
56. Gunhild Hoel
57. Janne Sanden
58. Bergljot Kristoffersen
59. Jan Ivar Kvam
60. Gudveig Aas
61. Mette Meslo
62. Randi Jakola
63. Oddbjørg Gunnes
64. Sigrid Lundaløkk
65. Karen Jordet
66. Kirsten Langklopp
67. Jan Ove Haugen
68. Hildur Lilleinnset
69. Liv Strand
70. Ingrid Lånke
71. Helga Østerås
72. Oda Tørset Holm
73. Inger M. Lorentzen
74.  Håvard Sæther
75. Lars Olav Havdal
76. Ståle Rønning
77. Torill Drugudal
78. Olav Ytterhus
79. Bodil Rogstad
80. Marta Hage
81. Karl Petter 

Gustafsson
82. Jon Einar Værnes
83. Ingun Fossum
84. Anne Svegård
85. Gry Jerpstad
86. Arnt Hårstad
87. Tina Løland Resell
88. Per Måren
89. Tone Rømo Eithun
90.  Magnus Nakken
91. Per Arild Torsen
92.  Rune Bakk
93.  Ingvar Sollid
94. Jan Lien
95.  John Olav Halgunset
96.  Kjersti Knutsen
97.  Joar Flatås, Hauka
98.  Gørild Meland
99.  Rolf Holm
100. Anne Andersen
101. Beate Lauritsen

102. Arnt Erik Voll
103. Mona Stølen
104. Ola Kjeka
105. May Iren Grønli
106. Nina-May Havdal
107. Einar Husan
108. Ragnhild Stokkli
109. Grethe Uv
110. Ottar Ramstad
111. Inger Østerås
112. Ivar Gunnes
113. Jostein Berntsen
114. Kjell Toset
115. Kåre Haugan
116. Tordis Bjørnstad
117. Anita Stavnes, Hauka
118. Liv Sæter Flå
119. Bjørn Trøite
120. Mari Dullum
121. Gunnar Gunnes
122. Brage Engdal
123. Eli Hårstad
124. Henrik Sneisen
125. Gerd Bjørnstad
126. Gerd Ramlo
127. May-Britt Bjerkås
128. Arve Martin Haugen
129. Jon Hoem
130. Kristin Hellstrøm
131. Helene Ilvang
132. Kjell Sæter
133. Kristin D. Skjerve
134. Lars Stokke
135. Inge Skamfer
136. Arnhild Gorsetbakk
137. Anders Rønning
138. Kenneth Løkslett
139. Randi Flå
140. Marina Lenes
141. Arne Per Bjerkås
142. Hans Georg Hess
143. Svein Pedersen
144. Gunda Fjellstad
145. Stig Wiggen
146. Sindre Haugerud 

Wold
147. Wenche Teigen
148. Margrete Gunnes
149. Karin Hatvik
150. Per P. Stavne
151. Synnøve Bruholt
152. Kristbjørg Fossum

Dugnadsfolk se her!
Vinnere av gaver fra utstillere på Rennebumartnan 2004:
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Gevinstene hentes i Martnasbanken på Berkåk!

Martnastema 2004:
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Inger og Per Haldor Kosberg kr 300,-
Jenny Kosberg, Martin Kosberg senior
Harry Angelen kr 200,-
Helge Olav Almås, Odd Erik Myren, Roger
Skamfer
Sigrid og Erik Ramlo kr 200,-
Per Nils Johansen
Johanna L. Hoset kr 200,-
Karen Reitås, Ingeborg Astrid Stene
Oline Lien og Stein Bjerkset kr 200,-
May Sanden, Turid Sunde
Eva Lilleindset kr 200,-
Bjarnhild Vinsnesbakk, Ann Marit Myran
Kristine Sundset kr 200,-
Eldbjørg Sletten, Inger Sletten Østerås,
Haldis Havdal
Ragna Myrmo kr 200,-
Kari Hanna Gunnes, Bodil Gunnes,
Gjertrud Kvam
Gudveig Drugudal kr 200,-
Kari Jerpstad, Inger Anne Voll
Ingrid Sæther kr 200,-
Olaug Reitås, Astrid Clausen, Jodda
Sponås
Ingrid Lånke kr 200,-
Oddveig Rogogjerd, Sunniva Ryen

