
Melissa har allerede 
prøvd skiene, og er her 

klar for en ny skitime med 
Tora Husan.

tett etter vår mening. Samtidig er folk her så avslappet 
og tar livet mer med ro. Vi er overbevist om at her vil 
vi trives, sier familien.

Lærer norsk
Mora Mariel har kjøpt seg et norskkurs til bruk 

hjemme, mens Bert lærer språket mest gjennom prakti-
sering på arbeid. 

Melissa går i 9. klasse på ungdomsskolen på Berkåk, 
og hun trives veldig godt. — Vi snakker mest engelsk 
og litt norsk, forteller Melissa som har stor tro på at det 
skal gå greitt å lære det nye språket. Hun synes elev-
ene i klassa er snille, og at de har tatt godt i mot henne. 
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Familien van Well fikk «hjemlengsel» til 
Norge vel hjemme i Nederland etter sin 
første ferietur til Norge for seks år siden.

— Vi har vært på flere ferieturer til Norge, og hver 
gang følte vi en sterk tilknytning til landet, forteller 
familien van Well. De flyttet til Rennebu og Volla- 
grenda for en uke siden og trives allerede i sine nye 
omgivelser.  De forteller at de gjennom ferieturer har 
besøkt alle deler av landet, men da de møtte Astri 
Snildal i Nederland i oktober i fjor skjønte de med en 
gang at det var i Rennebu de ville bo. 

Astri har tidligere ordnet arbeid til Bert hos Oppdal 
Bygg, og han er allerede i fullt arbeid.

Tatt godt i mot
Foreløpig bor de  borti Dala på Voll. De er på utkikk 

etter å kjøpe enten et hus eller aller helst et småbruk. 
Inntil videre har de funnet seg godt tilrette, og de føler 
at de er blitt godt tatt i mot av sine nye landsmenn. 
Naboene Tora og Einar Husan har opprettet god kon-
takt, og Tora har allerede gitt datteren Melissa på 14 år 
den første skitimen. 

Overgang fra Nederland
Familien avslører fort 

med sitt gode humør at de 
trives godt her i Rennebu 
- med ren luft, masse snø 
og godt med rom mellom 
husene.       — I Nederland 
bor folk mye tettere. Alt for 

Fra Nederland til Voll

Mariel, Bert og Melissa van Well 
har funnet seg godt tilrette i Vollagrenda. Den eldste 
dattera er igjen i Nederland for å gjøre ferdig studier.

PIZZA FRA VEIKROA
         – Lettvint og godt –

For bestilling
ring 72 42 72 20
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Kvardags-
tips med 

FYSAK
Vi er veldig heldige vi som bor i 

Rennebu og har så rikelig med natur 
å trimme i, sier Tora Husan.

Her på Voll er det blitt en god 
vane å ta turen oppover i marka fra 
boligfeltet ovenfor Hårstadkroa. Der 
er det greit å få satt fra seg bilen for 
de som har lengre veg, og så er det 
bare å labbe oppover så langt du har 
lyst. Trimmkassa oppi Grajelan er et 
ypperlig mål, og på nedoverturen er 
det heldigvis flere enn jeg som liker å 
se innom Herremsætra.

 Vinterstid bruker Per å holde 
vegen åpen dit.

 Sætra er også det faste målet for 
“fullmåneturene” våre. Da tar vi 
med oss mat, så trimmeffekten  av 
den turen er kanskje ikke den største. 
Men nesten like viktig som trimmen 
er det sosiale!   

Og mitt tips er: Ta trimmturen 
med humør,- og helst sammen med 
andre!

Jeg lurer på hvordan Vegard 
Heggem vedlikeholder formen, og 
utfordrer han til å fortelle om det!

