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KAFFE
PÅ

VEIKROA

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

– softis m/ skogsbærcoulis
KAN OGSÅ TAES MED

Hjelp mot strømkrisen
Alle monner drar i
disse strømkriseti-
der. Fredag åpnet
Hurunda Kraft AS
på Voll i Rennebu
for kraftproduksjon. 

Hurunda Kraft  går
under betegnelsen mini-
kraftverk, og det vil pro-
dusere nok strøm til 50
husstander med en
gjennomsnitt på 4 kw på
hver husstand. 

Hurunda Kraft er et
aksjeselskap med 12 eiere,
og utbyggingen har kostet
2,7 millioner kroner. All
strøm som produseres selges til Kvikne-
Rennebu Kraftlag, og med dagens strømpriser
skulle en tro at dette vil bli en lukrativ investe-
ring.

På tuftene av det gamle
Verket er bygd på tuftene av det gamle Voll

Elektricitetsværk som åpnet i 1911. Dette ver-
ket la ned driften da Aurakrafta kom på slutten
av 1950. Ytterpanel og dørene fra det gamle
huset pryder den ene innerveggen i det nye
verket.

Godt arbeid
Hurunda Kraft ble realisert etter flere

runder med vurdering om det ville være en
lønnsom utbygging. Einar Husan har vært
en sentral person i utbyggingen, og han har
lagt ned et betydelig arbeid og sitter inne
med mye kunnskap nå i ettertid. Einar
Eriksen fra leverandøren EnergiTeknikk har
levert maskiner til flere kraftutbygginger,
men arbeidet som utbyggerne har utført med
dette prosjektet er noe av det beste han har
sett. 

Viktige personer for at Hurunda Kraft ble realisert.
Olav Jerpstad, Arnolf Hårstad, Einar Husan og Rune Jerpstad.

Ola T 
blir vise-

president

Når Stortinget
møtes igjen 1.
oktober vil Ola T.
Lånke bli valgt til
ny visepresident i
Lagtinget. 

Bakgrunnen for
det nye valget er
partikollega Jon
Lilletuns bortgang
i sommer. — Det
er dessverre en del
oppgaver som må
fylles etter Lille-
tun, og mange av
disse oppgavene
vil bli tildelt meg,
forteller Ola. 

Vervet som
visepresident med-
fører bl.a. at Ola vil
bli én av seks som
sitter i Stortingets
presidentskap,som
fungerer som Stor-
tingets “styre”.
Samtidig vil han
lede møtene i
Lagtinget annen-
hver måned.

Sigrid Jerpstad startet strømproduksjonen sammen
med ordfører Bjørn Rogstad. Sigrids tippoldefar

Anders Bakk var den første som hadde ansvar for å
passe Voll Elektricitetsværk som ble bygd i 1911.
Sigrids oldemor, som også hadde navnet Sigrid
Jerpstad tok over ansvaret etter sin far Anders.
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Byggeprosjektet på Bakkan er
i sin opprinnelige form dess-
verre lagt på is. Utbyggerne
arbeider nå med hvordan de
kan få kostnadene ned på
prosjektet.

Det var i utgangspunktet mening-
en at arbeidet på Bakkan skulle starte
opp i høst. Men på grunn av for høye
kostnader synes utbyggerne prisen
for hver leilighet blir for høy. For den
prosjekterte leiligheten på 77 m2 ville
prisen blitt 1,3 millioner, mens en lei-
lighet på 112 m2 ville fått prislappen
1,8 millioner. 

Må redusere 
— Vi tror dette blir en for høy pris

for at det skal bli interessant for kjø-
perne, og vi må derfor arbeide for å få
reduserte kostnader til prosjektet,
forteller Anne og Oddmund Haugen
- som synes det er dumt hvis det ikke
skal bli noe av prosjektet. 

De vil nå fremover se på kost-
nadskutt sammen med prosjektlede-
ren. Aktuelle områder å kutte kostna-
dene på er bl.a. å bygge carport i ste-
det for garasje. Samtidig vil de vurd-
ere å ikke bygge heis, eller at de byg-
ger heisen tilknyttet til en oppgang. 

— Vei, vann og kloakk er også en
utfordring med store kostnader. Vi er
her i dialog med kommunen for å
prøve å finne en løsning. Hvis vi må
dekke alle kostnader med vei selv, vil
det bli en vei med enklest mulig stan-
dard. Vi har hatt et godt samarbeid
med kommunen, og spesielt rådman-

nen  og ordføreren har vært ivrige på
byggeprosjektet på Bakkan. 

