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

– softis m/ skogsbærcoulis
KAN OGSÅ TAES MED

Martnasprisen til Skaperiet
I år var det Skaperiet
ved Marit A. Vikan
(Vikan vev) og Anita
D. Lorentsen
(Potteriet den glade
lerke) fra Verdal som
stakk av med
Martnasprisen - som
blir betegnet som
"Husflidens Oscar". 

Årets Martnasprisjury,
juryleder husflidskonsulen-
ten i Sør-Trøndelag Sidsel
Skjelfjord, og Cathinka Hoff
og Unni Larsen, hadde føl-
gende begrunnelse for avgjø-
relsen:

Helhetlig elegant stand, med
to dyktige håndverkere som kler
hverandres produkter. Produktene har god salgsappell og er
bygd på gamle handverkstradisjoner i moderne form og utfø-
relse. Produktene er delikate med utsøkte farger, form og kva-
litet. Håndverkerne er i møtekommende overfor publikum, og
det er en lyst å høre fagkunnskaper som ligger til grunn for
produktene. De har en stemningsfylt stand som formidler
årets martnastema ”den blå timen” på en mesterlig måte.

De fire andre nominerte til martnasprisen i 2006 var
utebod 15 Opplys, utebod 38 Romstad Gård, utebod 49
Turids Toveri og innebod 51 Blue Ice Design.

Nok en vellykket martna
— Nærmest som vanlig strømmet folk til

Rennnebumartnan også i år. Hele helga var det et
meget godt martnasvær, selv om det nok ble i varmeste
laget på lørdag, da det var ca 7200 mennesker her.
Fredag var det 5100 besøkende og på søndag 4400. Det

betyr at det var 16700 som besøkte martnan. I fjor var
tallet 17100. De andre kulturarrangementene med kul-
turkveld, kirkekonsert og akustisk aften hadde ca 700
besøkende, mens det tilsvarenede tallet i fjor var 1100 -
men da var det to kirkekonserter. Både utstillere, arran-
gører og publikum hadde flotte dager, og vi har fått
mange gode tilbakemeldinger på et vel gjennomført
arrangement. Og allerede nå har ca 70 utstillere søkt om
plass igjen for 2007, forteller Kenneth.

Matsalget går strykende
— Takket være flinke medhjelpere på kjøkkenet, og

en meget entusiastisk og flink dugnadsgjeng solgte vi
mat som aldri før. I Mastu ble det i løpet av tre meget
hektiske dager i 2005 solgt middag for 300 000, og for
første gang ble det omsatt mat for over 1 million kroner.

Martnasbilder på side 6.

Ordfører Bjørn Rogstad og martnassjef Kenneth Teigen med årets martnasprisvinnere:
Skaperiet fra Verdal - Marit A. Vikan  og Anita D. Lorentsen.
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Skolestart er ofte forbundet med
spenning og starten på en ny epoke i
livet. I år er det 38 førsteklassinger på
de fire barneskolene her i Rennebu. 

Fisketur
Starten er som oftest myk, og før-

steklassingene på Nerskogen skole
var torsdag sammen med resten av
skolen på tur til Knapptjønna i
Leverdalen. Emil, Magne og Mats
forteller at de fisket en del, men det
var faktisk ingen som fikk fisk. Ellers
tok de en del prøver i vatnet, som
temperatur, ph-verdi og lignende. 

Lærer Ingunn informerer om at
det vil bli en slik skikkelig tur en

gang i måneden. Guttene forteller
også at de egentlig skulle være fem i
klassa, men at to flyttet i sommer.
Men de tror at det skal gå greit med
bare de tre også.

38 førsteklassinger
På Innset startet det i år sju første-

klassinger, og totalt er det 36 elever
på skolen. På Voll startet det 13 ele-
ver, mens de samlet er hele 79 elever.
Berkåk er ikke uventet den største
barneskolen, men bare 15 startet i før-
ste klasse der i år. Samlet er de 118
elever i barneskolen, og i tillegg kom-
mer 112 ungdomsskoleelever. 

Fellingstillatelse
på bjørn

Fylkesmannen har gitt
Rennebu kommune 
fellingstillatelse på 1 stk
bjørn. Tillatelsen for det
kommunalt oppnevnte 
rovviltjaktlaget gjaldt 
opprinnelig i perioden fra
21.8.2006 kl 20:30 til
29.8.2006 kl 11:00.

