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Det har vært arran-
gert tre folkemøter i
Rennebu der temaet
har vært «Frem-
tidens kommune -
hva med oss?» Alle
tre møtene har gitt
signal om at det er
bedre for Rennebu å
samarbeide med
andre kommuner om
tjenester i stedet for
kommunesammen-
slåing.

På Voll møtte 20 personer, på Innset 13 og
på Berkåk var det 16 personer som møttes for
å gi uttrykk for hvilken kommunestruktur vi
ønsker i fremtiden. Ordfører Trond Jære var
fornøyd med fremmøte, og han sier at det
fortsatt er anledning til å komme med sine
meninger - enten ved å gå inn på nettsiden
www.rennebu.kommune.no, ringe til kom-
munen, eller aller helst stikke innom. 

Store eller små enheter
Møtet på Berkåk avslørte en generell

skepsis til sammenslåing til store kommuner.
— Rennebu kommune er en velstyrt kommu-
ne. Hvorfor skal vi da slå oss sammen med
kommuner som sliter tungt?, lurte Solveig
Anglen på, som mente at Rennebu er best
tjent med å være for seg selv. 

Bjørn Berntsen  var skeptisk til sammen-
slåing med Oppdal og Midtre Gauldal. —
Skal vi slå sammen kommuner, må det være
en større sammenslåing, ellers vil vi i

Rennebu risikere å få nedbygd tjenestetilbu-
dene i kommunen. — Det er viktig å samar-
beide  med andre kommuner, og der har vi
ikke vært flink nok når det gjelder næringsut-
vikling. I stedet for å slåss med nabokommu-
nene vil vi alle tjene på å trekke i lag og få
gevinst på skift. Skal Rennebu være en robust
kommune i fremtiden, er det viktig å være i
forkant av omstillingene. Da er det viktig
med kompetanse og tilrettelegging for nye
etablerere.

Oppdal en utkant
Bjørn Rogstad var opptatt av at hvis vi

skal slå oss sammen med andre kommuner,
så må det bli «medstrøms». — Midtre
Gauldal er medstrøms mot Trondheim, mens
Oppdal derimot er en utkant. Noe kommer
nok til å skje før eller siden, da spørs det om
vi skal stritte imot eller være med på å påvir-
ke?

«Norges-
mester» i 

post i butikk

Lilly Eidem og Jorid
Hinsverk er stolte over

å bli Norges beste 
post i butikk.

Rennebu Nedre
Handel på Voll ble i
forrige uke kåret til
Norges  beste Post i
Butikk. Butikken fikk
89 poeng av 100 opp-
nåelige, og det holdt
til den høyeste
poengsummen i hele
landet. 

Daglig leder
Margrete Bjerkås
roser sine kunder for
at de har vært tålmo-
dige i innkjøringsfa-
sen av post i butikk.
Ordningen fungerer
nå godt - ja faktisk så
godt at kundene har
sendt butikken til
topps i hele landet.

Husk telefonnummer til legevakta - 72 48 01 00
Ved bestilling av legetime, fornying av resepter og sykemedlinger etc.

ring legekontorets nummer 72 40 25 40
NB: Den nye telefonkatalogen har ikke det riktige nummeret

FULLDISTRIBUSJON

Det beste er samarbeid

Akutt hjelp/ambulanse

113
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Velfortjente
dugnadspenger!

På oppsummeringsmøtet for årets
Rennebumartna var nærmere 30 per-
soner fra bl. a.  martnaskomiteen og
komitelederne samlet til gjennom-
gang av "tidenes martna". En skikke-
lig gjennomgang, med ringvirkning-
er, kommentarer fra utstillere og for-
bedringsforslag frem mot neste mart-
na var noe av det som sto på pro-
grammet.

Som vanlig var det utdeling av
dugnadspenger til 30 lag og organisa-
sjoner i Rennebu, Midtre Gauldal og
Kvikne. Det ble i år lagt ned 3 880
dugnadstimer for å få arrangementet
vel i havn. 45,- pr. time i grunnlønn +
25,-pr. time i bonus ga en samlet
timebetaling på kr 70,-. Dette ga i år
en utbetaling på kr 271 600, som er
det høyeste enkeltbeløpet som noen
gang er utbetalt. — Siden vi startet
med betaling for dugnadsinnsatsen
under martnan i 1989, er det til nå
utbetalt 2,3 mill. i dugnadspenger. I
tillegg driver en del lag og organisa-
sjoner med salg på og utenfor mart-
nasområdet. Dette innbrakte bare i år
over 350 000,- Totalsummen på langt
over 600 000,- er meget  velfortjente
penger, forteller Kenneth Teigen.