Ikke skrinlagt
Anne og Oddmund synes at dette

er en litt kjedelig situasjon. De frem-
hever at prosjektet ikke er skrinlagt,
men at det må forandringer til med
de samla kostnadene for å få hver
bolig billigere. 

Bygger selv
Så snart de får klarsignal fra kom-

munen, vil de sette i gang med byg-
ging av bolig til seg selv. — Vi bor nå
på Heimdal, men har heller lyst til å
flytte tilbake til Berkåk. Bygnings-
arbeiderne er klare til å sette i gang,
så vi håper på snarlig byggetillatelse,
sier Anne og Oddmund som er igang
med å rydde ut av våningshuset på
Bakkan for å gjøre klart til riving.

Skal kirke og stat skilles?
Skal vi fortsatt ha statskirke, eller skal Den norske kirke bli et trossamfunn
på like linje med alle andre menigheter og trossamfunn i Norge?
Dette er blant spørsmålene som reises når det inviteres til møte rundt stats-
kirken her i Rennebu torsdag 28. september.

Det er også flere spørsmålsstillinger som har blitt aktuelle etter at det såkal-
te ”Stat-kirkeutvalget” la frem sin innstilling tidligere i år, bl.a. hvem skal eie
kirkene våre, skal kirkegårdene administreres av kommunen, eller av kirka
som nå og skal medlemmene i Den norske kirke betale medlemsavgift?

Fylkesmann Kåre Gjønnes var leder for utvalget, og han kommer til
Rennebu for å orientere om saken på et åpent møte torsdag 28. september kl.
19.30 i Samfunnshuset. Møtet arrangeres av Rennebu kommune og Rennebu
kirkelige fellesråd.

Ikke skrinlagt på BakkanTilsyn av fyringsanlegg 
- tilbakemeldinger

I 2005 ble det gjennomført tilsyn
av fyringsanlegget i ca 200 bolighus
og i 2006 i ca 150 boliger.

De fleste (ca 80%) som har fått
gjennomført tilsyn av fyringsanlegget
i sin bolig fikk beskjed om å gi en
skriftlig tilbakemelding på tilsyns-
rapporten innen en måned etter tilsy-
net. Noen har gitt tilbakemelding,
men det gjenstår enda en hel del som
ikke har reagert.

De som ikke har gitt tilbakemel-
ding må snarest sende oss det. Enten
som brev eller e-post.

Vi ber om forståelse for at vi kre-
ver skriftlig tilbakemelding når det er
snakk om så mange henvendelser. 

Vi minner om at det fortsatt er
huseiers plikt å påse at fyringsanleg-
get til enhver tid er i orden. Feierens
tilsyn hvert fjerde år er ment som et
supplement til det daglige tilsyn som
huseieren skal gjennomføre.

Vi minner også om at informasjon
om avvik som er gitt ved feierens til-
syn er tilgjengelig for forsikringssel-
skaper som måtte ønske det. Dette
kan være aktuelt dersom uhellet
skulle være ute og boligen blir påført
skade som følge av svakheter ved
fyringsanlegget.

De som har sendt tilbakemelding
og som ikke har fått svar fra oss kan
regne med at tilbakemeldingen er i
orden. Tilbakemeldingene vil bli
nøye gjennomgått og de foreslåtte til-
takene vil bli sjekket ved neste tilsyn. 

Brannsjefen i Rennebu

Byggeprosjektet på Bakkan 
må reduseres kostnadsmessig, sier Anne

og Oddmund Haugen.
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Vinmonopol i Rennebu?
Formannskapet vedtok i sitt siste møte med fire mot en stemme at Rennebu

kommune er innstilt på å søke om etablering av vinmonopolutsalg så snart
saken er ferdig utredet av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Departementet skal utrede endringer i systemet for utbygging av
Vinmonopolets salgsnett, med sikte på en ordning der det kan etableres vin-
monopolutsalg i de kommuner som ønsker det. 

Foreløpig er ikke regelverket endret, men føringene fra regjeringen tilsier at
det blir endringer i regelverket, som åpner for at det kan etableres vinmonopol-
utsalg i en eller annen form i alle kommuner som ønsker slik etablering.

Vinmonopolet er i dag etablert i 150 kommuner, og i 2005 var det 100 kom-
muner uten vinmonopol som ønsket utsalg.

Årets kulturvukku
varer fra  lørdag 21.
oktober og til lørdag
28. oktober.

