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118 nye hyttetomter

Trønderenergiprisen til Havdal
Elevene i 5.-7. klasse
ved Havdal skole
fikk onsdag, 18.
februar tildelt
TrønderEnergiprisen på 10 000 kroner.
700 sjuendeklassinger var i høst på
besøk i noen av
TrønderEnergis kraftanlegg. Elevene måtte svare på en del
spørsmål under omvisninga. I ettertid
skrev de fortellinger
og svarte på enda flere oppgaver. Fortellingene og oppgavene
ble satt inn i et kunstnerisk uttrykk.
Onsdag i denne
uka fikk 5.-7. klasse
på Havdal besøk av
representanter
fra
TrønderEnergi.
Det ble en høytidelig og fin opplevelse
for alle, da elevene
fikk overlevert en
sjekk på 10 000 kr av
konsernsjef
Rune
Malmo. Juryformann
Arnt Frøseth leste
opp juryens begrunnelse som la vekt på
både
godt
faglig
arbeid, fin fortelling
og et fint kunstnerisk
uttrykk.

Svartdalstjønna på Nerskogen. Foto: Plankontoret.

Utvalg for Miljø, teknikk og landbruk (MTL) vedtok i siste møte
å gå inn for utbygging av 118 nye tomter i Sørøyåsen.
I det opprinnelige planforslaget var det
foreslått 123 tomter. Etter rekordmange
høringsuttalelser valgte rådmannen å legge
fram forslag til vedtak som innebar at 15 av
de 123 tomtene skulle tas ut av reguleringsplanen og at flere tomter skulle flyttes.
Behandlingen i MTL førte til at 7 tomter ble
tatt ut, mens 2 nye tomter kom inn. Noen
tomter ble vedtatt flyttet. De foreslåtte hyttetomtene fordeler seg på 14 grunneiere.
Innsigelser
Både fylkesmannen, fylkeskommunen og
reindriftsforvaltningen har fremmet innsigelse til planforslaget. Behandlingen i MTL
innebærer at innsigelsene fra fylkeskommu-

nen og fylkesmannen er hensyntatt.
Innsigelsen fra reindriftsforvaltningen innebærer at 27 tomter må tas ut. Vedtaket i MTL
tyder på at det er politisk flertall om ikke å
imøtekomme denne innsigelsen fullt ut i denne omgang.
Oversendt fylkesmannen
Vedtaket er oversendt fylkesmannen sammen med anmodning om å innkalle til
meglingsmøte.
Dersom reindriftsforvaltningen og kommunen ikke kommer til enighet blir planen oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse.

VÅRONN
i vinduskarmen?
jord, gjødsel og potter mm
finner du hos oss!

7391 Rennebu - tlf. 72 42 74 45

NB!
Mye nytt og fint i
GAVEARTIKLER

2

Rennebu Nytt

Rennebu Nytt
Utgiver:

Rennebu kommune og
Volds FotoGrafiske A/S
Redaktør:
Dagfinn Vold
Red.utvalg: Arve E. Withbro (ansv.red.),
Olav Dombu og Nelly Svedal.
Adresse:
Rennebu Nytt, c/o
Volds FotoGrafiske A/S,
Berkåk, 7391 Rennebu
Telefon:
72 42 76 66
E-post:
volds@online.no
Abonnement Gratis alle husstander i
Rennebu, Jerpstad, Kvikne,
Soknedal og Budal
Opplag:
2.600 stk.

styrer
og stell
Med framtida i sikte
Motivasjonskurs for all ungdom som
ønsker å se på mulighetene for ei
framtid innenfor primærnæringene.

Kartet stemte med terrenget
Etterarbeidet med NM-uka i orientering 2003 er avsluttet,
og arrangørklubbene har sendt sin erfaringsrapport til
Norges orienteringsforbund. Leder i hovedkomiteen Stig
Berge sier at alle tilbakemeldinger har vært svært positive. I
tillegg til at kart, terreng og løyper har fått beste karakter, har
mange også bemerket den fine rammen rundt løpene med trivelige og godt
oppbygde arenaer og god service for løpere, ledere, presse og tilskuere.
Berge sier at de er glade for å sende denne gode tilbakemeldingen videre til
de som støttet arrangementet på forskjellig måte. - Rennebu kommune var en
viktig støttespiller for oss, og bidro i vesentlig grad til å heve kvaliteten på
arrangementet og til at det ble så vellykket, sier Berge i et brev til Rennebu
kommune.

