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Julefeiring i Rennebu
— Det er den første julen at julekjolen allerede henger
k l a r h e r p å N ø r r i g a r- H å r s t a d , s i e r B e r i t L å n k e . H u n
og ektemannen Ola To r g e i r h a r f e i r e t m a n g e j u l e h ø y t i d e r h e r p å h a n s f ø d e s t e d , m e n f ø r j u l e a n t r e k ke t h a r
a l l t i d v æ r t u t p a k ke t f r a m e d b r a k t b a g a s j e .
Nå har Berit og Ola Torgeir leid ut
en del av sin bolig i Trondheim til studenthybler og flyttet pikkpakket til
Nørrigar–Hårstad. Fortsatt mangler et
lite byråkratisk grep før de står oppført
i folkeregisteret for Rennebu.
Helt forlatt står ikke huset i byen;
ekteparet har holdt igjen noe til eget
bruk; men bare ett lite soverom. Hvis
både Ola Torgeir og jeg skal overnatte
sammen, så er han pent nødt til å ligge
på armen, smiler Berit. Rommet i
Trondheim er bra å ha for overnattinger. Hennes stilling som residerende
kapellan i Bakklandet menighet kan
medføre at hun må bli over til neste
dag. Tilknytningen til byen kan også
være nødvendig for Ola Torgeir, som
stortingsmann blir det mye farting med
tog og fly til Oslo. Særlig krever hans
nye tittel, visepresident i lagtinget,
mange representasjonsoppdrag og
mye reising. Da kan det være godt og
ha et krypinn i mer sentrale strøk.
Hjemmekontor på garden
— I vår elektroniske tid ser jeg ingen problemer med å flytte kontorarbeidet til Nørrigar, sier Berit. — Det jeg
trenger får jeg opp på skjermen også
her. Dessuten står jeg i daglig elektro-

nisk og telefonisk kontakt
med kontoret.
— Hvis det kommer
begravelser, vielser, eller
andre ting brått på, må jeg
naturligvis reise. Men passer du på å kjøre utenom
rushtidene i trafikken går
det
fint.
Beredskapsordningen som nå er innført innen kirken er også til
stor hjelp når en har bopel
et stykke fra. En får konsentrert
oppholdet
i
Trondheim rundt tiden du har vakt.

Pilgrimtour AS
Sammen med venninnen Catherine
Ronka har Berit startet firmaet
Pilgrimtours AS. Visjonen er å knytte
kirkesamfunnene i Europa sammen og
skape en økumenisk dialog. Firmaet
arrangerer pilegrimsvandringer og reiser. — Formålet er å skape nærkontakt
mellom mennesker med forskjellig
kultur, tradisjon, tro og tanke. Temaet
ånd, sjel og legeme er gjennomgående
i alle våre opplegg. Mat- og naturopplevelser er et hyggelig biprodukt som
også knytter oss mennesker sammen,
sier Berit.

Berit Lånke ønsker RN velkommen
til Nørrigar Hårstad.
Familiejul
Ekteparet Lånke har to sønner. Han
som bor på Melhus kommer til
Rennebu med familie og svigerfamilie.
Spesielt velkommen, til Nørrigar og
farmor, er de to barnebarna. Ei jente på
tre og et halvt år, og minstemann, en
gutt på ni måneder. Den andre sønnen
bor i Oslo. Kona har termin for den
førstefødte nå like før jul og farmor er
spent på om fødselen skjer så tidlig at
hun får feire jul sammen med tre barnebarn.
Tekst/foto: Arne Lundaløkk

Gratis julefrokost lørdag 09.12 kl 9-11
Alle velkommen!
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Lørdag 6. januar kommer Jo Sondre Aas, Torbjørn Skjerve og Vegard Skjerve
på besøk i Rennebuhallen. Der skal de ha fotballtrening for neste års G12 og G14,
samtidig som de vil fortelle litt om hvordan livet som RBK-spillere er og hva de har
gjort for å bli gode fotballspillere.
Kl. 11.00 starter treningen for G14
(gutter født 1992, 1993 og 1994) og kl.
12.30 starter treningen for G12 (gutter
født 1995 og 1996).
Fotballgruppa i Rennebu IL håper
dette tiltaket vil være til inspirasjon for
alle som er aktuelle for å spille i disse
årsklassene.