Bakgrunnen for tillatelsen var at
10 døde sauer ble funnet i Innsetlia i
Rennebu kommune

Kl 15 den 21.08 bekreftet Statens
naturoppsyn (SNO) at det var funnet
1 sau som var dokumentert drept av
bjørn i området. Kl 20 bekreftet SNO
at 4 av disse var dokumentert (doku-
mentert og antatt) drept av bjørn for
1-2 døgn siden og at det i tillegg var
funnet 6 døde sau som sannsynligvis
hadde vært død lengre.

Etter at jakta har kommet i gang,
er det stadig blitt observert nye funn
av kadaver etter bjørnen. Fellings-
tillatelsen gjelder nå også for nabo-
området i Midtre Gauldal, der det
også er funnet sauekadavre.

Med bakgrunn i at omfanget av
skaden øker kraftig, har fylkesman-
nen bestemt at fellingstillatelsen
utvides til å gjelde til tirsdag 5. sep-
tember, og det er luftet å trekke inn
både helikopter og “skikkelig”
hund i jakta etter bjørnen.

Førjaktmøte og villmarkskveld 
7. september  kl. 19:00 - Sandbrekka

Rennebu Storviltvald inviterer alle grunneierlag, jegere og andre interesser-
te til førjaktmøte og villmarkskveld på Sandbrekka torsdag 7. september kl.
19:00.

Skogsarbeider og jeger Ingar Gravrok viser lysbilder fra bjørnejakt i Canada
og safarijakt i Afrika

Utdeling av rapportskjema for høstens jakt.

Servering - Vel møtt 
Svein Erik Morseth, Rennebu Storviltvald

1. klasses elever

Førsteklassingene på Nerskogen.
Emil Lund Frøset, Magne Langeng og Mats Renander studerer svømmende dyr 

i vannet sammen med lærer Ingunn Holden.
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Den 10. september
markeres den Europeiske
Kulturminnedagen 2006.
Tema for årets markering
er ” Steder for innkomst
og avreise”. Rennebu kommune har
valgt å markere Berkåk Stasjon. Som
tidligere beskrevet i Rennebu Nytt
har stasjonen og jernbanen betydd
mye for Rennebu rent kommunika-
sjonsmessig, og spesielt stor betyd-
ning har stasjonen hatt for Berkåk i
utviklingen til tettsted. For lokalbe-
folkningen  var jernbanestasjonen en
viktig møteplass, samt et sted for
møte med omverdenen. For mange
ble jernbanen en arbeidsplass. Alt
dette vil bli markert og illustrert på
kulturminnedagen.

Vi  oppfordrer publikum til å
møte på stasjonen i god tid før toget
fra Oslo kommer kl 13.34. Da vil det
bli festivitas med korpsmusikk m.m.
Inne på stasjonen vil det bli montert
en utstilling med bilder og  effekter
fra stasjonshistorien og jernbaneut-
byggingen. Det vil selvfølgelig også
bli kaffesalg.

Som nær nabo til stasjonen, og
med en barndom der stasjonsområ-
det var en spennende lekeplass ,bur-
de Fredrik Kosbergløkk ha et godt

grunnlag for sitt kåseri kl.1400. Når
vi i tillegg vet at han er over middels
historisk interessert, har vi all grunn
til å tro at dette kan bli en interessant
halvtime. På denne spesielle dagen
ønsker vi dessuten å gjøre litt stas på
de som har hatt jernbanestasjonene i
Rennebu som sin arbeidsplass. 

Kl. 15.14 kommer toget fra
Trondheim. Om vi greier å overtale
Rennebu Musikkorps til å vente så
lenge, vil også denne ankomsten bli
markert med musikk.

Etter dette er det offisielle pro-
grammet over.

Vi håper at så mange som mulig
vil besøke stasjonen denne dagen, om
ikke annet for å legge søndagsturen
sin innom et viktig kulturminne for
Rennebu og hele Orkladalføret.

Vel møtt!

For komiteen
Astri Snildal

Turgåere og beitebrukere
Rennebu kommune ønsker å kom-

me med informasjon om hvordan
turgåere og andre bør opptre ved
funn av kadaver, skader og andre
observasjoner som kan skyldes fredet
rovvilt  som bjørn, gaupe, ulv, jerv og
kongeørn.

Det er viktig at alle observasjoner
som oppleves unormale i forhold til
beitedyr blir gitt melding om til dyre-
eier, beitelagsleder eller Statens
Naturoppsyn (SNO). Sporobserva-
sjoner som man er usikre på bør mel-
des snarest mulig til SNO.