Ta vare på arkivet
På mange gardar er (k)råskåpen
plassen for viktige gardsdokument.
Det er grunnen til at han vart logo
for det lokalhistoriske arkivet som
Rennebu historielag no er i gang
med å bygge opp.

Kurset gjennomføres med to samlinger: 19. – 20. mars på Orkla
Gjestebolig, Meldal og 16.-17. april
på Naz Perwer, Snillfjord
Tema:
- Mulighetstenking viaFantasia!!
Med HC Medlien
- Erfaringer fra unge brukere i dag
- Bygdekompasset
- Livskvalitet og gården som bedrift
- Generasjonsskifte, jus og økonomi
For:
Alle unge voksne i alderen 16 – 35 +/Kurset legges i utgangspunktet opp for
deltagere fra Snillfjord, Agdenes,
Meldal, Orkdal og Rennebu
Pris: kr. 500,- per samling. Dekker
mat, overnatting og kursopplegg.
Anbefaler å delta på begge samlinger,
men mulig å delta på en av de!
Påmelding, tilsending av program
eller spørsmål rettes til:
Anne Polden Tlf: 71 65 56 20/ 906 06
126, e-post: anne@knoppskyting.no
Frist 05. mars 04
Arrangør:
Knoppskyting fra Fjord til Fjell

I grunnen vart arbeidet med bygdearkivet starta opp i 1991, da ei
gruppe lærarar her frå bygda var
med på eit høgskulekurs i ”arbeidslivskunnskap”. Dei ”tenda” på ideen
om å få til eit arkiv for sikker oppbevaring av det som gjennom åra er
protokollført om arbeid i lag og foreningar av alle slag, og skriftlege
uttrykk for andre sider av samfunnsog næringsliv. Det finst mykje slikt
stoff, men dersom det ikkje blir samla
og teke vare på det, er det fare for at
det kjem bort, anten det hamnar i
søpla eller brenn opp.
Plassen for arkivet vart ein del av
tilfluktsrommet på Berkåk skule, i
same rommet som Rennebu folkebibliotek har lagerplass. På privat initiativ vart det gjort dugnadsarbeid
både med å samle inn arkivstoff og å
starte registreringa av det som vart
samla inn. Ein del er gjort, men det
var behov for ei ”drivande kraft” i
arbeidet. Den kom da Historielaget i
2003 fekk sett ned ei nemnd som fekk

ansvar for å føre arbeidet vidare. Det
er no i gang, og så gjeld det at det
aktuelle arkivstoffet kjem fram til
arkivnemnda.
Dette blir no ei oppmoding til alle
som har i si varetekt, - eller som veit
om kvar det finst gamle (og nye) protokollar frå lag og foreningar som har vore, eller er i
verksemd omkring i bygda.
Det gjeld idrettslag, ungdomslag, misjonsforeningar, næringsorganisasjonar
som feavlslag, skogbrukarlag og arbeidarlag, bridgeklubb og gammaldanslag, -- kort sagt
alle lag og organisasjonar som fortell
kva folk her i bygda har vore opptekne av og arbeidd for. Ein dag vil vi
tru det kjem nokon som vil samle
stoffet og skrive om kvardags- og
helgeliv i Rennebu. Da bør alle få
vera med.
Dersom du kjenner til aktuelt
stoff, gjer vel og snakk med nokon frå
nemnda som Historielaget har sett
ned. Du kan ringe oss, eller treffe oss:
Knut Strand, Gunnar Svedal, Arne
Sæter, Mary Illøkken, Einar Husan og
Birgit Foss.
Har du arkivstoff som du er ferdig
til å levere, kan du sette det inn på
Folkebiblioteket på Berkåk. Der vil
Bente bibliotekar sørge for at det
kjem inn til arkivet. Takk for hjelpa,
og kanskje er det også godt å vite at
stoffet no blir trygt oppbevart.
- Birgit Foss -
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Gospelkonsert i Rennebuhallen
Lørdag 13. mars arrangerer Normisjons Ungdomsforening i Rennebu en
stor gospelkonsert i Rennebuhallen kl 19.30. Artister under konserten vil være
Heidi Skjerve, Rune Skjolden, Rennebu/Orkdal barnegospel, koret Join Us,
dansegruppa People of God, bandet Shoe Shine Tissue og Trøndelag Teninkor.
Ragnhild Løvseth Øverland vil være konferansier og allsangleder.
Konserten blir et rusfritt ungdomsarrangement som markedsføres fra
Sunndal i sør til Trondheim i nord. Det vil si at de fleste kristne ungdomsgrupper i området, alle konfirmanter og de fleste videregående skoler har fått invitasjon. Utenom direkte invitasjoner brukes tekstmeldinger i hele området som
markedsføring.
Det vil bli en pause i programmet med matsalg til publikum. Ellers er konserten beregnet ferdig kl 22.00.