Det blir en eventyrlig
start med  RennebuSpæll
lørdag 21. oktober.
RennebuSpæll starter kl.
11.00, og det blir festkon-
sert med premieutdeling i
Rennebuhallen om kvel-
den. Det musikalske
temaet for årets
RennebuSpæll er ”Eventyr - det var
en gang…”, og dette skulle gi mulig-
heter for mange artige og fine opple-
velser for publikum. 

Deltagelsen vil også i år være stor,
og hele 16 korps deltar fra store deler
av Trøndelag. Rennebu skolekorps
vil denne gang delta i samarbeid med
Meldal skolekorps.

Skolen med musical
Rennebu ungdomsskole vil også i

år sette opp en musical som vil frem-
føres i kulturvukku. Årets musical er
“Annie”, og i år vil den fremføres i
Rennebuhallen i stedet for samfunns-
salen som tidligere. Det er satt opp
forestillinger onsdag 25. oktober og
torsdag 26. oktober. 

Ny arena med nye muligheter!
Lavvoen som Rennebu Bygde-

arrangement as kjøpte inn til årets
martna, skal opp igjen til
RennebuSpæll, og blir stående hele
kulturuka. I lavvoen blir bl.a. opp-
summeringsmøtet for Rennebumart-

nan lagt den 26. oktober. Er det andre
som har gode ideer til bruk av
Lavvoen denne uka, eller som har
andre ideer om årets Kulturvukku og
eventuelt kulturarrangement andre
steder i kommunen, så kontakt  en av
medlemmene i årets Kulturvukku-
komite - Gørild Meland, Ingolf
Dragset, Kenneth Teigen eller Ann
Kristin Haugerud snarest. 

Kirkekonsert i forkant
I forkant av årets Kulturvukku

blir det kirkekonsert i Berkåk kirke
søndag 15. oktober kl. 19.30. Det som
er klart av kulturkrefter så langt til
den konserten, er Hauka Dekorum og
Gunnar Bonsaksen. Inntektene av
denne konserten går til nyorgelet i
kirka.  

Rennebu Nytt som kommer tors-
dag 12. oktober vil ha fyldig informa-
sjon om Kulturvukku.

Foreldre/Barn treff 
høst 2006/vår 2007
Treffene starter igjen på følgende steder:
Sanitetshuset på Berkåk: 
Hver tirsdag kl 11.00 - 14.00 (Har startet)
Ingen treff på Voll, men ALLE er velkommen
til Berkåk.
Innset barnehage: Hver andre onsdag i uker
med oddetall (uke 41, 43 osv) kl 11.00 -
13.00. Første samling, onsdag 27. september.
Nerskogen barnehage: Første tirsdag pr mnd
kl 11.00 - 13.00. Første samling, torsdag 19.
oktober.  (Ikke den 10. oktober pga høstferie
skolen)

Småbarnsforeldre i Rennebu med barn 0-5 år
er velkommen til å stikke innom til en
kose/avslapningsstund der en treffer andre i
samme situason.

Det legges opp til:
– lekeaktiviteter
– matstund
– temautdypning etter foreldres ønske
m/event et besøk fra akt. komm. enheter, som
PPT, sosialkontor, barne-hage, helsestasjon
og statlig enhet trygdekontor.

Vi håper at dette kan være noe småbarnsfor-
eldre ønsker å benytte for å få kontakt med
andre i samme situasjon. Tiltaket blir betalt
av tilskudd Rennebu kommune har fått fra
Staten i 2005 til forebyggende arbeid for barn
og unge. I tillegg har Rennebu sanitetsfor-
ening stilt hus til disposisjon på Berkåk for å
få gjennomført dette, noe vi er svært takk-
nemlige for.
Håper dette er noe for deg! VEL MØTT!

Rennebu Helsestasjon

Er det noen som har følgende de vil
gi bort til Rennebu Helsestasjon?
Barnestol - Stellematte - Vippestol -
Gåbil/vogn – Leker
Alt bør være i orden og tilpasset barn 0-5 år!
På forhånd  takk!

