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Fremlegget av det nye
statsbudsjettet gjør situa-
sjonen for kommunene
vanskeligere, selv om
Rennebu kanskje ikke er
den kommunen som kom-
mer dårligst ut.

Økonomirådgiver Karl Petter
Gustafsson forteller til Rennebu
Nytt at regjeringen anslår en
økning i Rennebu kommunes frie
inntekter på ca. 5 %, noe som tilsva-
rer ca. 0,7 %-poeng større vekst enn
gjennomsnittlig for kommunene.
— Dette er regnet i forhold til antatt
regnskapstall for 2004. Da må vi ta i
betraktning at regnskapstallene for
2004 blir svakere enn det som er
budsjettert for 2004.  Rennebu kom-
munes frie inntekter blir ca. 2,3 –
2,4 mill. lavere i 2004 enn opprinne-
lig budsjettert.  Budsjettet er regu-
lert i løpet av året, men uansett må
en regne med at de frie inntektene
blir lavere enn budsjettert, sier Karl
Petter. 

Rennebu kommune er blant
kommunene i fylket som får størst
vekst i de frie inntektene. Summen
av frie inntekter anslås til ca. 1,2
mill. mer enn forutsatt i framskriv-
ningen av budsjettet i vår, noe som
tilsvarer ca. 1,5 % større vekst enn
forutsatt i framskrivningen.   

Momsendringer
Regjeringen foreslår å øke mom-

sen.  Karl Petter forteller at dette

har svært liten betydning for kom-
munene, ettersom det meste av
momsen blir kompensert.

Sykelønnsordningen
Regjeringen foreslår endringer i

sykelønnsordningen.  Arbeids-
giverperioden reduseres med 2
dager.  Arbeidsgiver skal betale 10
% av sykepengene etter at arbeids-
giverperioden er avsluttet. — Dette
vil gi økte kostnader for kommune-
ne, og disse økte kostnadene blir
ikke kompensert, kommenterer
Karl Petter.

Selskapsskatt
Regjeringen foreslår å gjeninn-

føre selskapsskatten som en kom-
munal skatt.   Personskatten redu-
seres tilsvarende.  Endringen fører
til mer skatt til bykommunene og
mindre skatt til de fleste andre
kommuner.  — Sør-Trøndelag
kommer totalt sett bedre ut enn i
dag.  Trondheim kommune tjener
på ordningen.  Alle andre kommu-
ner i Sør-Trøndelag taper på ord-
ningen.    Regjeringens forslag gir et
tap på ca. 600.000 kroner for
Rennebu kommune, forteller Karl
Petter.

Barnehage og skole
Regjeringen foreslår ikke å

redusere foreldrebetalingen i bar-
nehagene fra 1. august slik som tid-
ligere vedtatt av stortinget.

Regjeringen foreslår å øke elev-
timetallet i småskolen med 4 uketi-
mer -  fordelt på 4 ulike årstrinn.  

Økte pensjonskostnader
— KLP anslår en økning i pen-

sjonskostnadene på ca. 1,5 mill.
kroner.  Tallet er usikkert, og sann-
synligvis er anslaget litt i høyeste
laget.  Kostnadene vil bl.a. avhenge
av lønnsoppgjøret i 2005.  Denne
økningen i pensjonskostnadene var
ikke regnet med i framskrivningen
av budsjettet som ble presentert for
kommunestyret i vår.

Karl Petter forteller at den økte
veksten i frie inntekter blir derfor
mer enn "spist opp" av økte pen-
sjonskostnader. 

Store utfordringer
Framskrivningen som ble fore-

lagt kommunestyret i vår konklu-
derte med et «underskudd» på ca.
1,3 mill. kroner for 2005.
Underskuddet er nå betydelig stør-
re, da det har kommet en del nye
behov siden fremskrivingen i vår,
og en del enheter ikke klarer å hol-
de rammene sine.

— Statsbudsjettet og endringene
i pensjonskostnadene har altså ikke
forbedret dette resultatet.   I tillegg
har en del enheter vansker med å
redusere sine budsjetter i.h.t kom-
munestyrets innsparingskrav.  En
del enheter har behov for å øke sine
budsjetter.    Kommunen står derfor
foran store utfordringer i arbeidet
med budsjettet for 2005, forteller
økonomirådgiver Karl Petter
Gustafsson.