Tradisjonsmat i Rennebu
Rennebu Bygdekvinnelag vil nå følge opp boksuksessen
”Tradisjonsmat i Rennebu” med
nye prosjekter. Boka, som ble utgitt
for noen år siden, er nå utsolgt og
ettersom det fortsatt er etterspørsel
etter den, vil det snart bli trykket et
nytt opplag.
Men etterspørselen etter flere oppskrifter, nye tema og utdyping av
gamle tema har også vært stor, og
den har ført til at Rennebu
Bygdekvinnelag nå har startet innsamlingen av stoff til nye bøker eller
hefter. Til det trenger de hjelp og vil
gjerne at rennbygg i alle aldre bidrar
med sin viten og erfaring. Det man
ikke har praktisert selv har man kanskje hørt om fra andre.
Tema som det allerede er bestemt
at det skal skrives om, er hermetisering, både av forskjellig mat og av
frukt og bær. Og all informasjon er av
interesse; hvordan hermetiseringen
foregikk, hvilke hjelpemidler brukte
man, hva slags kopper og kar ble
brukt, hva ble hermetisert, gode råd,
oppskrifter og så videre. Kanskje har
noen bilder eller ting som kan tas bilde av.
Men det er ikke bare fortiden som
er interessant, det er sikkert flere som
hermetiserer fremdeles, og også dette
er Bygdekvinnelaget svært interessert i å høre om.
Under
forarbeidet
til
”Tradisjonsmat i Rennebu” erfarte
Birgit Foss at det kan være vanskelig
å få tak i informasjon fordi folk tror
de ikke vet nok om et emne til at det
er av interesse. Men det viste seg at

det ”lille” folk visste til sammen ble
svært mye og Bygdekvinnelaget
håper derfor at alle som vet bare
”litt” også tar kontakt, alle opplysninger er verdifulle!
Et annet tema som er interessant,
er hvordan oppskrifter og arbeidsmåter med tradisjonsmat foregår hos
etterkommere
av
rennbygg
i
Amerika. Flere og flere tar kontakt
med sine slektninger ”over there”,
noen reiser også på besøk. Mange har
erfart at disse slektningene har tatt
vare på norske mattradisjoner, og at
de lager norsk mat på amerikansk
måte og med amerikanske råvarer.
Oppskriftene blir da ofte forandret
ganske mye fra det vi kjenner, og dette er en fin måte å se hvordan tradisjonsmat utvikler seg i møte med nye
kulturer. Bygdekvinnelaget har laget
et skriv (på engelsk) der de forteller
hva de holder på med og hva slags
informasjon de er interessert i, så hvis
noen har lyst til å hjelpe laget med å
få tak i opplysninger fra Amerika, så
ta kontakt. Skrivet kan legges ved
neste gang du sender brev eller mail
til slektningene dine.
Har noen forslag til flere tema å
skrive om eller annen informasjon
om tradisjonsmat i Rennebu, så er alt
av interesse. Ring, skriv brev eller
mail. Kontaktpersoner i Rennebu
Bygdekvinnelag er:
Birgit
Foss,
Grindal,
7393
Rennebu, tlf. 72 42 61 22
Anne
Helene
Kvam,
7393
Rennebu, tlf. 72 42 67 96
May-Lill Eggan, Smiv. 7, 7340
Oppdal, tlf. 926 81 999, mailadr.:
mleggan@hotmail.com

Rennebu Kommune
Adresse:
E-post:
Telefon:
Telefax:
Åpningstid:

Berkåk, 7391 Rennebu
post@rennebu.kommune.no
72 42 81 00
72 42 81 01
08.00-15.30

Ordfører Trond Jære
har kontortid hverdager utenom fredag.
E-post: trond.jare@rennebu.kommune.no