Sigrid Lundaløkk kr 200,-
Anne Bjørnaas, Gunhild Fjelle
Randi og Erik Nordbø kr 400,-
Jorun Marie Vold’s etterlatte kr 400,-

Disse har betalt kr. 200,-:
Trond Nylende Jære, Ingegjerd Mortensen,
Grete og Erling Kjerstad, Marit G. Fjellstad,
Inger Forren, Olaug Margrete Hoel
Knutsen, Olaud Reitås, Hege Dverseth,
Reidun Lund, Oddbjørg Vognild, Asbjørg
og Tore Sigstad, Aslaug Krovoll, Dagfinn
Rodal, Anne Auke, Gjertrud Herrem,
Borghild Hansen (Berkåk), Astrid Grut

Rettelse pga. feil beløp:
Einar Husan kr 200,-
John Skamfer kr 500,-

Innbetalinger til 
Sparebank 1 Midt-Norge,Berkåk!

Ønsker noen å bidra med konkrete ting, 
ta kontakt med Borgny eller Turid ved
Rennebu Helsesenter!

Kronerulling Sansehage

Kvikne nasjonalparksenter og Stiftelsen Vollan gård inviterer til arrangementet

VOLLANDAGAN 4. og 5. september 2004
LØRDAG 4. SEPTEMBER 
Tema: KLEBERSTEIN.
Program starter kl. 12.00.

* Steinhogger Eva Stavsøien, fra Nidaros Domkirkes
Restaureringsarbeider, demonstrerer arbeid i
kleberstein.

* Arkeolog Bodil Østerås presenterer landets eldste
kjente klebersteinsbrudd ved Bubakk 
(Kvikneskogen).

* Disponent Ivar Killi, fra Granit-Kleber AS på Otta,
forteller om kleberstein til bruk som varmekilde.

* Steinsliping av smykkestein ved 
Heinz Lemke.

Solveig Lemke demonstrerer og 
lager smykker.

SPESIALTILBUD DENNE DAG:
12% RABATT PÅ ALLE TYPER
KLEBERSTEINSOVNER.

Kl. 16.00: Konsert i gårdskapellet med gruppa
“RØST”, bestående av Rønnaug og Kjersti Tingelstad,
Hans Petter Eidsvåg og Anders Korssjøen.
Kl. 17.00: Konserten med "RØST" gjentas (ved behov).
Inngang på konserten med RØST: 
Barn kr. 50,-. Voksne kr. 80,-

Andre aktiviteter, hele dagen:
”Husflidens dag” med Kvikne husflidslag. 
Tema: Hekling.
Salg av forskjellige håndverksprodukter.
Utstilling av elevarbeider ved Kvikne barne- og ung-
domsskole. Tema: Stein.
Mattilbereding på kleberstein.
Salg av nypotet/fjellmandel og ved. Her kan du bestille
og kjøpe vinterforbruket.
Aktiviteter, bl.a. riding, skotthyll og kjerringbæring.
Kleberstein i verkstedkroken for barn.
Utstillinger og salg. Nasjonalparksenteret er åpent.
Salg av grillspyd, rundstykker, vafler, kakao etc.
Utlodning.

SØNDAG 5. SEPTEMBER Kl. 11.00
Gudstjeneste i gårdskapellet. Prost Øistein Halling.
Organist Amund Røe. 
Konfirmantpresentasjon. 
Salg av brus, kaffe og vafler etter gudstjenesten.

Vi holder stengt lørdager 
i september og oktober.

13. september: 
Tur til landets eldste kjente

klebersteinsbrudd ved
Bubakk (Kvikneskogen).

Arkeolog Bodil Østerås 
er med som guide. 

Arkeologiske utgravinger 
inne i bruddet denne dagen. 