VONhEIm BARNEhAgE 
har fått nye telefonnummer

Kontor:                 72 42 81 90
Loftet:                   72 42 81 91
Kammersstuggu:   72 42 81 92   
Storstuggu:             72 42 81 93

Informasjon om fugleinfluensa
Utdanningsdirektoratet sender, på vegne av Sosial- og helsedirektora-

tet, Mattilsynet, Folkehelsa og 
Veterinærinstituttet, ut informasjon 
om fugleinfluensaen.

Fugleinfluensa er ennå ikke påvist 
i Norge. Skulle det bli påvist her, vil 
Mattilsynet og Folkehelseinstituttet 
gi klare regler for hvordan folk skal 
forholde seg til det. Allikevel er det 
viktig å lære en del om denne dyre-
sykdommen på forhånd for å være 
best mulig forberedt.

Fuglesykdom
Fugleinfluensa er en sykdom hos 

fugl. Sykdommen er farligst for høner 
og kalkuner, men det er vanlig at 
også ender, gjess og svaner kan smit-
tes og bli syke. Småfugl (spurvefugl) 
blir sjelden smittet. Tegn på at fugle-
ne er syke kan være at de er slappe, 
at øynene renner eller at fuglen har 
problemer med å puste. 

Ikke farlig å gi småfuglene mat
Det er ikke nødvendig å slutte å 

fôre fuglene. Det er ikke farlig å gi 
småfuglene mat på fuglebrett eller å 
kaste mat til ender og duer i parken 

Når man gir ville fugler mat, må 
man huske på:

1. Kast maten til fuglene. Ikke gi 
 fugl mat fra hånden
2. Ikke ta på fuglene. 
3. Ikke ta på fugleskitt og ikke sitt 
 der det er mye fugleskitt.
4. Vask alltid hendene med såpe  

 og vann etter at man har vært et 
 sted hvor det er mange fugler.

Smitter sjelden mennesker
Mennesker har i veldig sjeldne til-

feller blitt smittet av fugleinfluensa.  

Fugleinfluensa er en dyresykdom 
som svært sjelden smitter mennesker. 
Erfaringen fra blant annet Asia og 
Tyrkia er at smitte skjer ved nær kon-
takt med syke eller døde fugler. Det 
er bare personer som har tett kontakt 
med smittede fugler eller deres avfø-
ring og andre kroppsvæsker som er 
utsatt for smitte.  Det er ikke påvist 
at ville fugler noen gang har smittet 
mennesker. 

Unngå kontakt med døde fugler
Selv om mennesker veldig sjelden 

blir smittet av fuglene, er det likevel 
viktig at man unngår kontakt med 
døde og syke fugler og fugleskitt.

- Om man finner syke eller døde 
fugler skal man IKKE ta på dem. Ikke 
flytt på eller begrav døde fugler.

- Man bør ikke oppholde seg på 
steder der det kan være mye fugle-
skitt.

- Barn bør oppfordres til å varsle 
foreldre eller andre voksne om de ser 
død eller syk fugl. Ring Mattilsynet 
på telefon 06040. Mattilsynet vil 
hente fuglen og sende den til labora-
toriet for å sjekke om den er smittet, 
dersom det er av arter som har høy 
risiko for å bli smittet, eller dersom 
det er mange døde fugler i området.

Mer informasjon
Mer informasjon på http://www.

mattilsynet.no/fugleinfluensa 

Månedens nettsted
Nettstedet til Rennebu Skolekorps er av Norges Musikkorps Forbund 

utnevnt til Månedens nettsted for mars.
Hver måned utnevner Norges Musikkorps Forbund et nettsted til 

“Månedens nettsted”. Nå i mars er det nettstedet til Rennebu Skolekorps som 
er satt i fokus. Vi gratulerer korpset og anbefaler alle å ta en tur på nettsidene 
www.rennebuskolekorps.no
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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

fung. ordfører Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget

bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Prosjektfinansiert 
utbygging av E6 sør 

i Sør-Trøndelag?
 
Rennebu kommune vil ikke 
gå inn for at utbygging av E 6 
og Rv 3 blir delvis finansiert 
ved bompenger.