Minneord ved
Jon Magne Rønnings
bortgang
Vi står igjen med så mange spørsmål, man skulle ønske at ikke var
sant, det oppleves så meningsløst og
urettferdig. Disse tankene og flere
andre tanker kom med en gang vi
fikk vite at Jon Magne Rønning var
gått bort, lørdag 28. februar 2004, 50
år gammel.
Jon Magne hadde en stor bekjentskapskrets. Det var mange som trivdes med hans nærvær. Han hadde en
sjelden evne til å lytte og få folk til å
åpne seg. Med Jon Magne til stede
var det lett å få til en festelig stemning. Jon Magne var allsidig og bidro
gjerne, også politisk. Han fortalte historier, han spilte trekkspill, han lo,
smilte og danset. Det er mange som
er takknemlige for all hans innsats og
hans mange ”ja” til å stille opp.
Tomheten og sorgen oppleves overtyngende stor. Våre tanker går til
hans nærmeste og spesielt til Heidi
og Tone som har mistet faren sin.
Han hadde mye kunnskap og erfaring som nå er tapt. For oss som var
hans kolleger blir savnet tungt og
faglig er vi sterkt svekket. Både i oppveksten og i sitt yrket var han nær
knyttet til landbruket. Her holdt han
seg oppdatert og viste stor innsats.
Rennebu har mistet en personlighet.
På vegne av Rennebu kommune
og landbruket i Rennebu vil jeg lyse
fred over Jon Magne Rønning sitt
minne.
Hans Christian Borchsenius
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Rennebu kommune
Kunngjøringer

Eiendomsskatten for 2004
Eiendomsskattelisten for 2004 er lagt ut til alminnelig gjennomsyn i ekspedisjonen på kommunehuset fra mandag 1. mars 2004 til og med mandag 29.mars 2004.
En eventuell klage må fremsettes skriftlig til
Rennebu Kommune v/eiendomsskattekontoret
innen 31. mars 2004.
Søknad om fritak/nedsettelse må fremstilles skriftlig til Rennebu kommune
v/eiendomsskattekontoret.
Eiendomsskatten forfaller til betaling i to like store terminer med forfall
1. april 2004 og
1. september 2004.
Dersom eiendomsskatten ikke blir betalt ved forfall, skal det svares morarenter etter fastsatte
bestemmelser.
Rennebu kommune, Eiendomsskattekontoret

Ferievikarer
- hjemmebaserte tjenester
Hjemmebaserte tjenester søker etter ferievikarer
innen pleie og som hjemmehjelp for sommeren
2004. Spørsmål kan rettes til enhetsleder Helge
Aalbu, tlf. 72 40 25 30 eller Nelly Svedahl
tlf. 72 40 25 05
Søknadsfrist: 26 mars 2004
Søknader sendes til:
Rennebu kommune, Hjemmebaserte tjenester,
7391 Rennebu

Åpne møter for publikum
09.03. Formannskap
Formannskapssalen
10:00
18.03. Utvalg for HOO
Kommunestyresalen
09:00
23.03. Formannskap og Administrasjonsutvalg
Formannskapssalen
10:00
26.03. NB Ny dato Utvalg for MTL
Kommunestyresalen
09:00

Tilskudd til private veier
i Rennebu kommune
Rennebu kommune gir tilskudd til private veier i
kommunen for år 2004 etter søknad på fastlagt
skjema.
Tilskudd gis etter følgende regler:
Der veilengda er over 400 m gis det årlig tilskudd for resten av veien etter søknad.
Det er en forutsetning at det på bruket/boligen er
fast bosetning, dersom det er flere som benytter
samme veien har hver bruker en egenandel på
400 m.
Det gis inntil kr. 5,00 i tilskudd pr. meter godkjent vei.
Tilskudd under kr. 100,00 utbetales ikke.
Søknadsskjema kan hentes ved servicetorget
Rennebu kommune eller fra
Internett www.rennebu.kommune.no
Søknad om tilskudd for 2004 sendes til
Rennebu kommune
Myrveien 1, 7391 Rennebu
INNEN 15. MARS 2004.
Teknisk drift

Sommervikarer
Rennebu alders- og sykehjem har behov for
sommervikarer fra uke 26 til og med ike 33.
Vi ønsker sommervikarer inne pleie/kjøkken/renhold. Vi oppfordrer sykepleierstudenter og elever
innen hjelpepleie/omsorgsarbeiderfag til å søke.
Søknaden rettes til: Rådmannen i Rennebu,
Berkåk, 7391 Rennebu
Opplysinger om stillingene kan rettes til:
Enhetsleder IPO Borgny Lien på tlf. 72 40 25 12.
Søknadsfrist 1. april.