Se oppslag for oppmøte.
Velkommen!

Kvikne nasjonalparksenter og
Stiftelsen Vollan gård

ALVDAL
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Familieskogdag
lørdag 4. september
Vandring fra Gunnes 

til Damtjørna i Barnas Naturverden

hvor:
oppmøte klokken 10.00  i Gunnesgrenda ved
bomkassen til Elgsliveien (gratis passering denne
dagen) 

tema:
Programmet legges opp som en vandring med
små stopper og snakking om treslag, friluftsliv,
kulturlandskap, blomsterkunnskap, sopp, tøm-
mer med mer.

servering:
på Damtjørna er det gratis kaffe, saft og hyllkake

Dette arrangementet er ikke spesielt for skogeie-
re, men programmet legges opp variert for alle
som er interessert i natur, friluftsliv og skogbruk.
Barnefamilier er spesielt velkomne.

arrangør:
Orklaringen, Skogeierlaget
Rennebu kommune, Skogoppsynet

Offentlige møter 
åpne for publikum

07.09. Formannskap og Tiltaksnemnd 10:00
16.09. HOO 09:00
17.09. MTL 09:00
21.09. Formannskap og Adm.utvalg 10:00
30.09. Kommunestyre 19:00

Saklistene er utlagt på 
Kommunehuset og Biblioteket på Berkåk, 

samt alle dagligvarebutikker utenom Berkåk.

BRANNKONSTABEL

Beredskapsstyrken i Rennebu brannvesen skal
suppleres med 2 brannkonstabler med fast anset-
telse.

Styrken består, i medhold av godkjent brannord-
ning, av 12 konstabler og 4 utrykningsledere/for-
menn.
Det er utarbeidet arbeidsbeskrivelse for stillinge-
ne.

For stillingen kreves:
- Førerkort klasse C1 (inntil 7,5 tonn)
- Bosted og arbeidssted Berkåk

For stillingen ønskes:
- Førerkort klasse C (over 7,5 tonn)
- Kompetansebevis for utrykningskjøretøy

Brannkonstabel tilsettes på deltid med fast stil-
lingsandel 1,5 %, tilsvarende 30 timer pr. år.
Normal beredskap medfører ikke tilstedeværel-
sesplikt.
Utvidet beredskap for utrykningsleder og to kon-
stabler, må påregnes i jule- og påskehelga, lang-
helger i mai, helgene i fellesferien og ellers etter
brannsjefens vurdering.

Stillingene godtgjøres etter gjeldende avtaler.
Under forutsetning av normalt år mht utrykning-
er, blir total årsgodtgjøring på ca kr 25-30000.
Tilsetting skjer på vanlige ansettelsesvilkår.

Søknad med CV og referanser sendes Rennebu
kommune, v/rådmannen, innen 20.09.04.
Attesterte vitnemål må legges fram på forespør-
sel.

Bli en del av et givende miljø med givende
arbeidsoppgaver!

Rennebu kommune
Kunngjøringer

HØRSELHJELP
Hørselhjelper  Bjørg  Voll  blir  å  treffe  på

Frivillighetssentralen  andre  mandagen  i  september denne
måneden. MANDAG  13. september  kl.14.00 

– Hørselhjelp  på  frivillighetssentralen.

Til leie
Sokkelleilighet til leie på Berkåk.

Henv. Privat 72 42 79 50
Mobil 995 90 351

K U N N G J Ø R I N G E R K U N N G J Ø R I N G E R
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Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner - Jordrenseanlegg hytter/boliger

- 20 år i bransjen -

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

tlf 72 42 77 05  e-post: rennebu@bygdakontor.no
Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00

Rennebu Turistkontor

Velkommen innom oss på Berkåk

Vi har ala carte
- mye hjemmelaget mat -
Catering * Selskaps-/møtelokaler

TTurur- og jaktutst- og jaktutstyryr
Jakt- og fiskekort

Billige togbilletter 
- bestill til høstferien nå!