 Formannskapet i Rennebu har 
enstemmig vedtatt å legge saken fram 
for kommunestyret med slik innstil-
ling til vedtak: Rennebu kommune 
vil beklage at standarden på stam-
vegene  E 6 og Rv 3 i Sør-Trøndelag 
sør for Trondheim ikke er gitt høyere 
prioritet i vegplanene. Med henvis-
ning til at trafikken mellom Østlandet 
– Vestlandet  og Trøndelag - Nord-
Norge går her, er det særlig betenke-
lig at Vegmyndighetene ikke har gitt 
disse stamvegene høyere bevilgnin-
ger.

Rennebu kommune vil ikke gå inn 
for at utbygging av E 6 og Rv 3 blir 
delvis finansiert ved bompenger. Det 
finnes ikke alternativ til stamvegene 
og etablering av bompenger vil såle-
des bli svært tyngende for lokaltrafik-
ken. Bomvegfinansiering vil forsterke 
utfordringene for bosettingen i vårt 
distrikt som allerede har store utfor-
dringer.

Fikk dukkeklær til utlodning
Under årsmøtet ved Rennebu Fri-villighetssentral fikk vi overraskende 

besøk av tre damer 
som overrakte ei 
kjempesøt dukke med 
massevis av hjemme-
strikka klær og utstyr. 
Dukka, som var opp-
kalt etter mottake-
ren var kjempefin! 
Hensikten med gaven 
er å lodde ut dukke og 
utstyr til inntekt for 
frivillighetssentralen 
– en sånn gave var det 
utrolig morsomt å få. 
Noe betenkeligheter 
har en nok med å lodde ut “sitt eget 
barn”, men når det går til en god sak 
så strekker en seg langt. 

Vi takker hjerteligst for den fine 
gaven som syforeninga; “Foill fart på 
boindingen” (døpt for anledningen..J) 
bestående av Gunn Elin Nyhus, 
Anne Sandaker, Elin Solberg, Aud 
Sumstad, Margaret Wiggen og Ellinor 
N. Kosbergløkk, overrakte til frivil-
lighetssentralen. Det er kjærkomment 
med en sånn gave som gir oss inntek-
ter – det kommer så godt med.

Aktiviteten ved sentralen var i 
2005 større enn noen gang. Våre 116  
frivillige jobbet nesten 6700 timer, og 
ved siden av matkjøring, varekjøring 
og strøsand er det et mangfold av 
aktiviteter. Formiddagstreff, onsdags 
kaffe, hørselshjelp, dansegalla for 
funksjonshemmede, samarbeid med 
skole/elevbedrift, martnan, akustisk 
aften med Frode Alnæs, oppdrag i 
forbindelse med Trøndelags-      utstil-
linga og West Side Story, torgdag, 
sansehage, SMS kurs og mye mer. En 
til en tjenester, der enkeltpersoner får 

hjelp til forskjellig små arbeid, følge 
til lege, sykehus m.m. har vi veldig 
mye av på frivillighetssentralen i 
Rennebu. Å strekke ut en hånd for 
sine medmennesker er så viktig, og 
våre enestående frivillige er virkelig 
gode ambassadører for medmennes-
kelighet og hjelpsomhet.

Vi benytter anledningen til å skry-
te av alle Rennbygger som er med på 
å gjøre Frivillighetssentralen til en 
aktiv instans og en møteplass med 
humør og hjertevarme.

- Maj Britt 
på Frivillighetssentralen -

Helgakurs for nybegynnere i magedans
Lørdag 1. og søndag 2. april arrangerer FYSAK i samarbeid med kursleder 

Ingrid Johannesen kurs for nybegynnere i orientalsk dans. 
Orientalsk dans (magedans) har blitt en helt ny treningsform i den norske 

kvinnekulturen, og den har i følge Johannesen kommet for å bli. — Dansen 
bygger opp om livsglede, spontanitet, kroppskontakt/førlighet, kroppskon-
troll, selvtillit, d.v.s å utvikle kroppens muligheter. Dansen har derfor en meget 
frigjørende effekt på kropp og sinn. Mangfoldet av kvinnekroppen gjør at 
ingen bevegelser ser helt lik ut på oss. Vi setter vårt eget personlige preg på 
dansen ut ifra den kroppen vi har, og ved å formidle følelser og stemninger.