Finner dere øremerket til dyret så
vil den inneholde informasjon om
produsentnummer og individnum-
mer. Noen har også
registrert navn og
telefonnummer til
dyreeier på baksi-
den.

Rovviltkontakter
Rennebu

- Jan Erik Asphaug, 
Tlf 72 42 74 89 (P) - 72 42 83 00 (A) 
977 47 237 (M)
- Roar Holte-Berg, 
Tlf 72 42 77 92 (P)
72 40 03 80 (A) 951 93 563 (M)

Midtre Gauldal
- Johan Skinderhaug, 
Tlf 72 43 49 55 (P) - 911 60 138 (M)

Rennebu og Oppdal
- Håvard Rønning, 
Tlf 909 54 169 (M)

Rennebu Sau og Geit ved rovvilt-
kontakt Per Arild Torsen oppfordrer
dere alle til å gi melding til ham på
telefon 951 05 410

Ny Nerskogsdag
Søndag 3. september er det tid for ny Nerskogsdag, og det er området ved

Nerskogsmuseet og Fjellheim som er arena også i år. 
Tema for årets dag er Nerskogen fra 1975 og fremover. I den forbindelse får

de besøk av Geir Andersen som skal være konferansier, og han er godt kjent
som lærer ved Nerskogen skole fra 1975 og fremover. Selvsagt vil han også
kåsere litt fra sin tid på Nerskogen.

Mange av aktivitetene vil bli de samme som i fjor, med pilkast, hesteskokas-
ting, luftgeværskyting med mere. Ellers vil det bli anledning til å kjøpe seg mat
og kaffe i Fjellheim, og det vil bli åpent museum med lys og varme i alle hus.

Nytt tilskudd ved årets Nerskogsdag er noen av grendas småskalaprodu-
senter, og her kan det bli gode tilbud på flotte varer.

Dagen starter klokken 12.

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

Kulturminnedagen på
Berkåk 
stasjon



22 på sommermusikkskole
Hvert år arrangerer NMF sommermusikkskole for sine medlemmer i skole-

korps. Kursene er først på august, fordelt på to grupper på Melhus og tre grup-
per i Grong. På sommerskolen får de treffe musikanter fra andre korps, lære
mye nytt, og ikke minst bli inspirert videre. 

Kursene på sommerskolen deles inn i grupper etter hvor lenge deltakerne
har spilt i korps. Det blir spilling i mange timer hver dag, - på den nest yngste
gruppa spiller de i sju timer dagen.

Rennebu Skolekorps sendte i år hele 22 medlemmer, 21 musikanter og en på
drill, fordelt på alle kursene. Dette er veldig bra, og ikke mange korps har sendt
så mange på ett og samme år.

Saga med klarinetten fikk prøve å komponere, resultatet ble “Trio Saga”.

Nye tomter i
Trondskogen

Formannskapet er innstilt på å
utvide byggefeltet i Trondskogen på
Berkåk. Det er nyregulert 21 tomter,
og ennå er det plass til nye 26 tomter
hvis det skulle vise seg å bli behov.
De nye tomtene er omregulert til stør-
re tomter, og de vil variere i stør-
relsen 1,1 til 1,3 dekar. 

Utvidelsen av boligfeltet vil bli
formelt behandlet i neste formanns-
kapsmøte, og endelig vedtatt i kom-
munestyret 14. september. Deretter
vil det bli anbudsrunde før arbeidet
kan settes i gang. Ordfører Bjørn
Rogstad regner imidlertid med at
tomtene er byggeklare til sommeren
så fremt det blir positivt vedtak i
kommunestyret. 

Hold deg orientert om det
som skjer i kommunen på 

www.rennebu.kommune.no
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Gave til høytaleranlegg

Kvinnegruppa i Rennebu arbei-
derparti har i flere år hatt ideen om å
arrangere “Katta i sekken” i forbin-
delse med Rennebumartnan. I år fikk
de det til, og de stod på skift på
Rebustorget under hele martnan. De
fikk gevinster sponset, så alt som
kom inn ble ren netto. Kvinnegruppa
i RAP vil takke for støtte og hjelp i
forbindelse med lotteriet “Katta i sek-
ken”.