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

Kulturvukku for andre gang

Fra Rennebu Skolekorps sin opptreden
under RennebuSpæll i fjor.
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Rennebu kommune

Kommunale møter 
åpne for publikum
14.09. HOO 09.00

NB Endret dato
14.09. Kommunestyre 19.00
22.09. MTL 09.00
26.09. Formannskap 09.00
05.10. Kommunestyre 19.00

SKROTDAG
Onsdag 4. oktober, fra kl 10.00 til kl 14.00, 
vil det bli mulighet for gratis levering av stål 
i Berkåksmoen.
Av hensyn til videre transport er maksimum
lengde 3 meter.
Det er også mulighet for levering av annet
avfall, da til ordinær takst.
Det vil bli servert kaffe og noe å bite i.
Arrangør er
Rennebu Bonde- og Småbrukerlag
og Rennebu Kommune

RENNEBU KOMMUNE 
OFFENTLIG ETTERSYN
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27-1
nr. 2 legges rammeplan for avløp for hyttefelt
Dalen II ut til offentlig ettersyn.  Planen 
omfatter 12 hytteenheter fordelt på 11 nye 
hyttetomter og èn bebygd tomt. 
Plandokumentene kan sees på Rennebu 
servicetorg og på kommunens hjemmeside
www.rennebu.kommune.no
Eventuelle merknader sendes Rennebu 
kommune, Berkåk, 7391 Rennebu innen
16.10.2006.        Rådmannen

Distriktskontoret for Gauldal

Kontroll av viltkjøtt, høsten 2006; nye gebyrsatser 
Mattilsynet gjør oppmerksom på at i følge gjeldende lover og forskrifter skal alt viltkjøtt som omsettes til folkemat være kontrollert
og godkjent av tilsynsveterinær.
Unntatt er viltkjøtt som jegeren bruker i egen husholdning eller som han i mindre mengder omsetter direkte til forbruker. 
I denne forbindelse må det poengteres at alt viltkjøtt som skal bearbeides i godkjente bedrifter skal være kontrollert og godkjent.

Viltkjøtt som skal omsettes innenlands skal framstilles for kontroll ved kontrollsted som på forhånd er godkjent av Mattilsynet.
Mattilsynet vil også presisere at viltkjøtt som fremstilles for kontroll skal være fri for forurensninger; dette skal i tilfelle være skjært
bort, slakt skal ikke spyles eller vaskes!
Følgende organer skal følge med slakteskrotten til kontroll: hjerte og lunger, nyrer, lever og milt. Organer må være merket slik at det
fremgår hvilket slakt de tilhører.
Gebyr for viltkjøttkontroll er for 2006 satt til kr. 75 pr. dyr inkludert nødvendig prøvetaking og skyssutgifter for Mattilsynet.

Rebustorget,
Berkåk
tlf 72 42 74 45

HHHHøøøøssss tttteeeennnnssss     nnnnyyyyhhhheeeetttteeeerrrr
fra Black design m fl kommer stadig inn!

Tid for Erica 3 stk 89,-

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

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
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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

 
 

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

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!

sy
nl
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 i 
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kk
en

Erica kr 25,-
5 stk kr 100,-

Tlf 72 49 42 12

Jerpstad 
tlf 72 49 86 50Å

TILBUD
FRA 15.09.-23.09.06. Så lenge beholdningen rekker.

Zero 105l gasskjøleskap sort 549000

Partner ES 2200W elektrisk kjedesag 99500

Zibro R51C parafinovn m/cooltop 399000

Sunwind 125W Luxus solcelleanlegg 
komp. m/305AT concordebatteri (kun 2stk.) 1899000

Concorde solcellebatteri 305AT 699000

Zibro Brensel 20 ltr. 44600

Pillarsten 20x20x20 betong 2000

RESTEKURV

DIV. DUKER -50%
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K U N N G J Ø R I N G E R

Åpningstider Berkåk
onsdag 9-16 og torsdag 13-16

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

Tenk vinterdekk nå!
Ring for tilbud! Lagerfører også Nokian, Gislaved,

Continental – til distriktets laveste priser

Øk komforten
- og senk prisene

FUJITSU
ASY9L pakke
Varmepumpe 
innedel + utedel
3,6 KW nominell effekt

12 99900
montering og materiell 
kommer i tillegg
Forbehold om prisendring

Vær tidlig ute!
Avtal montering nå!

Best i Test(Forbrukerrapporten 2005)

Kurs høst 2006 
i regi av Bygdefolkets Studieforbund, Rennebu

Kurs i emosjonell førstehjelp: 16 timer.
Tid og sted: januar, etter avtale.
Lærer: Martin Bøe
Kursavgift: ca kr 650,-
Påmelding til Inger Marie Hårstad
tlf 72 42 65 28, mob 99 46 66 20 innen 2.10.