Kommunehuset stengt
fredag 5. mars
fra kl 10.30 - 12.30.
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Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Velkommen til Berkåk

Vi har ala carte
- mye hjemmelaget mat -

Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring

Vann og energibrønner - Jordrenseanlegg hytter/boliger
- 20 år i bransjen -

Edvin Eide: 950 34 056

Catering * Selskaps-/møtelokaler

Tlf. 72 42 54 47 Faks 72 42 54 60 - Innset 7398 Rennebu

Register Rennebuboka

JONSERED 50 ÅR!

- din nøkkel til enkel bruk av bygdebøkene!
kr 75,-

Det feires med

Til salgs på:
Turistkontoret, Berkåk
Servicetorget Kommunehuset
Rennebu Nedre Handel
Volds FotoGrafiske
og Inger Bjørnås tlf 72 42 61 49

mange gode tilbud!

Voll, 7393 Rennebu - Tlf. 72 42 66 35 - Mobil 976 80 819

Mye fint i
vårens blomstrende planter!
Tilbud 10 tulipaner 6900

BEO BYGGVARE A/S er et firma med
16 ansatte som driver salg av trelast,
maling og byggevarer på Oppdal og
Berkåk. Vi er medlem i BYGGMAKKER,
Norges største byggvarekjede.

Til vår avdeling på Berkåk søker vi

I FOTOAVDELINGEN
Fremkalling 24 bilders film

LAGERMEDARBEIDER/
SJÅFØR

8100

Søker bør ha:
Førerkort kl. C
Truckførerbevis
Maskinførerbevis
Arbeidet er meget variert. Det består
hovedsakelig i ekspedering av kunder,
bestillinger, varemottak, ordrebehandling etc. Du bør ha godt humør og
være glad i å omgås mennesker.
Ryddighet og orden er også viktig.
Søknad sendes Beo Byggevare A/S,
Berkåk, 7391 RENNEBU.
Spørsmål ang. stillingen rettes til
Magnar Gunnesmæl, tlf. 900 63 924.

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

BYGGMAKKER

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

BEO Byggevare A/S
NORGES STØRSTE
BYGGEVAREKJEDE

Avd.Oppdal
Berkåk• •7340
7393Oppdal
RennebuAvd. Berkåk • 7393 Rennebu
Avd.
Tlf.:7272404202542040
• Tlf.: 72 42 54 40
• •Tlf.:
Fax:72
7240
4202
6421
60
• Fax: 72 42 64 60
• •Fax:
Åpent 08.00–16.00 (09.00–13.00)
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Mye nytt utstyr fra G-sport
* Kjempegode fleecehalser
* Tøffe luer
* Skihansker
* Mye nyttig til skituren

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

Konfirmasjon?
Ledig kapasitet både på
selskapslokaler og
gode tilbud på catering!

Gjelder så langt beholdningen rekker

Pepsi Max
4x1,5 l
gjelder
også
vanlig

32

00

Karbonader
storpakning ca 1,6 kg

6 00 0

Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og sekretær
a) godkjenning av eventuelle fullmakter
3. Årsmelding og regnskap.
4. Jakt og fiske
jakttider / priser.
5. Innmelding i Rennebu storviltvald.
6. Eventuelt.
Servering !
Beverjaktkort selges a kr. 200,v/ Magnar Skjerve, Stamnan tlf. 90592643.
Husk innlevering av fangstoppgave for siste sesong !

ÅRSMØTE I LHL RENNEBU

Nakkekoteletter

pr. kg

Bevertning – rikelig med god mat.
Underholdning og loddtrekning.
Hjertelig velkommen!
STYRET

ILFJELLET GRUNNEIERLAG

Se prisen!

3 45 0

SAKLISTE:
a. Valg av møtesekretær
b. Orientering om styrets årsmelding og regnskap,
samt kretsens butikker
c. Behandle styrets årsmelding
d. Valg av medlemmer til representantskapet
e. Valg av kretsutvalg
f. Valg av valgkomite

Det innkalles til årsmøte i Ilfjellet grunneierlag
onsdag 24. mars i Jutullstuggu, Stamnan.