Store budsjett-utfordringer

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

ring legekontorets nummer 72 40 25 40
NB: Den nye telefonkatalogen har ikke det riktige nummeret
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Kommunesamarbeid eller kommu-
nesammenslåing?  Kommunenes
Sentralforbund (KS) har startet en
nasjonal debatt som vi i Rennebu
skal delta i. Det er viktig at vi får en
bredest mulig debatt om et så viktig
tema for oss som innbyggere, sier
ordfører Trond Jære.

Kommunestyret i Rennebu skal
før 15. mars 2005 sende en uttalelse til
KS om hvordan Rennebu ser på
saken. Spørsmål som reises i debatten
er bl.a. hva som bør være de viktigste
oppgavene for kommunene, og hva
som kjennetegner en robust kommu-
ne for fremtiden. Videre reises også
spørsmålene hva som vil være flaske-
halser for å nå en ønsket utvikling for
kommunen, og hvordan den kommu-
nale organiseringen må være for at
fremtidens behov skal kunne møtes
til det beste for innbyggerne?

Tidligere i år vedtok kommune-
styret en uttalesle som er et grunnlag
for den videre debatten. 

Kommunestyret i Rennebu mener at
innbyggerne i kommunen er best tjent
med at Rennebu består som selvstendig
kommune. Interkommunalt samarbeid er
en bedre løsning på utfordringene.  

Avstanden til kommunale tjenester
vil bli for stor ved en sammenslåing.  Vi
vil også miste sentrumseffekten som er et
samlingspunkt for befolkningen. Det vil
svekke livskvaliteten, og vil forårsake en
forsterket nedgang i folketallet. 

Vi ser utfordringene blir bare større,
og behovet for samarbeid med kommune-
ne rundt oss er en nødvendighet.
Rennebu kommune er regnet blant de

"små kommunene" i folketall, og det
begrenser vår kompetanse på enkelte
områder.  Effektivisering tvinger seg
fram pga stram kommuneøkonomi. 

Vi utreder et forpliktende samarbeid
med Oppdal og Midtre Gauldal kommu-
ne innen IKT, økonomi, landbruk, rehabi-
litering, PPT og barnevern.  I enkeltsaker
og områder har vi i dag et samarbeid med
orkdalsregionen, og andre kommuner i
fylket. 

Hvis stortinget vedtar en tvangssam-
menslåing av kommuner, må det på for-
hånd utarbeides en konsekvensanalyse for
hver enkelt kommune.  Avgjørelsen for
hvilke modeller som da skal velges må
avgjøres ved folkeavstemming. 

Vi tror da at en storkommune – som
heller ikke nødvendigvis tar hensyn til
fylkesgrensene, må utredes som et alter-
nativ.  Med en slik modell vil det tvinges
frem flere servicesenter og offentlige tje-
nestetilbud som ivaretar helheten på en
bedre måte enn om få småkommuner slås
sammen. 

Grendamøter 
I løpet av oktober og november vil

det bli avholdt tre åpne møter med
informasjon om prosjektene. Møtene
avholdes slik: 

Voll, 20. oktober kl 19.30 
Innset, 27. oktober kl 19.30
Berkåk, 3. november kl 19.30
— I tillegg vil det fra 20. oktober

bli opprettet et lokalt "postmottak" på
www.rennebu.kommune.no og via
vanlig post, slik at alle som ønsker
det kan komme med direkte innspill,
forteller Trond Jære .

Ha det bra!
Tak for tiden så vel som tilliten.

Det har været med stor glede og for-
nøyelse at jeg har fått jobbe som all-
mennlege i Rennebu kommune det
siste halvannet året. Jeg følte mig
godt mottaket av Rennebyggerne. Jeg
kom primært som korttids vikarlege
men etter hvert ble mitt vikariat for-
lenget og jeg fik hentet op kone. Vi
har hatt en god og spennende tid i
Rennebu kommune og har nytt den
smukke naturen så vel som gestfrihe-
ten som kommunen byder på. 