— Pengene ønsket vi skulle gå til
et lokalt tiltak her i bygda, og etter-
som det er mye å bruke penger på i
helsesenteret valgte vi å gi pengene
som gave til innkjøp av høytaleran-
legg. Det finnes ikke noe høytaleran-
legg i nyfløya, og anlegget i gammel-

fløya er også modent for en oppgra-
dering, forteller enhetsleder Borgny
Lien - som ble kjempeglad for gaven. 

Borgny forteller at de trenger høy-
taleranlegg i ganger og fellesrom, og
at det er viktig at anlegget blir så bra
at det høres godt, og at det er godt å
snakke i. 

Flinke til å gi
— Det er viktig med tilskudd som

dette. Vi har ikke penger til alle tiltak
i budsjettet vårt, så da er det godt å
ha mange gode givere utover hele
bygda, forteller Borgny. Hun forteller
at de har en egen gavekonto som de
disponerer til spesielle tiltak, men de
tar aldri av kontoen til drift. 

Turid Berntsen, Solveig Træthaug og Inga Margrete Wennberg overrekker sjekken på
11.000 kroner til enhetsleder Borgny Lien (nr 3 fra venstre) ved Rennebu helsesenter. 



Oj - her var det høyt...

Kattungene på Nordstuggu i
Helsesenteret er klare for å hoppe ut i
verden. Men den trygge korga har
høye kanter...

Skilting for 
markkrypere

Tidlig i sommer ble E6 utbedret
ved krysset til Mjukliveien. For å få
bedre flyt i nordgående trafikk ble
det to kjørefelt, og dermed måtte skil-
tene som viste veien til Mjuklia ung-
domssenter, helsesenteret og Berkåk
kirke tas ned. Men, der har de blitt
liggende, og Rennebu Nytt fikk tips
fra en leser om skiltene som lå hen-
slengt i veigrøfta. Kanskje noe for
Statens Veivesen å finne en entrepre-
nør som kan sette det opp igjen?

— Ikke rart at gjestene våre har
hatt problemer med å finne frem til
oss i sommer, sier Jostein Landrø ved
Mjuklia ungdomssenter.

Rennebu Nytt 5Rennebu Nytt 5Rennebu Nytt 5

www.rennebumartnan.no 
- nettside med suksess

Nettsiden til Rennebumartnan må være Rennebus best besøkte nettside.
Siden nærmer seg 1 million treff det siste året, og det har vært nærmere 70.000
treff hver måned. Men nå i martnasmåneden august tok det skikkelig av. For
en uke siden passerte nettstedet 220.000 treff, en formidabel rekord for nettste-
det. — Det er ikke bare før martnan det har vært godt besøk. Besøkene har fort-
satt i samme tempo også etter martnan, så dette er virkelig artig, sier en litt
overrasket Kenneth Teigen. — Dette enorme besøket innebærer også at vi føler
et ekstra ansvar for at nettstedet hele tiden skal være mest mulig oppdatert.
Derfor er vi allerede i full gang med å legge inn bilder og annen informasjon
etter årets martna. Ta gjerne en titt innom for å se, oppfordrer Kenneth. 

Pensjonister på stevne

Sist helg arrangerte Rennebu
Pensjonistforening Sommerstevne for
pensjonister i Sør-Trøndelag, og vel
350 pensjonister møttes til en trivelig
dag i Rennebuhallen. 

Programmet var allsidig, og de til-
reisende fikk både glimt fra Rennebu
og engasjert innlegg fra lederen i Sør-
Trøndelag Pensjonistforening Lars
Braa og lederen i Norsk Pensjonist-
forbund Mons Sandnes.

Forandret pensjonisttilværelse
Lars Braa, leder i fylkesforening-

en, roste Rennebu pensjonistforening
for arbeidet de hadde lagt ned i for-
bindelse med dagen. — Det er ikke
alle pensjonistforeninger som ser seg
råd for å arrangere et slikt stevne, sa
Braa.

Lars Braa kom i sin hilsen til stev-
nedeltagerne inn på at pensjonistenes

tilværelse har blitt sterkt forandret
den siste tiden. Med informasjonstek-
nologien og data har mange pensjo-
nister store utfordringer. Samtidig er
pensjonistene også blitt travlere,
mange kanskje travlere enn da de var
yrkesaktiv.

Braa utrykte også bekymring for
utviklingen ved St. Olavs Hospital. –
Det kuttes i omsorgen overalt, og det
er ikke lenger samsvar mellom beho-
vene og budsjettene våre politikere
setter opp. 