Ny Julebutikk på Berkåk
Tidlig i høst fi
fik
kk Hanna
Haugan og Astrid Hårstad på
Rennebua en ide om julebutikk på Berkåk. I de tidligere
l o k a l e n e t i l K VO i S p a r e b a n k
1-by g g e t s t o d s t o r e l o k a l e r
tomme, og damene øynet en
m u l i g h e t f o r å b e gy n n e m e d
n o e d e r.
Damene på Rennebua brenner for
bygda si, og de to ildsjelene er ikke
akkurat kjent for å la det være lang vei
fra ide til handling. Planlegginga starta
og innkjøp til ”Den nye butikken” ble
gjort med ny giv – i år fikk de virkelig
god plass til å vise fram alle de fine
varene som de faktisk har i butikken
sin. Varene kommer mye mer til sin
rett i de nye lokalene, og en finner
raskt ut etter å ha vært en snartur innom, at her finner en noe for enhver
smak.
Den dagen RN stakk innom var det
Turid Ramstad som stod bak disken, og
Turid kunne fortelle om svært godt
besøk på butikken så langt. Lokalene
er store, lyse og trivelige og utvalget er
mangfoldig. Turid synes ekstra godt
om noen små glassengler som nettopp
var kommet inn, og så synes hun at de
håndmåla klokkene og julekulene er
veldig fine. Etter en runde i butikken
kan en slå fast at her er det noe for
enhver smak, nisser, juleduker, lys, servietter, pynte og nytteting overalt, i en
trivelig butikk som virkelig setter en i
julestemning. Kaffe og pepperkaker

står på bordet, og folk som stikker innom setter seg gjerne ned for å ta en
kaffekopp og slå av en prat – en kjenner julestemning i sånne omgivelser.
To karer fra Sunndalsøra var lokka
inn på butikken av sine to fruer og de
lot seg friste av maten fra Buret på
Nerskogen, spekepølsa falt absolutt i
smak, og flere pakker med god spekepølse fant veien ned i en bærepose, førjulskosen var sikra og karene var såre
fornøyde. At det ble med en julenisse
eller en engel i tillegg ble greit det også,
det er så rart med det – en blir goddemt av god mat.
Det blir aktiviteter på julebutikken
utover i desember. Torsdag 7. desem-

Turid Ramstad setter inn nye varer i julebutikken på Beskåk.

ber er alle pensjonistene i bygda invitert på handlekveld, og frivillighetssentralen stiller med skyss hvis noen ikke
kommer seg dit på egen hånd, det blir
servering av pepperkaker og gløgg.
Mandag 11. desember blir det julefortellingstund for ungene.
Damene på Rennebua ønsker folk
hjertelig velkommen innom butikken
på Berkåk.
Tekst/foto: Maj Britt S. Hess
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Ingrid Haugset Hagen anbefaler
Mette Newth: En plass i verden
Nelson er barnesoldat i Uganda. Han ble tatt til fange da landsbyen han bodde
i ble raidet av en millitsgruppe. Nå er han sendt til Norge på et blodig oppdrag.
Denne boka er utrolig spennende og tankevekkende. Passer best for de som er 13
år og oppover.
Torsdag 14.12. har vi gløgg og pepperkaker på biblioteket.
VELKOMMEN!
Åpningstid: Mandag og torsdag: 16-19.
Onsdag: 10-13.
Siste åpningsdag før jul er torsdag 21.12.

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

God gammeldags jul på Segard Hoel
Segard Hoel på Å i Meldal har vært åsted for denne tradisjonen
med God gammeldags jul i sju år. Vertskapet Audhild og Odd
Arild Svartbekk var godt fornøyd etter en travel lørdag.
Mer enn fire hundre små og store
fant vegen oppover til det gamle trivelige gardstunet. Straks en kommer inn
på tunet så er det som en blir satt tilbake i tid. Det er som om livet går mer på
hvilepuls når en går inn i de gamle
husa, og folk trives med å få være på en
sånn plass. Atmosfæren preger sinnsstemninga, og trivselsfaktoren er svært
høg. I fjøset står kalver og hester.
Kaninen lar seg både løfte og klappe,
og hesteskyss er kjempepopulært. På
tunet står en gammel gråtass, og ungene fant vegen opp på førersetet i full
fart. Der ble mange små tasser
værende, både lenge og vel.
Inne i husa var det salg av både trevarer, mat, julepynt, nisser, sopelimer
og mye mer. Salget gikk strykende, og
vertskapet ser at de som er innom gjerne handler varer som de kan spise opp.