Det har fra starten av været
meningen at mit samarbeide med
kommunen skulle opphøre med
utgang av september i år, idet Dr.
Killingberg da kom tilbake fra permi-
sjon. En kort periode så det imidlertid
ut, at jeg kunne fortsætte som lege i
kommunen, idet det blev utlyst en
fast tilsætning som allmennlege i
kommunen. Imidlertid kunne ikke
mit søknad komme i betrakning, i det
kommunen ikke så sig i stand til at
fortsætte samarbeid med mig. Dette
var grunnet en overodnet vurdering
der en ellers avsluttet sak mellom
mig og Helsetilsynet nokså uventet
dukkede op igjen og forståelig nok,
gav kommunen betenkeligheter i for-
hold til fortsatt samarbeide. 

Jeg håper imidlertid at de forskjel-
lige avdelinger av kommunens helse-
system jeg har været i kontakt med
har hatt glede av vores samarbeide,
både innom sykehjemmet, fysio og
heimesykepleien. Jeg håper også at
Rennebyggerne har været fornøyd og
ønsker dere alt vel fremover.

Med vennlig hilsen 
Dr. Erik Krongaard Hansen

Møt ordføreren på biblioteket
Mandag 18. oktober i tidsrommet 18 - 19 blir

vår ordfører Trond Jære å treffe på biblioteket
på Berkåk. Møtet er åpent for publikum, og det
er tenkt som en ny møteplass for en uformell
prat eller spørsmål.  Trond forteller at det er
biblioteket som har tatt initiativ til opplegget, og
han synes det er en spennende plass å treffes på.
— Dette opplegget er ikke i stedet for noe, men
et supplement til andre møteplasser. Jeg håper
derfor mange stikker innom, sier Trond Jære.

Interkommunalt samarbeid 
– framtidas kommunestruktur
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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

Studie i friluftsliv på Hæverstølen
Børge Dahle er ansatt ved
Norges Idrettshøyskole, og
utdanner veiledere i fri-
luftsliv hjemme på Hæver-
stølen. Studiet utgjør tredje
året i en bachelor-grad.

Hæverstølen har vært tilhold for
dette studiet de siste 10 årene. Under
oppholdet bor studentene i to hus
som Børge har satt opp til formålet.
Her har studentene sjølhushold og
lever tett innpå naturen de studerer.

Børge har nettopp avsluttet et
kurs over sju uker fordelt mellom
Hæverstølen og Hitra. Til våren kom-
mer de samme studentene tilbake for
et nytt kurs over seks uker. I mellom-
tiden skal studentene arbeide med
selvvalgte prosjekt, og i denne perio-
den blir mye av kontakten opprett-
holdt ved hjelp av internett. 

— Studentene som tar dette studi-
et kan ha bakgrunn som f.eks. lærere,
fysioterapeuter foruten de som har
studert ved idrettshøyskolen tidlige-
re. De som har tatt dette året har endt
opp i forskjellige jobber som turisto-
peratører, turistsjefer, lærere ved
grunnskoler eller folkehøyskoler og
arbeid innen rehabilitering for hjerte-
og lungesyke, forteller Børge. 

Distriktspolitikk
— Det ligger også distriktspolitikk

i et slikt studie. Skal vi få folk i sentra
til å bosette seg i distriktet, må de få
oppleve hvordan det er å bo i distrik-

tet nært knytta til naturen. Derfor er
det mange som har gått på dette stu-
iet som har endt opp med jobb i dis-
triktet, forteller Børge. 

Naturen som læringsrom
Børge forteller at det er viktig med

kvalitet i læringen. Derfor er naturen
bedre egnet til et slikt studium i mot-
setning til forelesninger i en sal.
Hæverstølen som undervisningsrom
er med på å synliggjøre og forsterke
verdiene i studiet.

Større muligheter
— Dette opplegget har potensiale

til å videreføres til noe mer, forteller
en ivrig Børge. — Kanskje er det

muligheter for et helårsstudie lagt til
én av barneskolene - hvis det skulle
bli aktuelt med nedlegging. Dette kan
være et desentralisert studie over tre
år basert på natur- og kulturressur-
ser. Et slikt studium kan organiseres i
moduler etter behov, og det kan for
eksempel legges til det planlagte
nasjonale senteret for husflid og
håndverk som et stabilt fagmiljø, sier
Børge. — Det er viktig at det nasjona-
le senteret kommer i gang, og da kan
et slikt studium være et viktig bidrag.
Det er viktig å ta tak i innholdet i ste-
denfor skallet, sier Børge - som gjerne
ser at det nasjonale senteret blir eta-
blert her i Rennebu.