— Det beste med det hele er at
denne fantastiske dugnadsinnsatsen
og pengene som kommer inn, blir
brukt til å drive annen frivillig inn-
sats rundt omkring i lag og organisa-
sjoner, sier martnassjef Kenneth
Teigen.

Hva slags foreldre trenger dagens barn?
er tittelen på en foreldrekveld som Rennebu kommune arrangerer i Mjuklia

Ungdomssenter torsdag 25. november. Arrangøren ønsker at så mange som mulig
tar veien til Mjuklia denne kvelden for å høre Lise Barsøe snakke om det å vokse
opp i dag. Hun vil også snakke om hva barn trenger fra de voksne for å utvikle
seg best mulig. Lise Barsøe er lærer og pedagogisk veileder og har lang fartstid i
arbeid med barn og unge. Hun er en ettertraktet foredragsholder som holder
mange kurs i barnehager og skoler rundt i hele landet.

Dagen etter foreldrekvelden er hun foredragsholder på en felles kommunal
kursdag for alle ansatte i barnehager, skoler, PPT, barnevern og helsestasjon i
Rennebu. Tema for denne dagen er "Atferd og forebygging av mobbing". Her vil
det også bli deltakere fra nabokommunene.

Kunngjøring av foreldrekvelden på side 4.

Det har lenge
vært etterlyst hotell
og flere sengeplasser
i Rennebu. Med
Anne Karin og Jan
Arve Nybergs
påbygg på Berkåk
Veikro og
Gjestegård må beho-
vet for sengeplasser
være oppfyllt.
Påbygget har opp til
24 sengeplasser, og
tilsammen har
anlegget i alt 70 sengeplasser. 

Bra standard
— Vi har lagt vekt på at romma

skal ha hotellstandard, men med
vesentlig større plass enn på vanlige
hotellrom, forteller Anne Karin. — Vi
har lagt vekt på at det ikke skal være
trangt, men god plass for en familie
over tid. Rommene inneholder
salong, TV, skrivebord og det skal bli
bredbånd for de som har behov for
datatilkobling. Vi har også skikkelig
og romslig bad til hvert rom.

Toalettavdeling og lekerom
Påbygget har også gitt rom for ei

ny og moderne toalettavdeling og et
eget lekerom. Anne Karin forteller at
de har lenge ønsket seg ei romslig
toalettavdeling som gir muligheter
for å ta imot busser der gjestene blir
møtt med god standard i rene omgi-
velser. — Vi har blitt skikkelig godt

fornøyd med toalettavdelingen og
hele påbygget. 

Anne Karin forteller at de også
har et ledig areal på bakkeplan med
port  til utleie. Det egner seg til f.eks.
verksted eller produksjon. 

Iøyenfallende
— Kroa ligger strategisk til ved

E6, og vi ønsket en bedre estetisk pro-
fil  av kroa. Vi henvender oss til veifa-
rende, og da vil vi være mest mulig
tiltalende, forteller Anne Karin. —
Når vi skulle bygge på var det også
naturlig med overnattingsrom, ny
toalettavdeling og lekerom. Vi har
fått god uttelling av ønskene, og er
godt fornøyd med arbeide håndver-
kerne har utført. 

Hotellstandard på Berkåk
Berkåk Veikro og Gjestegård har utvidet med seks over-
nattingsrom som gir opp til 24 sengeplasser.

Alle de nye rommene har fått navn etter
lokale fjelltopper. Her viser Anne Karin

frem rommet Sandfjellet.
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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

Frivillige hjelpere
på Innset?

Frivillighetssentralen  har  nærme-
re  100  gode  hjelpere  fordelt  rundt
omkring  i  bygda, men  vi  har  dess-
verre  altfor  få  på  Innset. Ganske
ofte  får  vi  henvendelser  fra  noen
som  har  behov  for  hjelp, men  vi
har  altfor  få  vi  kan  spørre. 

Mange  trenger  hjelp  til  små
praktiske  ting  som  vedbæring, snø-
måking, kjøring  på  butikk  og  andre
små  og  store  ærend, eller  de  føler
på  at  det  hadde  vært  trivelig  med
besøk.