Gardsmat vil bli satsingsområde i enda større grad til
neste år. Folk setter pris på
god og trygg mat, og det blir
stadig oftere også brukt som
julegaver.
Rundt langbordet på
kjøkkenet gikk praten livlig,
og mangt et vaffelhjerte og
mang en kaffekopp ble fortært i løpet
av dagen. Å slå av en prat med gamle
og nye kjente, blir heldigvis
aldri gammeldags, og det
får en god anledning til når
en er på førjulsvisitt på
Segard Hoel.

Marit Lyngen og Anne Rikstad
slår av en prat med hesten i fjøset.

Tekst/foto:
Maj Britt S. Hess

Verten på Segard Hoel Odd Arild
Svartbekk til høyre.
Produksjon av juleengler på Segard Hoel.
Ragnhild Borchsenius
og Ingrid Mjøen bistår
Lena Presthus,
Ragnhild Lund,
Charlotte Borchsenius
og Eli Svorkdal Hess.

Ko r r i g e r i n g e r f r a
Ju l e g a t a p å Å :
Nissen kommer
den 17. des. kl. 17.00
- og det er det eneste
nissebesøket på Å bua.
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Kommunebudsjettet for 2007
Av et budsjett på vel 140 millioner
går ca 75 % eller vel 100 millioner til
lønnsutgifter, og dette kan umiddelbart
virke voldsomt mye.
Forklaringen er at kommunen står
for nesten all offentlig service og tjenesteyting
overfor
innbyggerne
gjennom h e l e l i v s l ø p e t. Det medfører
ca 450 ansatte (knapt 300 årsverk), og
gjør kommunen til bygdas desidert
største arbeidsgiver.
Bare for å ramse opp noen av tjenestene så kan en nevne; svangerskaps- og spedbarnskontroll, barnehage, skole, helse- og sosialtjenester,
pleie og omsorg, både i og utenfor
institusjon, drift av vei, vatn, kloakk,
renovasjon. Dessuten arealforvaltning,
byggesaksbehandling, landbruk og
miljø etc, etc.
Økte overføringer fra staten, god
skatteinngang og nedsatt arbeidsgiveravgift har gitt oss betydelig økt økonomisk handlefrihet for budsjettåret 2007,
og derfor kan vi uten å risikere noen
”berg- og dalbaneøkonomi” forbedre
servicenivået, gjøre nødvendig vedlikehold og foreta investeringer for fremtiden.
I skrivende stund er budsjettet
behandlet av formannskapet, mens
kommunestyret skal sluttbehandle det
hele den 14. desember.
Med enigheten fra formannskapet
som bakgrunn, kan en vel med stor
sannsynlighet fastslå at de viktigste
postene fra d r i f t s b u d s j e t t e t vil bli:
• 2 nye stillinger, 800 tusen, tilføres
sykehjemmet for en lenge etterlengtet heving av pleiefaktoren.
• 450 tusen mer går til hjemmebasert pleie og omsorg.
• Oppbygging av et fond til 450
tusen til gradvis fornyelse av læremateriell i forbindelse med
”Kunnskapsløftet”.
• 540 tusen til vedlikehold av
kommunale eiendommer.
n v e s t e r i n g s s i d a er de viktigste
På in
postene:

• En ramme på ca 6 millioner til
opparbeiding av en ny stor parsell
av Trondskogen boligfelt. Den
skaffer vei, vann og kloakk til 21
tomter i første omgang, og etter
hvert til ytterligere 26.
Tomtene skal være byggeklare til
våren 2007.
• 1,7 millioner til opprusting av
Berkåk sentrum, hvor blant annet
tanken er at Rv 700 fra veien ned
til Vonheim og opp mot krysset
skal få et triveligere preg. Her
regner vi med å få også eksterne
midler fra fylkeskommune og stat.
• Ytterligere 1 million til ombygging av brua på Seierdalsveien. Da har kommunen bevilget
til sammen 2,5 mill., mens fylkeskommunen har lovt å ta den
andre halvparten av 5 mill.
• 300 tusen til opprusting av
kommunale veier.
• 300 tusen til nødvendig isolasjon
av den gamle delen av kommunehuset.
Årsavgiften for vann, kloakk og
renovasjon vil øke med 3,5 %, noe som
omtrent tilsvarer generell prisvekst.
Våre avgifter på vann og kloakk ligger
fortsatt langt under landsgjennomsnittet, mens de for renovasjon ligger mer
på midten av ”tabellen.”
Under sine budsjettbehandlinger
satte både HOO og MTL opp sine
ønskelister, såkalte positive prioriteringslister, dersom det skulle bli rom
for ytterligere investeringer eller tiltak.
Vår økonomi er i stor grad avhengig
av befolkningsutvikling og alderssammensetning i befolkningen ved årsskiftet, i tillegg til resultatet av året vi snart
avslutter. Derfor gjorde formannskapet
vedtak om å ta en budsjettrevisjon i
mars 2007, der en vurderer hva en
eventuelt kan ta med fra disse listene.
Året 2006 har vært et rimelig godt
år for Rennebu, med høy aktivitet,
svært liten arbeidsledighet og mange
positive tendenser f. eks. når det gjelder økt byggeaktivitet og etterspørsel
etter næringstomter.

Rennebu kommune vil takke alle
innbyggerne for innsatsen og samarbeidet gjennom året, og en særlig takk
går til alle lag og frivillige organisasjoner som er selve limet i lokalsamfunnet. Disse er av helt avgjørende betydning for dagliglivet, trivselen og
omsorgen. Samme hva den ”offentlige
kommune” måtte finne på av service
og tiltak, er det den enkeltes engasjement som fører oss videre.
Sammen tror jeg vi fortrøstningsfullt kan gå også 2007 i møte. Som
nevnt er det mange positive tendenser
for bygda vår, nå gjelder det bare å
utnytte mulighetene best mulig.
Takk for gammelåret, - - god jul
og godt nytt år ønskes alle fra
Bjørn Rogstad - ordfører

V i ø n s ke r a l l e
en riktig god jul og
e t g o d t ny t t å r !
R e n n e b u ko m m u n e
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Klatring med Idrettsskolen
For andre år på rad har nå Idrettsskolen hatt klatring for sine deltakere. Dette
foregår i Meldalshallen på Løkken. Unger i alderen 4-10 år får disponere klatreveggen i hallen noen timer flere lørdager utover høsten. Dette har vært et populært tiltak. Kroppsbeherskelse og konsentrasjon kreves. Mange av ungene klatrer
helt til topps, dvs mange meter over gulvet. Veldig imponerende. Før klatringa
begynner får ungene på seler og tau som blir godt kontrollert før de tar grep
oppetter veggen. Det er ungdommer fra Klatrelauget som sikrer slik at ungene
ikke faller ned om de mister taket! Klatreveggen har flere løyper som har forskjellig
vanskelighetsgrad. Hele Meldalshallen står til Idrettsskolen sin disposisjon slik at
når ungene ikke klatrer er det ballspill og annen lek som står på programmet. Det
er stor aktivitet. Voksne som er med får også prøve seg. Klatringa gir ungene nye
utfordringer.

Hva spiser du på julekvelden?
R N tok en tur ut for å stille noen
spørsmål rundt advent og jul.
1)
2)
3)
4)

lukter reint, og når juletreet er
kommet inn på stua.
4) Jeg spiser lutefisk når jeg er hjemme i Rennebu, men når jeg er på
besøk hos dattera på Kvål blir det
gjerne ribbe og koteletter. Det er
favorittmaten egentlig.
Jørn Rinden, Skotterud, Eidsskog;
1) Trivelig at det
snart blir jul –
snø står høgt på
ønskelista, det
hjelper på julestemninga.
2) Glade Jul
3) Lukta av ribbe –
det er jul..
4) Ribbe, medisterpølse og kalkun

Hva er det beste med
adventstida?
Hvilken julesang har du et
ekstra kjært forhold til?
Hva slags lukt forbinder du
med jul?
Hva spiser du på julekvelden?

Mona Schjølset:
1) Overraskelsene
i adventskalenderen og
blide, forventningsfulle
unger.
2) Deilig er jorden
3) Nellikspiker og ribbe
4) Ribbe eller lutefisk – alt etter
resultatet i familieråd.