Positiv innflytting i Rennebu
Rennebu har hatt en positiv innflytting siden 2001 - det vil si at flere har flyt-

tet inn til kommunen enn de som har flyttet ut.  I 2001 var netto innflytting på 6
personer, i 2002 på  18 personer og i 2003 en netto innflytting av 20 personer.
Hittil i 2004 er  netto innflytting av 16 personer. Det vil si at det har blitt en
positiv trend, og på det siste halvannet året er det hele 160 personer som har
flyttet hit til kommunen.

Avisa Nationen hadde et dobbelsidig oppslag om den positive utviklingen
her i Rennebu. Ordfører Trond Jære sier til Nationen at folk ikke flytter tilfel-
dig. — Suksessen skyldes at vi har tatt signalene. Vår nisje er å legge til rette for at
folk skal få lyst til å slå seg ned her. På tre år har vi snudd nedgang til netto innflytt-
ing. Hva kan vi da ikke klare på ti år, spør Jære, og har allerede utpekt markedsføring
som neste satsingsområde.

Børge Dahle sitter på kateteret i naturens eget læringsrom.
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BRANNVERNUKA 2004
Det er nå foretatt trekning av gevinstene i forbin-
delse med  brannvernuka 2004, følgende heldi-
ge vinnere ble: 

Sondre Smeplass Haugen: Lynvern
Rein Nisja Holthe-Berg: Brannteppe
Jørgen Østerås: Røykvarsler

Gevinstene kan hentes ved Teknisk drift
Rennebu kommune.

Vi vil samtidig takke Gjensidige Forsikring og
Kvikne Rennebu Kraftlag AL  for gevinstene til
brannvernuka. 

Rennebu brannvesen Det lokale el-tilsyn

VONHEIM BARNEHAGE
LEDIGE BARNEHAGEPLASSER

De som vet de ønsker barnehageplass
i løpet av barnehageåret 2004/2005,
kan gjerne søke nå.

Søknadsskjema fås ved henvendelse Vonheim
barnehage, i servicetorget på kommunehuset
eller ved å gå inn på Rennebu kommune sin
hjemmeside www.rennebu.kommune.no

TRYGDELEILIGHET 
I SANITETSBOLIGEN
Følgende leilighet er ledig:
Gamle kongevei 24A, Sanitetsboligen, Berkåk
Leiligheten er på ca.45m2 + bod.
Husleie er på kr. 2405,- pr. måned + strøm
Det kan søkes om bostøtte.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes
ved henvendelse til
Hjemmebaserte tjenester, enhetsleder 
tlf. 72 40 25 30 eller infotorg tlf. 72 40 25 00

Søknad sendes: Rennebu kommune,
Hjemmebaserte tjenester, 7391 Rennebu
Søknadsfrist: 01.10.04

Aksjonsdag på Berkåk skole
fredag 15. oktober

Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 17. okto-
ber. Tema for aksjonen er Hjerterom (psykisk
helse). Tradisjonen tro arrangerer 1. til 7. klasse
ved Berkåk skole aksjonsdag i samfunnshuset.
Inntektene fra aksjonen går til TV-aksjonen.

Følgende vil foregå i samfunnshuset:
10:00 – 12:00 Tombola, loddsalg, salg av kaffe
og kaker
12:00 – 13:00 Underholdning og loddtrekking
Skolen ønsker alle velkommen til en trivelig for-
middag i samfunnshuset.

VEDTATTE 
REGULERINGSPLANER

Rennebu kommunestyre godkjente i møte den
30.09.04 følgende reguleringsplaner:

- Ånegga vest (fritidsbebyggelse)
- Berkåk sentrum vest 2 
- Riksveg 3 Gullikstad – Ulsberg

Kommunestyret vedtok endringer i følgende
reguleringsplaner:

- Sørøyåsen (tomt K3)
- Ånegga – delplan C (vinterparkering).