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

Nye partivarer!
Gjelder så langt beholdningen rekker

9-20 (18)                  RIMI Berkåk tlf. 72 42 71 17

Poteter 2 kg

500
pr kg

Trådløs tlf
m/handsfree 
Tele2-binding

4900

Hodekål
Norgesfrukt, 

200 
pr kg 

Friele
Frokostkaffe
Filter-/
kokmalt, 
250 gr. 

1000 Berkåk BlomsterBerkåk Blomster
Berkåk, 7391 Rennebu - tlf. 72 42 72 87

Tilbud uke 32 og 33:

ERICA
til kirkegården

pr. stk. kr 2750

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

- autorisert bilverksted -

Periodisk kjøretøykontroll
tar du hos oss!

tlf. 72 42 75 90

MesterAutoAuto
Flere glade bilister
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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
SPIKKEKURS

Sør - Trøndelag Husflidslag arrangerer SPIKKEKURS  på
Vonheim på Berkåk 7/9, 13/9 og 21/9.

Lærer: Hans Olav Lund
Pris : kr 500,-
Påmelding til 

husflidskonsulent Sidsel Skjelfjord tlf. 73 51 15 15

TORGDAG 
– Markering  av  den  Europeiske  kulturminnedagen  2004 

Lørdag  11. september  Kl.11.00 – 15.00 
på  REBUS  TORGET

Salg  av  diverse  torgprodukter, grønnsaker, bakst, 
ost, spekemat  m.m.

Utstilling – Ølbrygging  i  bygda. Keramikk
Smaksprøver/demo  Tine  produkter  og  Gilde

Salg  av  kaffe  og  noe  å  bite  i.
- Velkommen -

Siste  løp  i  sykkelkarusellen 
– søndag  12. september.

Sted: Nerskogen
Oppmøte  ved  Minilla.

Start  kl.16.00
Kaffe - saft  ved  innkomst.

Det  vil  bli  foretatt  trekning  på  sykkel  blant  de  som
har  deltatt  i  tre  av  fire  løp.

Arr. Rennebu I.L. Trimavd./ FYSAK

Vi  starter  opp  igjen  med  formiddagstreff  i
Omsorgsboligen  på Berkåk

TIRSDAG  7. september  kl.11.00. Første  treff  på  Voll
blir  torsdag  30. september.

Velkommen =)
Rennebu Frivillighetssentral

LHL Rennebu vil takke John Smeplass sine etterlatte 
for at minnegaven ble gitt til laget vårt. 

- Styret -

I anledning reisingen av minnesmerket 
over flyveren Olav Henning Laxåbakk, 
vil vi takke alle frivillige som bidrog så sterkt 

til den praktiske gjennomføringa av prosjektet.
Takk også til NRROF avd. Oppdal, Rennebu kommune og

Havdal Gisnås grendalag som sponset tiltaket.
- Rennebu historielag -

Etterlysning
Savner en liten gråstripet, kastrert hankatt

hvitt bryst og hvite poter. Ring tlf.: 72 42 67 55. Dusør

Rengjøringshjelp
Voksen dame for renhold av enebolig

ca. hver 14. dag, søkes. Tlf. 72 42 67 55, Berkåk

Hjertelig takk for hilsener, gaver og blomster 
til 70-årsdagen min.

Lise Teigen

Hjertelig takk for all oppmerksomhet i forbindelse med
konfirmasjonen!

Per-Asle, Per og Ragnhild Wullum

Hjertelig takk for oppmerksomheten i anledning 
Heges konfirmasjon.

Hege, Kari og Olav Løkslett

Takk for all vennlig deltagelse, blomster og hilsener 
i anledning vår kjære John E. Smeplass´ bortgang. 
En særlig takk til ambulansetjenesten i Rennebu.

Borghild, Britt og Mette m. familier

Ekstraordinært årsmøte
Lørdag 11. september inviterer Rennebu Røde Kors

Hjelpekorps gamle og nye medlemmer til ekstraordinært
årsmøte på Røde Kors-hytta, Ånegga. Det vil bli servering

av mat og drikke som en takk for all innsats.
Møtet starter kl 18.00

Vel møtt!