Studiering: Gode opplevelser i kulturlandskapet: 12-16 t.
Tid og sted: til vinteren og våren, etter avtale. 
Kursavgift: kr.100,-, med veileder.
Påmelding til Marit Gorsetbakk innen 2.10
tlf. 72426118, mob 90543866

Kurs i partering av vilt: 12 timer.
Tid og sted: i høst etter avtale.
Lærer: Johan Heier 
Kursavgift: ca kr 700,- Maks. 7 delt.
Påmelding til Ola Oddvar Aas
tlf 72 42 62 81, mob 95 93 24 76 snarest

Kurs i stell og bruk av motorkjedesag + hogstteknikk: 
3 dager (23t.)

Tid og sted: i høst etter avtale.
Lærer: Ingebrigt Landsem fra Aktivt Skogbruk
Kursavgift: kr.2050,-
Påmelding til Einar Holden innen 2.10
tlf 72 42 56 57, mob 97 50 85 44 

Kurs i ungskogpleie: 2 dager (15 t.)
Tid og sted: oktober, etter avtale.
Lærer: Ingebrikt Landsem fra Aktivt Skogbruk
Kursavgift: kr.1260,-
Påmelding til Einar Holden innen 2.10
tlf 72 42 56 57, mob 97 50 85 44 

Swingkurs for viderekommende, del 2: 12 timer, helg.
Tid og sted: oktober/november
Instruktør: Maria Solli Sjåvåg
Kursavgift: kr. 450,- (350,-for medlemmer av BU)
Påmelding til Marte Engdal, tlf. 97105034 
innen 10.10.

Påmelding til alle kurs kan gjøres til Rennebu Avløserlag,
tlf. 72427722
E-postadr.: rennebu.avloserlag@n-lt.no
Spørsmål om kursene kan rettes til kursansv. eller til avlø-
serlaget. 

Velkommen til å delta på kurs!

Rennebu Nytts Høstutgave 
kommer i posten torsdag 5. oktober 

i stedet for 28. september.
Frist for innlevering av stoff er tirsdag 26. september.

Høstutgaven distribueres til alle som har hytte 
i Rennebu og på Kvikne, i tillegg til alle husstander i

Rennebu, Soknedal, Budal, Jerpstad og Kvikne.

Tlf 72 42 76 66 - epost: dagfinn@mediaprofil-as.no
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K U N N G J Ø R I N G E R
Tusen takk for all oppmerksomhet i anledning 
konfirmasjonen.

Lars-Ole, Svanhild Næverdal og Trond Øversjøen

Tusen takk for all oppmerksomhet i anledning min 70 års
dag. Kristine Sundset

Hjertelig takk for gaver, blomster og hilsninger på min 
80 års dag. Per Hårstad

Ønsker ingen oppmerksomhet i anledning dagen min.
Grete Jorunn

Ingeborg Flå fyller 80 år
Åpent hus på Sågåstom 30.9 fra kl 16.00. Mor ønsker ikke
gave til seg sjøl, men heller en pengegave til Mjuklia.

Ongan

Rennebu pensjonistforening starter opp igjen med 
medlemsmøter onsdag 27. september kl 11.00 i samfunns-
huset, Berkåk.
Gamle og nye medlemmer er velkommen!

Vinnere av Rennebu Husflidslags martnaslotteri
Løper lodd nr 200 – Siv Voll
Duk lodd nr 114 – Liv Grøtte Nilsen
Rennebuåkle, lodd nr 252 – Marit Ødegård

Felles sankedager i Rennebu
Lørdag 16.9 og 23.9 – Ettersanking: Lørdag 14.10 og 21.10

Rennebu Sau og Geit

TROLLHEIMEN GRUNNEIERLAG
Jakttider og priser for sesongen  2006 – 2007.
Småviltjakt uten hund:  10.09.06  -  28.02.07.
Sesongkort      kr 500.- 2-døgnskort    kr 150.-
På grunn av lite rype er denne fredet denne sesong.
Storfugljakt uten hund:   01.10.06  -  23.12.06.
Sesongkort     kr 600.- 2-døgnskort    kr 250.-
Harejakt med hund:         01.11.06  -  28.02.07.
Sesongkort    kr 600.-
Gjelder bare for området sør og øst for Grana elv.
Rådyr:
Rådyrkort per dyr      kr 500.-
Det selges 20 kort.  Maks. fellingstillatelser 10 dyr.
Rapporteringsplikt for hvert felte dyr.  Rådyrkort selges kun
hos forretningsfører Knut Hårstad.    
Jaktkort er å få kjøpt ved 
Rennebu Nedre Handel AS på Voll,  
Coop Orkla, avd. Nerskogen , Rennebu Innkjøpslag,
Grindal 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