Planutvalget vedtok i møte 17.09.04 mindre
vesentlig endring i følgende reguleringsplaner:
Ånegga hytteområde – ny trase for veg
Sørøyåsen – endring av reguleringsbestemmelser

Vedtakene er tilgjengelige på
www.rennebu.kommune.no 

Vedtakene kan påklages innen 3 uker fra kunn-
gjøringsdato.  

Krav om erstatning for tap i forbindelse med
reguleringsplanen fremsettes for Rennebu kom-
mune innen 3 år fra denne kunngjøring.

- Rådmannen -

Rennebu kommune
Kunngjøringer



utrolig jobb slik at alle våre tilreisen-
de skal få en opplevelsesrik dag her
på Berkåk. 

Takk til dere alle sammen!

Lørdag 23. oktober
Kl 10.30 - 17.00

Underholdningskonkurranse
Kaffesalg - Kiosk - Egen kafeteria 
i samfunnssalen

Kl. 19.00 
Festkonsert m/premieutdeling 
av Soknedal Storband og 
Jumpin Jerry
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HUSK TV-aksjonen

HJERTEROM
søndag 17. oktober! www.tv-aksjonen.no

VINTERVEDLIKEHOLD 
AV KOMMNALE

VEIER 2004

Vintervedlikehold av kommunale
veier vil for kommende sesong bli
omtrent som tidligere år. Teknisk
drift ønsker imidlertid å informere
publikum om følgende:

- Lerkestien og Terminalveien (fra
Postmyrveien til KVO) på Berkåk
vinterstenges.

- Veiene skal være gjennombrøy-
tet før kl 0630.

- Veiene brøytes ikke mellom kl
2200 og 0500.

- Veiene brøytes ved 15 cm snø-
dybde, men snøtype skal vurderes
kontinuerlig.

- Veiene strøs når det er glatt,
strøingen begrenses og skal kun utfø-
res i bakker og svinger når det er
absolutt nødvendig.

- Gangvei langs E6 fra Nygard via
undergangen til Buvatnet er vegvese-
nets ansvar og henvendelser om
brøyting/strøing rettes til KOLO
Veidekke på tlf 98255880.

- Eksisterende avtaler mellom pri-
vate oppsittere og entreprenør om
brøyting av gårdsplasser vil kunne
bli påvirket av de nye avtalene. Vi
anbefaler å ta kontakt med "gammel-
brøyteren" for eventuelt å ordne ny
avtale.

- Alle henvendelser fra publikum
(beskjeder, klager, skryt, etc) skal gå
til kommunens sentralbord tlf 72 42
81 00.

Teknisk drift - oktober 2004

Gavepenger til nye trygghetsalarmer
Innset sanitetsforening og Rennebu sanitetsforening har gitt betydelige beløp som

gjør Rennebu kommune i stand til å fornye de eldste trygghetsalarmene. De eldste alar-
mene nærmer seg 20 år, og de er modne for utskifting, forteller en glad Helge Aalbu -
enhetsleder for hjemmebaserte tjenester. Gaven de nå har fått, gjør at de kan kjøpe 10
nye og moderne alarmer som ikke er så følsom for tordenvær.

Det var Rennebu sanitetsforening som på midten av 80-tallet tok initiativ til å kjøpe
inn trygghetsalarmer ved at de bevilget penger til seks alarmer. Helge kan fortelle at
det i dag er 60 alarmer i bruk, og i løpet av de to siste årene har de hatt skader på alar-
mene for nærmere kr 60.000 grunnet tordenvær. Dette dekkes imidlertid av andre mid-
ler. Helge er glad for gavene sanitetsforeningene har gitt også denne gang, og han vil
uttrykke en stor takk på vegne av brukerne.

Helge Aalbu viser én av de nye trygghetsalarmene som er innkjøpt.

RennebuSpæll for 10. gang!
RennebuSpæll er én av Midt-
Norges mest populære korpskon-
kurranser, og i år arrangeres det for
10. gang. De siste åtte årene har det
vært et nytt tema for hvert år, og i år
er det  jubileum/ bursdagsfeiring
som er temaet korpsene skal bygge
opp sin forestilling rundt.