Rebustorget - tlf 72 42 76 98

-40%

KRETSÅRSMØTET 2004
I COOP ORKLA BA Krets 6 Rennebu
på Fjellheim på Nerskogen tirsdag 16. mars kl 19.30

Velkommen til en trivelig handel

Alle Findus
fiskeprodukter

KUNNGJØRINGER

p r. kg

onsdag 10. mars kl 19.00 på Torgkroa Berkåk
SAKLISTE;
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Styrets beretning
3. Regnskap og revisjonsberetning
4. Arbeidsplan for året
5. Budsjett
6. Innkomne forslag
7. Bevilgninger
8. Valg
Bevertning. Du er hjertelig velkommen!
- STYRET -

Årsmøte i Østeuropakomiteen

Ha en fin dag
9-20 (18)

RIMI Berkåk tlf. 72 42 71 17

mandag 15. mars kl. 19.30 i Staure
(omsorgsboliger på Voll).
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KUNNGJØRINGER
ÅRSMØTE I IDRETTSSKOLEN I RENNEBU
24. Mars kl 20.00 på Mikkels Kro.
Vanlige årsmøtesaker. Servering.
Saker til årsmøtet må være leder (Jan Inge Flå)
i hende innen 10. mars.
- Hilsen Styret ÅRSMØTE VED RENNEBU FRIVILLIGHETSSENTRAL
TORSDAG 18. MARS KLOKKA 19.00
Årsmelding - Regnskap - Valg
Forslag til saker på årsmøtet må være styret i hende
senest 2 uker før årsmøtet.
Enkel kaffeservering
ALLE ER VELKOMMEN
- Styret -

Berkåk Damekor byder på Kaffe-kabaret
7. mars i Berkåk Samfunnshus
hvor Rennebu Mannskor deltar
8. mars i Skogtun, Fagerhaug hvor Oktetten deltar
Begge dager kl. 20.00. Gratis inngang, kaffe- og åresalg
Annonsen er betalt av

Gjeterhund-trening
Vil bli holdt hos Kristin Skjerve på torsdager kl 19.00 fra 4.
mars til lamming og hos Ivar Næverdal tirsdager kl 19.00.
Avgift kr 30,- pr gang.
Minner også om at det blir temakveld 31. mars, mer info
kommer senere.
- Gjeterhundnemnda i Rennebu –

En del brukte dører til salgs
Interesserte kan henvende seg til Ola Bjerkås tlf 72 42 59
14 for nærmere informasjon og evt. besiktigelse.
- Rennebu Eiendom as –

Hyttevindu til salgs.
Smårutet, koblaglass, tofags. H 90 x B 150 cm.
Ubrukt. Rimelig til salgs.
Sivert Hansen, 7391 Rennebu – tlf. 72 42 66 68

Årsmøte i Trimgruppa RIL
på Hallandsstuggu 10.03. 04 kl 20.00.
Vanlige årsmøtesaker.
- styret –

Skyteskole
Rennebu Skytterlag arrangerer skyteskole.
Påmelding innen 10. mars til Lars Halland tlf. 72

KUNNGJØRINGER
MØTE OM ØKOLOGISK SAUEHOLD
Sted: Støren rådhus
Tid: Onsdag 17. mars, kl. 09 – 15
Program:
- Status for økologisk landbruk i Sør-Trøndelag
Økologisk landbruk mht.:
- Gjødselhåndtering
- Beite
- Den økologiske sauebesetningen
- Veterinære forhold
- Krav til husdyrrom
- Markedet for økologisk sauekjøtt
Arrangører:
- Planteforsk Sæter fagsenter
- Midtnorsk økoring
- FMLA Sør-Trøndelag
Påmelding/mer info:
- Sæter fagsenter
Tlf. 62 48 63 00
Takk for oppmerksomheten på min 70-årsdag.
Jarle Eggan

40 år i skolen
Rektoren vår, Einar Husan, slutter etter 40 år i skolestua.
Vi inviterer til ”Einarfest” på
Voll skole tirsdag 16. mars kl 19.00.
Underholdning ved elever.
Åpent for innslag fra tidligere elever.
Alle er velkommen!