K U N N G J Ø R I N G E R
Ekstraordinært Årsmøte 
i Rennebu Røde Kors Hjelpekorps
22. september kl 19.00 i møterommet på helsesenteret.
Sak: Salg av ambulanse 

– styret–

Rennebu Frivillighetssentral takker alle gode hjelpere
som bidrog under martnan med god hjelp, skrulla og mul-
ter. Ekstra takk til Jon og Kåre som ilte til når multebøtta var
gått tom…
Vi tok inn nesten 11 000,- på salg de tre dagene vi hadde
åpent – takket være dere!
Tusen takk også til dere som hjalp til på Akustisk aften, det
ble en vellykka kveld både for oss som var vertskap og for
gjestene, konserten var fantastisk fin.

På dukka som vi også lodda ut under martnan fikk vi inn
2900 kroner. Hege Solberg var den heldige vinner, og dat-
teren Ida Solberg Skamfer var veldig glad for å få ta del i
mamma sin gevinst. Tusen takk til Gunn Elin, Anne, Ellinor,
Elin, Aud og Margaret.

FORMIDDAGSTREFF

Første formiddagstreff etter ferien i Omsorgsboligen på
Berkåk tirsdag 19.september kl.11.00.
Velkommen til trivelige formiddagsstunder 
annenhver tirsdag.
På Voll møtes vi til første kaffestund torsdag 28.september.

Frivillighetssentralen

NYTT KOR med BAND!
Gospel, kristen pop/rock, praice og ballader.
Vi starter fredag 29.09 kl 20 –22 i Hoelsmo bedehus.

Øvinger resten av høsten:
Lør 30.09: 10-15
Lør 09.12: 10-15.
Fredager fra 20-22: 
06.10, 20.10, 03.11, 10.11, 24.11.
Vi øver fram mot konsert 15.desember!

Alle øvinger finner sted i Hoelsmo bedehus. Fra ungdoms-
skolealder. Alder oppover er ikke begrenset av år, bare 
rytmen og gleden består?

Bli med! Målet er at dette skal bli bra å høre på, godt miljø
og ikke minst: VI SKA HA DET ARTI I LAG!!!

Spørsmål?
Ta kontakt med dirigent Ragnhild Løvseth Øverland
48276037,
Eller musikalsk leder Erling Grøtte 90990241.
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DDeettttee  sskkjjeerr  ii  RReennnneebbuu!!
15.09. Darts Havdal Skole 19.00
16.09. Supertrening Go Cart Flåmoen 11.00
17.09. Magic the Gathering turnering Havdal Skole 11.00
18.09. Fotball 

Rennebu C-Gimse G12 Berkåk 18.00
Rennebu U-Flå IL G12 Frambanen 18.00

18.09. Kortspill-kveld Havdal Skole 19.00
19.09. Fotball Rennebu-Melhus J12 Berkåk 18.00
19.09. Formiddagstreff Berkåk 11.00
20.09. Fotball Junior Hovsmoen 18.00

Rennebu/Sokna-Tiller
20.09. Basketball Havdal Skole 19.00
22.09. Pubkveld Sandbrekka 21-02
22.09. Ekstraordinært Årsmøte i Helsesenteret 19.00

Rennebu Røde Kors
23.09. Fotball Senior Rennebu-Kvikne    Frambanen 15.00
23.09. Temadag Høst Havdal Skole 14.00
24.09. Fotball Rennebu-Klæbu G14  Frambanen 18.00
24.09. Familiegudstjeneste Berkåk kirke 11.00

4-åringer og 1.klassinger
25.09. Kortspill-kveld Havdal Skole 19.00
27.09. Basketball Havdal Skole 19.00
28.09. Formiddagstreff Voll 11.00
29.09. Darts Havdal Skole 19.00

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

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

FASTE GULE PRISER

Røkt kjøttpølse
Gilde, 900 gr

Høyang Polaris
Kasserollesett

2490

59900

TTaakkkk  oogg  PPRRIIXX

ffoorr  GGuullee  pprriisseerr

Hodekål 100

Fårikål, lam
Fersk 5990

Frys 2990

Pepsi max 3900

4 pkn. 1,5l

Gulrot 1 kg 990

Løk 1kg 690Les kundeavisen på www.coop.no

pr kg

+ pant

Tilbudene gjelder fra mandag 18/9

Coop 100 år