— Underholdningsverdien har
bare blitt bedre og bedre for hvert år.
Korpsene har vært utrolig kreative i
sin planlegging, og det er en stor
opplevelse for publikum å få overvæ-
re en slik forestilling, hvor ungene
viser spilleglede og et stort engasje-
ment i sin framføring, forteller Gørild
Meland - leder i hovedkomiteen.

— Jeg gleder meg veldig til årets
arrangement. Det å få oppleve herlige
korpsunger og ungdommer som får
vise seg fram i sin hobby på en uhøy-
tidlig, morsom og kreativ måte er
bare helt utrolig. 

Å arrangere RennebuSpæll alle
disse årene har ikke gått an hadde det
ikke vært for den fantastiske foreldre-
gruppen til BSK, alle de frivillige,
Voll Skole- og Ungdomskorps og
Rennebu Musikkorps som gjør en
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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 

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

Rennebu Turistkontor

NSB Hotellpakke
Vi kan hjelpe deg med å bestille 

togreise med hotellopphold på noen utvalgte hotell
i noen av våre største byer, til en fordelaktig pris. 

Gaveide: Vi selger nå gavekort til Rennebumartnan 2005.

Beverjakt i Rennebu?  Vi selger jaktkort.

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

BESTE KJØP I ÅR
Jubileumssag fra 

Jonsered!

Kjøkkenfornying
Creoform 
kjøkkenfornying. 
Nye dører og 
skuffer. 
Vakkert og 
rimelig.

Gamle kjøkken blir som nye.
Stort utvalg 

i farger og modeller!

Ta kontakt for en interessant prat!
Alfheim 2,

7232  Lundamo
tlf 72 85 40 50

www.markisehaco.no

       

Velkommen til Berkåk

Hver søndag:

F Å R I K Å L
Catering * Selskaps-/møtelokaler

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

Åpningstider: 
man - fre  9 - 16 / lør 10 - 14

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
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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
Etterlysning fra Berkåk Skolekorps!

Vi savner en del instrumenter, uniformer og 
div. rekvisita/noter. Sjekk om dere har noe 

som tilhører korpset liggende hjemme.
Ta kontakt med:

Liv Lian Kosberg tlf. 971 83 310, eller
Eivind Rise tlf. 481 81 088

HJELPESENDING TIL ESTLAND
Øst-Europakomiteen i Rennebu er delaktig i en hjelpesen-
ding som går til Estland, Tallinn 3. november.
Dette er DIN mulighet til å gi de mest trengende barna mat
i julehøytiden.

Forslag på hva som kan sendes :
hermetiske middager  - påleggsorter -  fruktbokser som lett
kan åpnes uten boksåpner, kjeks, knekkebrød, suppeposer,
makaroni, spagetti, ris, sjokolade, nøtter, mandler, tørket
frukt, saftflasker, ulike typer juice, kakaopulver og Rett i
koppen (for å få noe varm drikke) etc.

Det er utsatt en kasse i følgende butikker: 
Rimi og COOP ORKLA på Berkåk,
COOP-MARKED på Stamnan og Rennebu Nedre Handel
på Voll.

PÅ FORHÅND - TAKK FRA GATEBARNA!

Klubb, flesk og duppe
tirsdag 19. oktober på Hallandstuggu fra kl 14.00.

- orgelkomiteen Berkåk kirke -

OFFENTLIGE MØTER ÅPEN 
FOR PUBLIKUM

14.10. Utvalg for HOO 09:00
15.10. Utvalg for MTL 09:00
19.10. Formannskap og Adm.utvalg 10:00
28.10. Kommunestyre 19:00

Kronerulling Sansehage
Torleif Sæter kr 200,-
Knut H. Rogogjerd, Kjell A. Aune, Torbjørg Halgunset
Gunne Halseth kr 200,-
Rutt Holiløkk, Kari Jerpstad
Eldbjørg Sletten kr 200,-
Anne Margrete Sletten, Gunnvor Havdal
Gjertrud Kvam kr 200,-
Ingeborg  Stavne, Margit Uvsløkk
Liv Rise kr 200,-
Karen Uv, Lilly Uv
Ingeborg og Marit Skamfer kr 400,-
Randi Bakk, Guri Bakk, Gjertrud Bakk
Anne Karin Nyberg kr 200,-
Kjellfrid Sundset, Aud Nyberg, May Britt Sundset
Ingunn Krovoll kr 200,-
Olaug Reitås, Håvard Reitås
Gunnbjørn Hårstad kr 200,-
Ivar Gunnes, Mikkel Myrmo, Gunnar Gunnes

Disse har betalt kr 200,-
Olav Loe, Mali Loe, Sivert Hårstad, Hjørdis Næverdal,
Ingeborg Astrid Stene

Kvinnegruppa utfordrer lag og organisasjoner til å støtte
saken!