På  Innset  som  ellers  i  bygda  er
det  tradisjon  for  dugnadsånd  og
omtanke, og  sjøl  om  tida  ofte  ikke
strekker  til  i  en  travel  hverdag, så
behøver  det  ikke  være  så  mye  som
skal  til  for  at  en  gjør  hverdagen
litt  enklere  for  ett  medmenneske.

Aktiviteten  på  frivillighetssentra-
len  er  stor – og  gode  hjelpere  er  en
betingelse  for  vår  eksistens. Vi
behøver  flere  mennesker  med  tid
til  overs  både  på  Innset – og  ellers
rundt  om  i  bygda.

Har  du  tid  til  overs?
Ta  kontakt  med  oss  på  frivillig-

hetssentralen, vi  har  alltid  behov
for  ei  hjelpende  hånd.

Rennebu Bygdearkiv vil gjerne ta
vare på skriftsamlingar etter lag og
organisasjonar som har eller har hatt
verksemd i bygda vår. 

Kontaktpersonar elles er Mary
Illøkken, Einar Husan, Gunnar
Svedal, Knut Strand, Birgit Foss og
Arne Sæter. 

— Arrangementet har gjennom-
gått en stor utvikling siden oppstar-
ten i 1986 og har alltid hatt stor
betydning både økonomisk, faglig,
personlig og mellommenneskelig for
de involverte. De gode  historiene om
martnans betydning håper vi kan løf-
tes frem nå ved jubileet i 2005. Vi
ønsker å sette fokus på hva møtet
mellom flotte utstillere, et kvalitets-
bevisst publikum, ei fantastisk dug-
nadsånd og en profesjonell arrangør
fører til, forteller martnassjef Kenneth
Teigen. Noen stikkord i den anled-
ning er fortid, nåtid, framtid og det å
skape noe sammen. 

Temaet Hjertelig velkommen dro
martnaskomiteen fram som et mulig
tema for årets martna allerede for et
år siden. I forbindelse med jubileet
har vi satt ned en egen jubileumsko-
mite. De ble tidlig forelagt dette for-
slaget og syntes det hørtes spennende

ut. Temavalget er også "testet" på
utstillere, og vi har så langt fått bare
positive tilbakemeldinger. Vi føler
oss sikker på at også neste års tema-
valg vil bli en inspirasjonskilde for
alle, sier Kenneth. — Til oppsumme-
ringsmøtet nå i oktober hadde vi lagd
to temalogoer, og både temavalg og
temalogo ble vel i realiteten endelig
avgjort der og da. 

Gjennom nye temavalg hvert år
siden 1989, har martnan beholdt kre-
ativiteten og evnen til å tenke nytt –
og samtidig gitt publikum varierte
opplevelser og utstillerne stadig nye
utfordringer. 

— Da er det vel bare å brette opp
ermene å starte konkretiseringen av
neste års jubileumsmartna, sier en
optimistisk martnassjef Kenneth
Teigen på vegne av martnaskomite-
en.

Tema for Rennebumartnan 2005:

Temaet for Rennebu-
martnan 2005 blir
Hjertelig velkommen!
Etter som det neste år er
20. gangen Rennebumartnan 
arrangeres passer dette temaet utmerket.

Valg av nytt ungdomsråd i Rennebu
Lørdag 27.11.04 skal det være valg av nytt ungdomsråd i Rennebu. Det hele

begynner kl. 17.00 i Rennebuhallen. Her vil det være fotballturnering, kiosk og
valg. Det nye rådet vil bli annonsert under premieutdelingen etter turneringen.
I denne anledningen trenger vi både
deltakere, tilskuere og representanter til
valget. Den som ønsker å delta; må sen-
de SMS eller ringe 976 09 772 (Ida
Marie). Ellers er alle ungdommer mel-
lom 12-24 år hjertelig velkommen til å
stikke innom for å heie og avgi sin stem-
me.

Hilsen Rennebu ungdomsråd 
v/Ida Marie Frøseth

Innsamling av kjever og jaktrapporter 2004
Årets elg- og hjortejakt er over og det er tid for den årlige innsamlingen av jak-
trapporter. Innsamling av elg- og hjortekjever, sett elg- og hjort, livmor og egg-
stokker fra hjortkoller samt slaktvekter vil foregå torsdag 25. november 2004 kl.