Roste Rennebu
Frivillighetssentralen i Rennebu

ble av Braa trekt frem som en lære-
mester for andre kommuner.
Samtidig roste han Rennebu for det
store engasjementet i ideelle organi-
sasjoner. — Dere ligger i teten, sa
Braa. 

Mons Sandnæs (leder i Norsk Pensjonistforbund), Arne Haugen (leder i Rennebu
Pensjonistforening) og Lars Braa (leder i fylkesforeningen) på pensjoniststevne.
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Fantastiske martnasdager
“Smed” Martin Ek

Brattset finsikter for å
finne ut om kroken

har blitt bein.

Erlend Frydenlund med Blåmann under årets Fesjån.

Stemning i Barnas
Martnaspark:
Rolf Erik Jordet 
kjøper kaffe av Jan
Arve Nyberg og
Bård Andre Hovin.

Adrian Bergs- 
rønning selger hyll-
kaku med sirup.

Berit Irene Løvmo synger “Den blå salme” 
idet hun kommer med gaver til martnasgjest Paul-Ottar Haga.

Tuva Børgesdotter Larsen danser huldra 
under åpningsseremonien.



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

Skal du pusse opp badet?
– kom til oss for råd og hjelp!

Vi tegner badet for deg
se også www.bademiljo.no

Når vi tar regnskapet får du mer tid til å tenke
kreativt for fremtiden – til beste for din bedrift. 

w
w

w
.o

k
o

n
o

r.
n

o tid
 til den gode idéen

Be
dr

e 
re

kl
am

e 
as

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

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

Ragnfrid Rise Hoel bodde i
Rennebu i 46 år, og i løpet av den
tiden skapte hun noen av landets
fremste billedvev. Martnashelga fikk
Rennebu kommune ved ordfører
Bjørn Rogstad overrakt både billed-
vev av Ragnfrid Rise Hoel og maleri-
et som var utgangspunktet for veven
utført v broren Bjarne Rise.  

Ragnfrid fikk i 1985 tildelt
Rennebu kommunes kulturpris, og
barna Helga og Ola Øyvind sa ved
overrekkelsen at kommunen gjerne
måtte se på denne gaven som en kvit-
tering for morens kulturpris. 

Aktiv dame
Ragnfrid bodde i Rennebu i 46 av

sine 95 leveår, og ved siden av å være
både billedkunstner og komponist la
hun ned en stor innsats i en rekke
organisasjoner i kommunen. Mange
var hun også med på å starte selv.

Et klenodium
Varaordfører Tora Husan sa ved

Helga Hoel, ordfører Bjørn Rogstad og
Ola Øyvind Hoel 

med Ragnfrid Rise Hoel sin billedvev og
broren Bjarne Rise sitt maleri.

overrekkelsen at denne veven og det-
te bildet er et klenodium for bygda,
og begge vil trolig få en fremtredende
plass i kommunestyresalen.

Nye åpningstider
Fredag kl 12 - 19 - Lørdag kl 10 - 15

Ferskkjøtt og kokmorr på lager nå!
Stikk innom...

Tlf 72 42 64 73 - 48 27 26 49

Det er viktig at ditt barn er 
synlig i trafikken!

De to siste årene har vi delt ut over 500 refleksvester 
til 1. og 2. klassinger i Rennebu og Oppdal. 

Derfor - ønsker vi å bidra til 
å gjøre ditt barn synlig i trafikken!
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Rennebu kommune
Høringsbrev: Lokal forskrift for
båndtvang Rennebu kommune

Det ble i 2000 fastsatt lokal forskrift for bånd-
tvang for Rennebu kommune. De eldre lokale
forskrifter om båndtvang utover den generelle
perioden må fornyes fra 31.12.06 for ikke å
falle bort, jfr ny hundelov. 
I den forbindelse foreslås det nå å endre den
lokale forskriften om lokal båndtvang for
Rennebu kommune fra 2000.

Etter hundeloven er det generell båndtvang fra
1. april til 20 august.

I Rennebu kommune er hundehold av stor
positiv betydning. Både som brukshunder/nyt-
tehunder og som selskapshunder. Denne for-
skrift har som hensikt å sikre et hundehold i
tråd med de lokal forholdene i kommunen. 

Forslag til ny forskrift er lagt ut på Rennebu
kommunes hjemmeside, www.rennebu.kom-
mune.no.

Rennebu kommune ber om at høringsutta-
lelsene sendes  kommunen innen 01.10.06. 