Linedance-kurs
Workshop med Cato Larsen, Western Entertainment.

Dato: 1. og 2. oktober
Sted: Rennebu

Pris: 400,-
Påmelding: innen 25. september.

Bindende påmelding og nærmere info:
Sissel – 425 45 121 / 72 42 67 56
Lene – 915 85 264 / 72 42 64 76

TROLLHEIMEN GRUNNEIERLAG
Jakttider og priser for sesongen  2004 – 2005.

Småviltjakt uten hund: 10.09.04  -  28.02.05.
Sesongkort      kr 500.-
2-døgnskort    kr 150.-
Maks 3 ryper per dag.
Storfugljakt uten hund: 01.10.04  -  23.12.04.
Sesongkort     kr 600.-
Det selges inntil 20 kort.
Harejakt med hund: 01.11.04  -  28.02.05.
Sesongkort    kr 600.-
Rådyr:
All rådyrjakt for sesongen 2004 bortleies i pakkepriser.

Jaktkort er å få kjøpt ved 
Rennebu Nedre Handel AS på Voll, Coop Orkla, avd.
Nerskogen og Rennebu Turistkontor på Berkåk.
Spørsmål angående jakta rettes til 
Knut Hårstad, telefon 72 42 66 43 eller 91 15 61 24.

Trollheimen Grunneierlag - Styret



  

   

  

 

    

      

    

       
          

  

RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Volds FotoGrafiske as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -  neste nummer  16. sept - frist for stoff 10. sept - Rennebu Nytt

Med Rennebu Nytt når du 2.600 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!

Dette skjer i Rennebu!
04.09. Loppemarked                     Lekeplassen, Ulsberg 12.00
Ulsberg Velforening
04.09. Familieskogdag                  Gunnesgrenda 10.00

Fra Gunnes til Damtjønna
05.09. Tur til Resfjellet, Turfor. Gudveig Drugudal 10.00
06.09. Fotball G14 mot Byåsen 2 Frambanen 17.00
06.09. Klubbkveld O-gruppa Sivertgjerdet 18.00
07.09. Formiddagstreff, Berkåk Omsorgsboligen 11.00
08.09. Fotball J16 mot Lundamo/Hovin, Berkåk 18.30
10.09. Fotball MS mot Budal Berkåk 18.00
11.09. Torgdag Rebustorget 11-15
11.09. Fotball J16 mot Aure Berkåk 15.00
11.09. Rennebu-karusell Voll 20.00
12.09. Sykkelkarusell, Nerskogen Minilla 16.00

RIL /FYSAK
13.09. Fotball G12 mot Oppdal 2 Berkåk 18.00

G12 mot Oppdal Frambanen 18.00
13.09. Klubbkveld O-gruppa Kjøllesdalbakken 18.00
13.09. Hørselshjelp Frivillighetssent. 14.00

tlf 72 42 77 05  e-post: rennebu@bygdakontor.no
Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00

Rennebu Turistkontor

15.09. Fotball J14 mot Budal Berkåk 18.00
G16 mot Orkanger Frambanen 18.00

Håndball damer: Trening søndager kl 19.00 – 21.00 i
Rennebuhallen
Rennebu Musikkorps: øver tirsdager kl 19.30 – 22.00 i
Samfunnssalen, NB! Ny dag!
Berkåk Skolekorps: øver torsdager kl 18.00 – 20.00 i
Samfunnssalen
Rennebu Songkor: øver onsdager kl 20.00 på Voll skole
Rennebu Mannskor: øver tirsdager kl 20.00 – 22.00 i Skolen,
Berkåk

HUSK VÅR 

POPULÆRE SØNDAGSBUFFE 
med tradisjonsmat og pensjonistpriser!

Kvikne er det perfekte stedet for 
selskap, jubileum, kurs og seminar. 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Nyoppusset basseng åpent alle dager!

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

Neste Rennebu Nytt 
kommer torsdag 16. september.

Frist for innlevering av stoff og annonser 
er fredag 10. september.