18:00-20:00 på skytebanen ved Gammelstødalen. Her blir det utveksling av erfa-
ringer fra første jaktår for den ny driftsplanen, jakthistorier og kaffe. Vel møtt.

Svein Erik Morseth, Rennebu Storviltvald

Ungdomsrådet som er på valg.
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Bassengbuss
Bussen er i første omgang tiltenkt personer som
har plager i bevegelsesapparatet  eller ikke kan
komme seg dit på egen hand. Påmelding innen
8. nov. til Frivillighetssentralen tlf. 72426264.  

Hilsen FYSAK Rennebu 

HØRSELSHJELP
Hørselshjelper  Bjørg  Voll  blir  å  treffe  på  fri-
villighetssentralen  MANDAG  15.  november
fra  kl.14.00  og  utover  ettermiddagen.

Rennebuhallen etterlyser
kjøkkenutstyr

Leveres snarest!

Reguleringsplan for Dalen II
Rennebu kommunestyre godkjente i møte den
28.10.04, reguleringsplan for Dalen II del av
eiendommen gnr. 163 bnr. 3. Eiendommen lig-
ger i området Drugudal – Telmyran på Grindal
og omfatter 12 nye hyttetomter.

Vedtaket er tilgjengelig på: 
www.rennebu.kommune.no

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjø-
ringsdato.
Krav om erstatning for tap i forbindelse med
reguleringsplanen framsettes for Rennebu kom-
mune innen 3 år fra denne kunngjøring.

- Rådmannen - 

Rennebu kommune
Kunngjøringer

Vi inviterer til foreldrekveld med tema

Hva slags foreldre trenger dagens barn?
- hva kjennetegner det å vokse opp i dag?

- hva trenger barn fra oss for å utvikle seg best mulig?

i Mjuklia Ungdomssenter torsdag 25. november 19.00 – 22.00
v/Lise Barsøe

Lise Barsøe er lærer og pedagogisk veileder. Hun har gjennom flere år arbeidet med barn og unge med atferdsvansker,
både direkte i forhold til barn, men også indirekte med veiledning av foreldre, lærere og skoleledere. Hun har holdt
mange kurs både i skoler og barnehager.

SERVERING                 VEL MØTT!

Med tanke på servering må vi vite ca hvor mange som kommer. Dere som er foreldre i barnehage/skole gir beskjed der
om dere kommer. Andre  kan benytte svarslippen nedenfor og levere den til nærmeste barnehage/skole eller til 
servicetorget i Rennebu. Servicetorget kan også ta imot påmelding på tlf 72 42 81 00. Svarfrist: Fredag 19. november

Arrangør: Rennebu kommune

SVARSLIPP ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg/vi kommer på foreldrekveld: _________________________________________________________________________
navn 
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Konsert 
i Rennebuhallen

Tirsdag 
23. november 

2004
kl 19.00

kr 180,-
arr: 

Rennebu Ungdomsråd

Forhåndssalg av billetter fra torsdag 11. nov på Servicetorget, Rennebu kommunehus

RIMI blir ICA Nær
Vi har skiftet navn til ICA Nær! 
Navnet ICA Nær understreker det som er det viktigste for
oss, nemlig å være den beste butikken der du bor.

Torsdag 
18. november inviterer 
vi til kaffe og bløtkake!

BERKÅK
Tlf 72 42 71 17

Åpningstider: 9 - 20 (18)

1,5l
Fontana

brus

ass. 590

+ pant

Alle bleier - Pampers og Libero  4990

Tomater

1490
pr kg

Bananer

490
pr kg

Karbonadekaker

800 gr Gilde 3990
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K U N N G J Ø R I N G E R

Alle dager fra 14.11. - 15.12.:

Norsk Juletallerken 155,-
Dansk Juletallerken 165,-

Pinnekjøtt 135,-
And ala orange 155,-

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 

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

Åpningstider: 
man - fre  9 - 16 / lør stengt

BADEMILJØ-KJEDENS 
FAGKUNNSKAP 
GIR TRYGGHET!

Vi leverer og monterer alt!

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

vaskerom etc.

www.bademiljo.no
Se høstens nyheter i lys
- høstfarger og jordfarger!

Husk blomster 
til farsdagen!

Berkåk BlomsterBerkåk Blomster
Berkåk - tlf 72 42 72 87

Lenes Saks og Kam
Jeg åpnet salong ved 

Liens Laksecamp mandag 1.11.04. 
- i sokkeletasjen i bolighuset til Endre Lien.