Skiskytingens dag
Moro for store og små. Alle får prøve skiskyting.
Tid: Søndag 14. mars kl 13.00.
Sted: Gunnesgrenda, parkering hos Arnt Hårstad.
- RIL –

Larsrennet
arrangeres lørdag 7. mars 2004 ved Rennebuhallen
Årsklasser 92 - 99. Start kl 12.00.
Påmelding til Olav Løkslett, tlf 72 42 77 46
innen torsdag 4.3.
- RIL ski -

Bedriftsskirennet
Lørdag 13. mars kl 15.00 ved Rennebuhallen.
Startnr fra kl 13.30.
Påmelding innen mandag 8.3.
til Servicetorget, Kommunehuset tlf 72 42 81 00.
Fest med premieutdeling i Samfunnshuset kl 21.00.
Musikk av A-laget.
arr: KVO, Rennebu Hytteservice og MESTA

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

Rennebu Nytt -

neste nummer 18. mars - frist for stoff 12. mars -

Dette skjer i Rennebu!
06.03. Håndballkamper i Rennebuhallen
Kl. 12.00 Rennebu D4 – Røros D4
Kl. 13.20 Rennebu J13 – Sokna J13
Kl. 14.15 Rennebu J13 – Flå J13
07.03. Larsrennet
Berkåk
12.00
07.03. Kaffekabaret
Samfunnshuset
20.00
Berkåk Damekor Gjester: Rennebu Mannskor
08.03.. Kaffekabaret
Skogtun,Fagerhaug20.00
Berkåk Damekor Gjester: Oktetten
08.03. Swing
Sandbrekka
20.00
UL Framtidsvon
08.03. Årsmøte Friidrettsgruppa Hallandsstuggu
19.30
09.03. Treningsskyting
Innendørsbanen
17.00
Rennebu Skytterlag
09.03. Formiddagstreff
Omsorgsboligene 11.00
Frivillighetssentralen
10.03.. Klubbmesterskap, Berkåk Påmeld senest 18.30
10.03. Formiddagstreff
Menighetshuset
11.00
Berkåk Menighet
10.03. Årsmøte Trimgruppa RIL Hallandsstuggu
20.00

Rennebu Nytt

11.03. Årsmøte NHF Rennebu
Frivillighetssentr. 19.00
11.03. Årsmøte Voll Grendalag
Staure
20.00
12.03. Blomsterkveld
Menighetshuset
19.30
Berkåk Menighet Lysbilder v/ Bjørn Rogstad
Andakt v/ Herborg Skjolden
13.03. Bedriftsskirenn
Berkåk
13.03. Gospelkveld
Rennebuhallen
19.30
Berkåk Menighet
14.03. Håndballkamper i Rennebuhallen
Kl. 12.00 RennebuJ13 – Leik
Kl. 12.55 Rennebu D4 – Melhus / Gimse D4
15.03. Swing
Sandbrekka
20.00
UL Framtidsvon
16.03. Treningsskyting
Innendørsbanen
17.00
Rennebu Skytterlag
18.03. Inspirasjonstreff NMS
Mjuklia
19.00
Berkåk Menighet
Håndball Piker 45 søndager kl 20-21 i Rennebuhallen
Rennebu Musikkorps onsd. kl 19.30-22.00 i samfunnssalen
Berkåk Skolekorps torsdager kl 18.00 i samfunnssalen
Rennebu Songkor mandager kl 20-22 på Voll skole
Berkåk Damekor tirsdager kl 19-21 i samfunnssalen
Mannskor tirsdager kl 20-22 på Berkåk skole
Havdal Grendakor ??

Vi har vårrengjøring!
Mange varer selges ut billig
- vi trenger plassen...
eks.
Barnelongser kun kr 20,Undertøy/nattøy barn 1/2 pris
div. undertøy Triumph, dame 1/2 pris
Restepar sko kr 200,- uansett førpris
MYE NYTT INNEN VÅRENS MOTE!
NB: Mye varer ankommet fra Avalon (Røros)

Våre åpningstider:
Man-tors 10 -17
Fred. 10 -18
Lørd 10-14

kr 4.750,Ifö CKH
dusjkabinett
80 x 80 cm
Hvite profiler
og klart glass
u. termostatbatteri
førpris 9.800,-

Åpningstider:
man - fre 9 - 16 / lør 10 - 13

RØR-EKSPERTEN A/S
Klær og Sko for hele familien!

Berkåk, 7391 Rennebu tlf. 72 42 75 50

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