Arve Withbro 
- Rådmann
Evy-Ann Ulfsnes
- Enhetsleder landbruk, miljø og  tiltak

Kommunale møter 
åpne for publikum
07.09. Formannskapet 09:00

NB Endret dato
14.09. HOO 09:00

NB Endret dato
14.09. Kommunestyre 19:00
22.09. MTL 09:00
26.09. Formannskap 09:00

Stillinger ledig 
v/ Rennebu alders og sykehjem

Vikariat 65,26% stilling som
hjelpepleier/omsorgsarbeider fra d.d til
01.05.07 med arbeid hver tredje helg, turnus.
Det er muligheter for forlengelse av stillingen.

Vikariat 12,68% stilling som hjelpepleier/
omsorgsarbeider fra d.d til 01.05.07.
Helgestilling med arbeid tredje hver helg. 
Det er mulighet for forlengelse av stillingen.

Fast helgestilling 20,18% stilling som 
hjelpepleier/omsorgsarbeider med arbeid annen
hver helg, ledig fra d.d. Stillingen kan søkes av
personer uten relevant utdanning.

Vikariat 50% stilling som sykepleier ledig fra
01.11.06. Turnus med arbeid tredje hver helg.

Opplysninger om stillingene kan fåes av 
enhetsleder IPO på tlf 72 40 25 12.

Søknad sendes 
Rennebu kommune v/ Rådmannen.
Skriv hvilken stilling det søkes på.
Myrveien 1
7391 Rennebu
Søknadsfrist 15. september 2006

Miljørådgiver
Ledig stilling
Se:        www.rennebu.kommune.no 

under stilling ledig.

Kontaktperson: områdeleder Odd Kjøllesdal,
tlf.: 72 42 81 00.
Søknadsfrist 15. september 2006.   

- RÅDMANNEN -

Forts. “Det skjer i Rennebu” fra side 12:

Håndball Piker 45 søndager kl 20-21 i  Rennebuhallen
Rennebu Musikkorps tirsdager kl 19.30-22.00 i samf.salen
Berkåk Skolekorps torsdager kl 18.00 i samfunnssalen
Rennebu Songkor onsdager kl 19.30-22.00 på Voll skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 19.30-22.00 på Berkåk skole

Gjeterhundtrening:
Innset, Anders M. Tronshaug mandag og torsdag kl. 19.00
Skjerve, mandager kl 18.00 (partallsuker)
Teian mandager kl.18.00 (oddetallsuker)

Gratis innrykk i kalenderen, 
kontakt Rennebu Bygdakontor, tlf 72 42 77 05
e-post: turistkontoret@rennebu.net
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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 

Jaktsesongen er i gang!
Vi har fått inn mye nytt fra G-sport, som kan være med å

gjøre flotte høstdager i fjellet enda triveligere:

Superundertøy – Ulvangsokker
Turkjeler / Stormkjøkken – Propanapparat

Impregnering til sko og klær – Pussesett for gevær

 
 

Fossum AS
7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52

Post i butikk

GGiillddee  GGrriillllppøøllsseerr  600 gr 11999900  

GGiillddee  KKjjøøttttkkaakkeerr  400 gr 33449900

GGiillddee  SSvviinneekkootteelleetttteerr  ferske, pr kg 33999900  

GGåårrddsseegggg  20 stk 11999900  

BBlloommkkååll  pr stk 999900  

DDrruueerr Grønne pr kg 11669900

Åpningstider:
mandag - fredag 09.00 - 20.00

lørdag 09.00 - 18.00

Aktivitetssenteret på Havdal Skole starter nye 
aktiviteter på Havdal Skole i september. 
Enhver er velkommen til å være med på aktivitetene, 
barn og voksne.
Hver mandag: Kortspill-kveld (f.e.poker) 19.00
Hver onsdag: Basketball 19.00
Hver fredag: Darts (hvis ønskelig turnering) 19.00
Hver søndag: Magic the Gathering-turnering 11.00

Lørdag 2. sept. Stor pannekakefest kl 14.00
Spis så mye du vil av pannekaker. Prøv mange forskjellige
smaker. Stort utvalg!
(Voksne kr 100,-/barn kr 75,-)
Lørdag 23. sept. Temadag Høst
Barna snekrer med materialer de finner i skogen, i kombi-
nasjon med materialer vi spanderer. Salg av mat og drikke
som er særegent for Høsten. (Barn kr 50,-)

Hvis du vil ha mer informasjon kan du ringe, eller stikke
innom. Gjesteheim og Møtested Havdal skole er åpen
hver dag, og du er velkommen for en matbit, noe å drikke
eller å være med på aktivitetene.