Åpningstider: mand, tirsd, fre, fra kl 10-18
og lørdager i oddetallsuker kl 10-15.

Timebestillling tlf 91 58 52 64

Mange fine åpningstilbud! Velkommen innom!
- Lene Olufsen -

Leilighet i Træthaugveien 2 (TROBO) selges
Leiligheten ligger i 1.etg og består av stue, kjøkken, 
soverom, bad og bod. Også tilgang på bod i kjeller.

Pris diskuteres. 
Henvendelse: Arnfinn Liabø, 

Hoemshøgda 1 A, 7023 TRONDHEIM  
tlf. 72553844 eller 93201808

Har du lyst på plass i Kulturskolen?
Kulturskolen i Rennebu har blitt et skikkelig attraktivt tilbud
de siste årene. Vi måtte i høst, for første gang sette noen på

venteliste på enkelte disipliner.  Nå er det imidlertid 
mulighet til å søke på nytt. Vi kan ikke love så mange plas-
ser, men det er noen få plasser ledig. Innmeldingsskjema

blir lagt ut i Servicetorget på kommunehuset. 
Påmeldingsfrist er 10. desember.

Årsmøte i Rennebu Skytterlag
fredag 26. nov. kl 19.00, Innendørsbanen

Vanlige årsmøtesaker - Velkommen!
- Rennebu Skytterlag -

Nyoppusset romslig familieleilighet 
ledig for utleie fra 1. des. Sentralt beliggende i Vollagrenda.

Ring Alf - 92 60 97 78 / Einar - 72 42 65 27
for flere opplysninger.



Kronerulling Sansehage

Solfrid Clausen kr 200,-
Gudveig Løfshus, Ingun Fossum
Aud Nyberg kr 200,-
Marit Ødegård, Solfrid Toseth, Anne Sandaker
Inger Anne Vold kr 200,-
Aksel Storeng, Monika Eriksen
May Britt Sundset kr 200,-
Guri Rise, Liv Unni Gunnes

Disse har betalt kr 200,-
Rolf Erik Jordet, Jorun Voll, Kjellfrid og Ingvar Sundset,
Marit Øverland, Ingfrid Sanden, Anne Johanne Størseth,
Bjørg Hoel, Anne Margrete Sanden, Gjertrud Sugustad, Kari
Hanna og Gunnar Gunnes, Astrid Prestrønning, Gunvor og
Lars Havdal
Disse har betalt kr 400,-
Randi og Rolv Bakk, Grethe og Svein Kosberg, Dordi og
Olav Jerpstad, Aud og Åse Meslo
Betalt kr 1000,-
Innset Sanitetsforening

RAPs Kvinnegruppe utfordrer lag og organisasjoner til å
støtte saken!

Innbetalinger til Sparebank 1 Midt-Norge, Berkåk!

HJELPESENDING TIL ESTLAND
På vegne av gatebarna i Estland, Tallinn vil vi få  takke alle
de som har vært med og bidratt. Alt som har kommet inn
av matvarer, pålegg, drikke, osv vil komme godt med i jule-
høytiden. Uten denne støtten hadde de ikke hatt annen mat
enn den de kan skaffe fra søppeldunker eller tigge seg til.
Så derfor ATTER EN GANG TAKK !

- Østeuropakomiteen i Rennebu 

SANDBØTTER
Også  i  år  deler  Rennebu Frivillighetssentral  ut  gratis
strøsand  til  eldre  og  uføre  i  hele  bygda.
Kanskje  er  det  lurt  å  ta  en  telefon  før  blankisen  har
lagt  seg  på  trappa  og  på  gardsplassen? 

Ring  72 42 62 64  eller  90 66 23 96 
– Du  ringer – vi  bringer!

Medlemsmøte Felleskjøpet
15. november i Hallandsstuggu kl 20.00
Orientering om Felleskjøpets virksomhet og framtidige
utfordringer.
Fagtema: Forebyggende helsearbeid gjennom fôring.
Orientering fra FKT maskin as
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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
Hjertelig takk for gaver, blomster og hilsninger

på 50-årsdagen.
Ingrid Havdal

Takk for gaver, blomster og helsninger på dagen min.
Dagrun Hårstad

Takk for oppmerksomhet ved Daniels konfirmasjon.
Daniel - Kari Hyttebak

Tusen takk for gaver, blomster og helsingar 
på 90-årsdagen min! Olaug Myhren Kosberg

Ønsker ingen oppmerksomhet i anledning 70-årsdagen.
Aslaug Krovoll

Årsmøteinnkalling
Fagforbundet avd. 545 skal avholde sitt årsmøte på 

Mikkels Kro den 20.01.05 kl. 19.00.
Vanlige årsmøtesaker.