Johannesen ønsker velkommen til et dansefellesskap for både unge og 
meget godt voksne, og der det er tillatt å ha runde lår, rumpe og mage!

Se kunngjøring bak i bladet.

E6Glade givere og overrasket mottaker:
Aud Sumstad, Margaret Wiggen, Maj Britt og 

Ellinor Kosbergløkk
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Rennebu kommune
Stipend til unge utøvere
Rennebu kommune utlyser herved stipend til 
unge utøvere mellom 15 og 30 år. Stipendet 
har som formål å stimulere kulturarbeidet i 
kommunen og gjennom stipendet vise at det 
offentlige anerkjenner og setter pris på unge 
utøvere som vil satse. Stipendet gis til enkelt-
personer eller grupper med sterk tilknytning 
til kommunen. Stipendet gis ikke til allmene 
utdanningsformål. Stipendet kan gis ut fra per-
sonlig søknad, eller ved at andre kommer med 
forslag til kandidat. 
Stipendet er fastsatt til kr.10.000,-
Søknad, eller forslag om stipend, må inne-
holde en redegjørelse om hva kandidaten har 
oppnådd så langt, samt hva stipendet skal 
brukes til.
Søknadsfrist er satt til 1. mai 2006.
Opplysninger om kandidaten behandles 
fortrolig.

- Enhetsleder kultur og fritid -

Medlemskap i Rennebu i.l.
Alle som er registrert som medlem i Rennebu idretts-

lag har i disse dager mottatt krav på kontingent for året 
2006, og vi håper alle disse fornyer medlemskapet.

Dersom det skulle være endringer i familieforhold, 
adresser eller lignende, ønsker vi å få melding om dette 
slik at kartoteket blir mest mulig korrekt.

- Medlemskap er viktig for RIL fordi laget får tildelt 
offentlige midler i forhold til antall medlemmer.

- Medlemskap er viktig for deg som aktiv idrettsutø-
ver fordi du da er forsikret ved idrettsarrangement, og rei-
ser til og fra dette.

Ved eventuelle spørsmål eller korrigeringer, kontakt 
Bodil Enget Rogstad tlf. 72 42 72 32 epost bodil.enget.rog-
stad@loqal.no

Rennebua vil kjøpe tomt
Rennebu kommune er villig til å selge ei tomt i Berkåk 
sentrum som vist på revidert kartutsnitt datert KPG 
07.03.06  til Rennebua as.  Den aktuelle tomta leies i dag 
av Rennebu tre- og laftesenter.   Salget forutsetter at det 
oppnås enighet med Rennebu tre- og laftesenter.
Det forutsettes at tomta bebygges innen 2 år.
Tomteprisen fastsettes til kr. 25 pr. m2.
Leieavtalen med Rennebu tre- og laftesenter revideres.  
Leiebeløpet reduseres i forhold til reduksjonen i leiearea-
let.

Videreføring av blilyst:-) 
Rennebu kommune slutter seg til intensjons-
dokumentet og ønsker å delta i en forlengelse 
av blilystprogrammet for 2007 – 2010 med de 
forutsetninger som er gjort rede for i inten-
sjonsdokumentet.

 
Rennebu kommune har tidligere kommet med innspill 

om hva som bør vektlegges i en eventuell fortsettelse av 
programmet. Selv om dette ikke skal tas stilling til nå, kan 
det være hensiktsmessig å gjenta innspillene her slik at de 
er med i det videre arbeidet.