Gjesteheim og 
Møtested Havdal Skole

Tlf 974 79 593 – www.havdalskole.com
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TTuusseenn  ttaakkkk
til alle som på en eller annen måte har bidratt til at vi nok en gang har klart

å gjennomføre en fantastisk martna.
Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger både fra publikum, kulturaktører og utstillere om at 

de har trivdes hos oss, ikke minst takket være en formidabel dugnadsinnsats.

En stor takk fra utstillerne!
Også i år har utstillerne og arrangøren gitt gaver for å vise at de setter pris på 

innsatsen og servicen til dugnadsgjengen.
Gavene skal trekkes ut blant alle som har deltatt i dugnad under årets martna.

Disse er nå utstilt i “visningsrommet” i Sparebankgården. 
Vinnerne vil bli kunngjort i Rennebu Nytt torsdag 12. oktober.

Til komitelederne
Vi kan stadig forbedre oss. Alle komiteledere har nå fått et evalueringsskjema 

som skal sendes tilbake til komiteansvarlig May Sølvi Kosberg. 
Her ønsker vi at dere noterer ned tips til forbedringer og gjerne nye ideer. 

Opplev martnasstemningen igjen
Ønsker du å gjennoppleve årets Rennebumartna, anbefaler vi www.rennebumartnan.no

Her ligger det mange bilder fra årets martna og de mange kulturarrangementene. 
I løpet av kort tid vil bilder av alle utstillernes boder og tilhørende navn, adresse, 

telefonnummer etc. også bli lagt ut på nettsiden.

Rennebu Bygdearrangement AS - Berkåk, 7391 Rennebu - tlf. 72 42 77 48

Fortsatt kampanje
på polering og utvalgte sommerdekk

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

e-post kjeka@start.no

Sordin hørselvern supreme proX (vanntett)
Contact hundepeiler - Dressurbånd - Duun våpenskap

JJeeggeerree  --  JJaakkttllaagg
Høst-tilbud: DC-155 Micro3+ og Micro4. 

Lafayette setter en ny standard for hva som
kreves av en jaktradio. Nå 6 Watt.

Et skritt foran alle!

Steinar Rikstad, Meldal - tlf 908 32 270 - rikstads@online.no

KKrrooppppsspplleeiiee
Voksing av legger/armhuler 225,-/125,-
Cellulitte-massasje 195,-
Nakke-/ryggmassasje 195,-

Timebestilling
mob 92 66 83 87

Inger Marie Johansen, Kosbergveien, Berkåk

KKnnaall ll tt ii llbbuudd
Oyster finishing hair spray og
Oyster styling mousse

nå kun kk rr 99990000
pr stk

før kr 13900pr stk

Årets martnastema:
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K U N N G J Ø R I N G E R
Skianlegg og hytteområde på Mjuken gnr/bnr
58/1, 60/2, 60/1, 58/4, 58/6, 61/2. 61/43,
61/81, 61/106, 60/2, 58/4/1 i Rennebu kommu-
ne

OFFENTLIG ETTERSYN PLANPROGRAM OG IGANGSATT
PLANARBEID

Ovennevnte eiendommer (gnr/bnr 58/1, 60/2, 60/1, 58/4,
58/6, 61/2. 61/43, 61/81, 61/106, 60/2, 58/4/1) vurderes
regulert med sikte på å legge til rette for alpin-/skianlegg og
hyttebygging i området. Området er i dag regulert til områ-
der som skal reguleres etter plan- og bygningsloven, og
foreslås regulert til område for fritidsbebyggelse og anlegg
for idrett og sport. Omtrentlig planavgrensning er vist på
kartutsnittet under.

Forslaget til planprogram for alpinanlegg og hytteområde
ble lagt ut til offentlig ettersyn 3. august 2006. Samtidig ble
det varslet om oppstart av regulerings- og utredningsarbeid
for området.

Planprogrammet kan sees på www.plankontoret.net
Nærmere opplysninger om planprogrammet fås ved hen-
vendelse til Plankontoret, tlf. 72 42 81 63

Innspill til planarbeidet sendes:
Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu
eller 
anne@plankontoret.net innen 14. september 2006

K U N N G J Ø R I N G E R
Rennebu Mannskor
starter øvelsene tirsdag 5. sept kl 19.30 i musikksalen,
Berkåk skole. Nye og gamle medlemmer er velkommen 
til et spennende år

Premiekveld m/Marit Bjørgen
RIL, Skigruppa

Onsdag den 13.09.06 kl. 19.00 
i Samfunnshuset på Berkåk.