Forslag som skal behandles på årsmøte, 
må være sekretær Marit Storslett/leder Gunnhild R. Olsen 

i hende senest 22.12.04.
- Styret-

Velkommen til basar i Furuly, Nordskogen
Søndag 21. november kl 13. 00 - 17.00

Det vil bli pilkasting, tombola, loddsalg og åresalg.
Salg av kaffe, kaker, pizza og rømmegrøt.

Gevinster mottas med takk! 
(leveres til Per Joar Ilvang innen 19. nov.)

Hilsen basarkomiteen

Rennebu Pensjonistforening
holder julebord for sine medlemmer i Mjuklia

Ungdomssenter torsdag den 16. des. 2004 kl 12.00.
Påmelding på medlemsmøte  24.11.04 eller pr. telefon 

72 42 74 36 innen 1. des. 2004.
Pris pr. person kr 165,-                 - styret -

Gjeterhundtreff
22. november kl 19.30 inviteres alle gjeterhundinteresserte

til sammenkomst på Hallandsstuggu.
Per Fremo kommer og har et lite innlegg.

Enkel servering.  Egenandel kr 50,-
Interesse for vinter- eller sommeraktiviteter?

Kom gjerne med forslag.
Vel møtt!              - Gjeterhundnemnda -

Medlemsmøte Rennebu AP
onsdag 17. nov. kl 19.00
på Kommunestyresalen, Berkåk.
Sakliste: nominasjon til stortingsvalget

- styret -



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

Rennebu Nytt -  neste nummer 25. nov. - frist for stoff 19. nov. - Rennebu Nytt

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

Dette skjer i Rennebu!

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

Rennebu Turistkontor

12.11. Davidkveld Berkåk kirke 19.30
12.11. Basar, Voll Kvinnefor. Misjonshuset 19.30
14.11. Gudstjeneste m/nattverd Berkåk kirke 11.00
16.11. Formiddagstreff Omsorgsboligene 11.00
16.11. Innendørskyting, Rennebu skytterlag 17.00
23.11. Konsert med GÅTE Rennebuhallen 19.00
23.11. Innendørskyting, Rennebu skytterlag 17.00
24.11. Adventsverksted Menighetshuset 16.30
24.11. Pensjonistmøte Samfunnshuset 11.00
26.11. Kveldsmat m/utlodning Myrhaug 19.30
28.11. Julegrantenning Torget 18.45
28.11. Lysmesse m/konfirmanter Berkåk kirke 20.00

Håndball damer - pause frem til jul
Aerobic torsdager kl 18.30-19.30 i Rennebuhallen
Rennebu Musikkorps tirsdager kl 19.30 – 22.00 i Samf.salen
Berkåk Skolekorps torsdager kl 18.00 – 20.00 i Samf-salen
Rennebu Mannskor tirsd kl 20.00 – 22.00 i Skolen, Berkåk
Berkåk Damekor mandager kl 18.00 – 21.00 i Samfunnshuset
Rennebu Songkor øver onsdager kl 20.00-22.00 på Voll skole
Berkåk Bridgeklubb tirsdager kl 18.30 på Torgkroa

Menighetsarrangement - se Menighetsbladet

Gratis innrykk i kalenderen, kontakt Rennebu Turistkontor

Tips til farsdagen!
Gavepakning med spekemat

- fra kr 100,-
Har også tøfler og ullsåler m.m.

Tlf 72 42 64 73  Åpningstider fred 12 - 18 lørd 10 - 15 
Ellers etter avtale!    STIKK INNOM!

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

Rennebu Turistkontor

Farsdag!
Gavetips: Superundertøy,

ulvangsokker, kikkert, termos

Vi tar imot innrykk i 
kulturkalenderen «Dette skjer i Rennebu»!

HUSK VÅR 

POPULÆRE SØNDAGSBUFFE 
med tradisjonsmat og pensjonistpriser!

Husk farsdag 14. november...
Ta med far til Kvikne
for et bedre måltid!

NB: Tid for julebord 
- ennå noen ledige plasser 

6.-28. november og 10.-12. desember!

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