 
Rennebu Kommune mener at arbeidet mot tradisjo-

nelle næringer må styrkes med profilering direkte mot 
næringslivet, høgskole og forskningsmiljøene. Det bør i 
det videre arbeidet skje en sterkere samordning/samar-
beid med de lokale næringslivsaktørene. Det må arbeides 
for å få tilgang til mer risikovillig kapital til distriktene, 
og satsingen på Næringshagene må videreføres. I viktige 
saker må Samarbeidslyst opptre samlet i forhold til sen-
trale myndigheter for å få bedre gjennomslag for saken 
det arbeides for. 

hUSK; hørselshjelp 
på Frivillighetssentralen 

den første mandagen i måneden. Hørselhjelper 
Bjørg Voll er tilstede fra kl.14.00. Skifting av 

batteri, rengjøring, råd og tips.
Er på kontoret MANDAG  6. MARS.

Leilighet ledig Boligavdelingen
En leilighet er ledig i boligavdelingen fra 
01.04.06. 
Husleie er pr. d.d. kr 2.960,- + strøm kr 846,- 
pr. mnd. Det kan søkes om bostøtte. 

Nærmere opplysninger og søknadskjema fåes  
ved henvendelse til: 
Fung. enhetsledr IPO på tlf 72 40 25 12 eller 
infotorget tlf. 72 40 25 04. 

Søknad sendes : Rennebu Helsesenter IPO, 
Gamle kongevei 39 A , 7391 Rennebu. 
Merk konvolutten” Boligavdeling”. 
Søknadsfrist 31.03.06. 
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RØR-EKSPERTEN A/S
Berkåk, 7391 Rennebu  tlf. 72 42 75 50

Porsgrund vegghengt klosett
– Porsgrund veggspeil

– Porsgrund innbyggingssisterne
– Porsgrund betjeningsplate

Pris komplett pakke kr 2405,- før kr 3884,-

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

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

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 

Fortsatt noen ledige

Miniprisbilletter i
forbindelse med påska.
- Bestill nå for å få gunstig pris!

Velkommen innom til en trivelig handel!

 
 

�

Kjører

Trondheim - Oppdal
daglig

Bestilling før kl 12.00 blir levert samme dag
Tidligrute mob 979 64 449

William 930 17 977
Håvard 476 58 275
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Vakkerbrura i Vårkveldsnatta
Hauka Dekorum og Hauka Mannskor

flørter med folketoner sammen med 
Over Stok og Sten

Rennebuhallen 31. mars kl 20 
Inngang kr 120/75

Soknahallen 1. april kl 19
Inngang kr 250 - inkl mat og dans

Konsert kr 120/75

Forhåndssalg av billetter hos kormedlemmer 
og på Joker Hauka og Texaco Soknedal

Dette blir en folketonekonsert med futt og fart 
- som forhåpentligvis også gir deg lyst til å flør-

te!

Siste bassengbuss går
til Støren mandag 20. mars. Avgang fra ICA kl 18.00

FYSAK Rennebu kommune

Rengjører
søkes til vår butikk på Berkåk. Arbeidet foregår etter

stenging. Stikk innom eller ring tlf 72 42 54 40

hELgAKURS FOR NYBEgYNNERE
I mAgEDANS

lørdag 01. og søndag 02. april 2006
Kursleder: Ingrid Johannessen  - 

som stiftet bekjentskap med dansen for 10 år siden.
Opptrer og holder kurs.

Kurset arrangeres i samarbeid med FYSAK Rennebu.
Sted: Samfunnssalen Berkåk 

Lørdag: 11.00 til 16.00 – Søndag: 12.00 til 16.00 
Kursavgift kr 650,-. Innbetales på første kurskveld.

Varighet:  9 timer
Påmelding og spørsmål rettes til: Kristin Emstad Bøe
Tlf 72 42 61 78/41 46 18 16 – Kremstad@frisurf.no 

helg- og sommerjobb
Vi søker etter medarbeidere til renhold og til kiosk/kafeteria. 

Stillingene innebærer arbeid annenhver helg og i sommerferien. 
Du må være kundevennlig og arbeidsvillig.