Alle som har gått 2 poengrenn eller flere får premie, 
og egen premie for klubbmesterskap.
- utdeling av premier v/Marit Bjørgen
- servering til barn og voksne
- bildefremvisning fra årets skisesong

Håper alle spreke skiløpere fra forrige sesong 
kommer og får sin velfortjente premie.

Vel møtt! Styret, RIL, Ski

RIL har overtrekksdresser
i de fleste størrelser til salgs. Kr 850,-. 
Ta kontakt med Liv Lian Kosberg 
tlf 72427626 mobil 97183310

Tusen takk for all oppmerksomhet i anledning Anettes
konfirmasjon.                        Hilsen Helga og Egil Smeplass

Ekstraordinært Årsmøte 
i Rennebu Røde Kors Hjelpekorps
22. september kl 19.00 i møterommet på helsesenteret.
Sak: Salg av ambulanse     – styret–

Tusen takk for all oppmerksomhet i anledning 
konfirmasjonen!

Ingrid – Gjertrud Dahl og Yngvar Solstad

Takk for all oppmerksomhet på dagen min 12. juli.
Arrnfinn Engen

Oppmerksomhet 2/9 frabedes. GB

Ilfjellet Grunneierlag
Rypetelling utført av RJFF viser svært liten rypebestand.
Styret har besluttet å frede rypa sesongen 2006

– styret –

NERSKOGSDAGEN
Søndag 3. september 2006 kl 12.00 på
Nerskogsmuseet og Fjellheim
Tema for dagen: Nerskogen fra 1975 og fremover. 
Konfransier: Geir Andersen.
Salg av mat og drikke.
Forskjellige aktiviteter som pilkast, luftgeværskyting, heste-
skokasting mm. 
Alle e vælkommin!



RETURADRESSE:
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c/o Mediaprofil as
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Rennebu Nytt -  neste nummer  14. september - frist for stoff 7. september - Rennebu

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

DDeettttee  sskkjjeerr  ii  RReennnneebbuu!!

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

FASTE GULE PRISER

Fårikålkjøtt
Skjeggerød, lam

Fårikålkjøtt
Skjeggerød, sau

Hodekål

2990

1990

100

TTaakkkk  oogg  PPRRIIXX

ffoorr  GGuullee  pprriisseerr

pr kg

pr kg

pr kg

03.09. Fotball Gutter 19 Hovsmoen 15.00
Rennebu/Sokna - Hitra

03.09. Topptrim Ilfjelltoppen RNH 09.30
Rennebu Turf.

04.09. Fotball Gutter 16 Frambanen 19.05
Rennebu – Sokna

04.09. Fotball Gutter 12 Berkåk 18.00
Rennebu City – Melhus IL

04.09. Fotball Gutter 12 Frambanen 18.00
Rennebu United – Oppdal

04.09. Fotball Jenter 12 Berkåk 18.00
Rennebu - Hovin

04.09. Oppstart Håndball J-12 Rennebuh. 17-18.30
04.09. Oppstart Håndball Rennebuh. 18.30-20

Jenter 14 & Jenter 16
07.09. Førjaktmøte/villmarkskv. Sandbrekka 19.00
08.09. Fotball Senior Frambanen18.30      RIL

Rennebu – Folldal/Alvdal
11.09. Fotball Jenter 16 Frambanen 18.00

Rennebu – Melhus 3
12.09. Fotball Gutter 16 Frambanen 18.00

Rennebu – Melhus 2
13.09. Fotball Gutter 14 Frambanen 18.00

Rennebu – Byneset/Leinstrand

990

100

3900

Kålrot

Pepper
Hel

Pepsi max
4 pkn. 1,5l

Les kundeavisen på www.coop.no

pr kg

pr pk

pr pk

Legg søndagsmiddagen 
til Kvikne!

Varmbuffet hver søndag.
(fra menyen: saltkjøtt m. kålrabbistappe, 
ferskkjøtt i løksaus, erter - kjøtt og flesk, 
ribbe, ovnsbakt laks, fjellørret, kveite)

Pensjonistpriser
Godt oppvarmet basseng!

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