Innbetalinger til Sparebank 1 Midt-Norge, Berkåk!

Etterlysning!
Etterlyser vitner som kan ha sett "uvanlig" bortkjøring av sau

i område Soknedal-Berkåk.
Tlf. 9132 07 71

Takk for gaver, blomster og helsinger på 80-årsdagen min.
Ingeborg Ytterhus

Ønsker ingen oppmerksomhet 
i anledning dagen min i oktober.

Jodda Sponaas

Fraber meg all oppmerksomhet 17.11.
Randi Loe

Min kjære far, svigerfar, farfar, bror og vår alles kjære

Arne Vold
født 25. januar 1924

sovnet fredfullt i dag, Røyken 27. september 2004.
John Angvill

Maria
Anders og Jorun

Lars og Eli
Borghild og Egil

Øvrige familie og venner.
Begravelse fra Røyken kirke fredag 1. oktober.

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



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

Rennebu Nytt -  neste nummer  22. oktober - frist for stoff 28. oktober - Rennebu Nytt

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

Dette skjer i Rennebu!
19.10. Klubb, flesk og duppe Hallandsstuggu 14.00
19.10 Formiddagstreff Berkåk 11.00

Frivillighetssentralen
23.10. Rennebuspæll Rennebuhallen
29.10. Pensjonistmøte Samfunnshuset 17.00

Håndball damer: søndager kl 19.00 – 20.30 i Rennebuhallen
Aerobic: torsdager kl 18.30 – 19.30 i Rennebuhallen
Rennebu Musikkorps: tirsdager kl 19.30 – 22.00 i
Samfunnssalen
Berkåk Skolekorps: torsdager kl 18.00 – 20.00 i Samfsalen
Rennebu Mannskor: irsdager kl 20.00 – 22.00 i Skolen, Berkåk
Berkåk Damekor: mandager i Samfunnshuset kl 18.00 – 21.00

Rennebu G16 tok Kretsens pokal 2. divisjon 2004. 
Foran fra venstre: Eirik Hårstad Meslo, Per Asle Vullum, Svein Voll, Torbjørn Skjerve,

Vegard Skjerve og Håvard Hårstad Meslo. Bak fra venstre: Marius Sæther Flå, 
Mads Hårstad, Endre Skjerve, Petter Sandhaugen, Alexander Sæther Flå, Audun Ryen,

Jo Sondre Aas, Asle Kosbergløkk og Espen Jappee. 
Foto: Fredrik Kosbergkløkk

Kretsens pokal til Rennebus gutter 16
Rennebus gutter 16 vant finalen
om kretsens pokal sist søndag.
Kampen gikk på Levanger og det
var Rørvik som var motstander. 

Rennebu kom best ut i kampen
med en tidlig scoring av Jo Sondre
Aas. Vegard Skjerve headet en cor-
ner i mål i midten av første
omgang, og Rennebu ledet der-
med 2-0 til pause. 

I andre omgang var det Rørvik
som hadde taket på kampen, og
midtveis i andre omgang stod det
2-2. Rennebu klarte imidlertid å
dra kampen i land til uavgjort, og
dermed ble finalen avgjort på
straffespark. 

Vegard Skjerve stod i mål på
straffene, og han reddet Rørviks
første og satte sjøl inn Rennebus
første straffe. Rennebu vant straf-
fekonkurransen med 5-3, og ble
dermed vinner av Kretsen pokal
for 2. divisjon. 

Gratulerer!

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

Rennebu Turistkontor

HUSK VÅR 

POPULÆRE SØNDAGSBUFFE 
med tradisjonsmat og pensjonistpriser!

Det er tid for 
LAMMEAFTEN, VILTAFTEN OG JULEBORD.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

Nyoppusset basseng åpent alle dager!

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