Stillingen passer godt for ungdom.
Kontakt Anne Karin for flere opplysninger.

Skriftlig søknad snarest.

K U N N G J Ø R I N G E RDekk-tilbud
Ferdig montert! - Batteri - Olje

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

            Oppstartstøtte fra 

Fabrikkutsalget A/S på Berkåk
stenger dørene lørdag 18/3

Jeg vil derfor takke hver og en av dere 
som har brukt butikken trofast gjennom 

mine 10 år her.

Håper dere også vil besøke oss når vi 
nå flytter til Oppdal. Dere finner oss i 

Sagtunet og vi regner med å åpne i
slutten av mars.

Velkommen skal dere være!

Påskeutgaven av 

Rennebu Nytt
kommer torsdag 30. mars, 

og sendes alle som 
har hytte i Rennebu og på Kvikne.

Frist for stoff er torsdag 23. mars.
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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 all vennlig deltagelse, blomster og 
pengegaver ved vår mor Margit Granheim`s begravelse. 
En spesiell takk til Rennebu Helsesenter for god pleie.

Anders med familie - Asbjørg med familie

hjertelig takk for gaver, blomster og hilsener 
på dagen min.    Lars Olav

Takk til Hoelsjåren Sanitetsforening for 
den fine julestjerna.  Ola Hoel

hjertelig takk for mange hilsener, nydelige blomster og 
pengegave (4150,-) til smertepumpe ved pleieavdelingen 

på Rennebu Helsesenter, ved Jonas Stuens begravelse.
Rutt og Ola Stuen

NOREgS mÅLLAg - 100 ÅR
Mållaga i Rennebu, Orkdal og Skaun ber saman til fest-

kveld på Bårdshaug Herregård, søndag 26. mars kl 19.30.
Marte Mona vil lose oss gjennom ein kveld med Torvald 

Sund, Hallvard Morken, Ola Stemshaug og gode kul-
turinnslag med utøvarar frå Orkladalsføret. 

Loddsal, kaffe m. mykje godt attåt. Inngang: 100 kr. 

Idrettskolen i Rennebu IL
Årsmøte den 5.4.06 
kl 20.00 på KVO
SAKSLISTE

Sak 1 Valg av ordstyrer
 Valg av sekretær
 Valg av to til å underskrive protokollen.
Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 3 Årsmelding
Sak 4 Regnskap
Sak 5 Budsjett
Sak 6 Valg
Sak 7 Innkomne forslag

Styret for Idrettskolen

Årsmøte i Rennebu idrettslag
Onsdag 19. april kl 19.30 
i kommunestyresalen
Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes tatt opp må sendes 
Rennebu il v/Per Dagfinn Presthus, 7391 Rennebu 
Innen 1. april 2006. 
Velkommen.

Rundballer til salgs
Ligger på Innset, tlf 928 11 250

Ved i 60 ltr-sekk og paller selges. Kan bringes.
Tlf 971 85 666

Nerskogsrennet 2006
Nerkogen-Vognill 2. april
Start Nerskogen skisenter. Konkurranseklasse kl 11.00.
trimklasse kl 10-11, innkomst før kl 14.00.
Buss tilbake til startsted umiddelbart etter premieutdeling.
Påmeld: Erling Magnar Kvam tlf 72 42 66 62 innen 28.3-06
Arr: Rennebu IL og IL Snøhetta

Småtrollrennet 26. mars -06
Start kl 13.00 ved Fjellheim, Nerskogen.
Klasse 4 – 13 år (født 1993 – 2002).
(Beklager feil årsklasse og tidspunkt i utsendte brosjyre)
Påmelding til Jostein Fjellstad, tlf 72 42 64 23
innen fredag 24. mars.
Startkontigent kr 75,- (etteranmeldte kr 105).
Startnummer tas ut før kl 12.30 

Arr: RIL, Skigruppa

Fotballtrening g11/12
RIL Fotballgruppa fortsetter med trening i Rennebuhallen 
for gutter født i 1994 og 1995 på torsdager fra kl. 17.00 til 
18.30 fram tom. torsdag 6/4-2006.

ILFJELLET gRUNNEIERLAg
Årsmøte i Ilfjellet grunneierlag mandag 3. april Kl. 20.00.
Jutullstuggu på Stamnan.
Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og sekretær,
a) godkjenning av eventuelle fullmakter
3. Årsmelding 
4. Regnskap
5. Valg
6. Jakt og fiske
Jakttider / priser
7. Eventuelt
SERVERING !                                                         Styret

Har du gamle
amerikabrev eller bilder ?
DIS-ST-Trollheimen håper det lykkes å “støvsuge” skap og 
skuffer i Rennebu   etter gammel emigranthistorie. Planen 
er å dele bygda inn i roder der kontaktpersoner ringer/
besøker alle innen sin rode. De vil også notere muntlige 
opplysninger som du måtte sitte inne med.  Er du interessert 
i denne viktige del av historien vår og mener du kan hjelpe 
oss med innsamlingen, kan du ta direkte kontakt med Leiv 
Chr.Sundset. Vi presiserer at eventuelle bilder og brev blir 
“lånt” for skanning og deretter levert tilbake til eier.
Videre behandling av innsamlet materiale tar Oddbjørn 
Gorsetbakk seg av, han har fra før et betydelig grunnlags-
materiale for å bygge videre på.
Senere kan bokutgivelse bli aktuelt.



RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -  neste nummer  30. mars - frist for stoff  23. mars -  Rennebu Nytt

Du kan også lese Rennebu Nytt på www.rennebunytt.no

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

Nå utbetaler vi 520 millioner i kjøpeutbytte

Kvikk Lunsj
4 pk

Coca Cola 
4 pk 

Bilnavigasjon gPS 2.490,-
Kasserolle 199,-
Stekepanne 199,-
Værstasjon 249,-
Radio - kjempelyd 199,-

1690

3990

PARTI-KJØP!  PARTI-KJØP!

medlemsrabatt
4 varianter Fjordland ferdig middag

÷ 10 kr

Les kundeavisen på  

www.coop.no

Dette skjer i Rennebu!
16.03 Seniordans øving F.Sentralen 19.00 
18.03 Bedriftsskirenn R. Skisenter 15.00 
21.03 Treningsskyting Rennebu Skytterlag
22.03 Merkerenn / Klassisk Berkåk 19.00 
22.03 Mjuken Grand Prix – poengrenn   Berkåk 19.00 
22.03 Seniordans Torshall Rindal 19.30
23.03 Formiddagstreff  Voll 11.00
23.03 Årsmøte NHF-Rennebu Torgkroa 19.00 
25.03 Jubileumsfest Samfunnshuset 19.30 
 
 Rennbyggen Gammeldans
26.03 Gudstjeneste m/nattverd Berkåk Kirke 11.00 
26.03 Småtrollrennet Nerskogen 13.00 
27.03 Bygdekvinnelagsmøte Myrhaug bedehus 19.30
28.03 Treningsskyting Rennebu Skytterlag
28.03 Formiddagstreff Omsorgsboligene 11.00
28.03. Misj.husets dag - basar Voll 19.30
29.03 Møte Pensjonistforeninga Samfunnsalen 11.00 
29.03 Fysisk aktivitet LHL Kjelleren, Friv.hetssentr. 17.00
30.03 Seniordans øving F.Sentralen 19.00
                             
Gjeterhundtrening: 
Innset, Anders M. Tronshaug mandag og torsdag kl 19.00
Skjerve, mandager kl 18.00 (partallsuker), 
Teian mandager kl 18.00 (oddetallsuker)

Legg søndagsmiddagen
til Kvikne!

Varmbuffet hver søndag.
(fra menyen: saltkjøtt m. kålrabistappe, 
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

+ pant