Anne Marie Ødegård/Randi Sletten
Sahin og Linn Elin Ødegård

Nina Kosberg:
1) Å vaske og ordne til jul – med
måte.
2) Har ingen spesiell favoritt,
synes alle julesangene er vakre på sin måte.
3) Luktesansen er blitt dårligere med
årene, men det er trivelig når det

1) Adventstida er nesten bedre enn
jula synes Anne Marie, mer ro og
det gjør det triveligere, de to
andre slutter seg til det.

2) Alle tre sin favoritt julesang er
White Christmas med Bing
Crosby – det blir ikke jul uten.
3) Juletreet synes Linn Elin lukter
godt, Anne Marie synes grønnsåpe lukt er det beste, og Randi
liker aller best lukta av gløgg og
pepperkaker.
4) Pinnekjøtt står på menyen i år hos
fam. Sletten Sahin, mens hos fam.
Ødegård er det tradisjon med
lutefisk.
Endre Grendal
1) Har aldri tenkt
over hva som er
best med
adventstida,
men nå er sola
borte i ”Lykkja”,
og da blir det til
at en går og gleder seg på lengre
dager og at sola kjem att.
2) Glade Jul og O jul med din glede
er fine julesanger.
3) Når det vart starta opp med julebakst, det var god lukt det.
4) Lutefisk, lemse og melkesuppe tradisjonell julemat. Så er det
viktig med godt smør. Potet er
unødvendig, savner den tjukke
gode ”fesklemsa”.
Tekst/foto: Maj Britt S. Hess

R e n n e b u N y t t ø n s ke r a l l e s i n e l e s e r e e n r i k t i g g o d j u l !
H i l s e n M a r i o g D a g fi
fin
n n i M e d i a p r o fi
fill as
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Prosjekt
utenlandsk
arbeidskraft i
skogbruket
2007
I Rennebu står det om lag 2,1 millioner kroner på skogfondkontoen (tidl.
skogavgift). Dette er penger som skogeierne eier og disponerer. Når det selges tømmer avsettes 5 - 40 % av bruttoverdien (normalt 10 % hvis ikke noe
annet er avtalt) til hver enkelt skogeiers
skogfondkonto. Disse pengene kan
brukes til ulike investeringer i skogen
som f.eks. markberedning, planting,
skogrydding, skogsveibygging (ikke
driftsveier) og vedlikehold av skogsveier. Noen av disse tiltakene kan gjøres
med 60 % skattefordel og 50 % tilskudd. Skogeierne har ikke renter på
disse pengene, så det er mest lønnsomt
å investere dette tilbake til skogen hvor
de kan forrente seg så fort som mulig.
Det er et stort behov for planting og
skogrydding i Rennebu. Dette er meget
arbeidskrevende. Mange skogeiere har
ikke selv anledning eller muligheter til
å gjøre dette arbeidet, og er dermed
avhengig av at noen andre kan gjøre
jobben. I tillegg er det mangel på norsk
arbeidskraft. I denne forbindelse har
Rennebu kommune inngått et samarbeid med nabokommuner om å skaffe
utenlandsk arbeidskraft i sommerhalvåret 2007 for å utføre skogplanting og
skogrydding. Melhus kommune og
Allskog BA gjennomførte liknende
prosjekt i sommer med svært gode
resultater.
I denne forbindelse er det ønskelig
å kartlegge hvor stort behov hver
enkelt skogeier har. Nærmere informasjon, innmelding av behov, opplysninger om din skogfondkonto, gratis
veiledning og rådgivning rettes til
skogbrukssjefen på tlf. 72 42 81 41 eller
kom innom kontoret og slå av en prat
over en kopp kaffe.

Svein Erik Morseth, Skogbrukssjef
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Julestemning i Rennebu kirke
Lokale kor og korps gleder seg til å la
publikum nyte julesanger og –salmer.
Fredag 15. desember arrangerer
Rennebu Musikkorps denn tradisjonelle
julekonserten.
Rennebu
Songkor,
Rennebu
Mannskor,
Rennebu
Skolekorps og Gospelkoret deltar – foruten arrangøren Rennebu Musikkorps.
Kveldens konferansier er Jostein
Landrø. Det blir også kjente og kjære
allsanger.

Livsfrisk femtiåring
F e i r i n g a av 5 0 å r i
bransjen er for
Sande Hus og
Hytter A/S allerede historie. Stor
festmiddag med
m a n g e p r o m in e n t e g j e s t e r,
blant dem grunnl e g g e r e n av
b e d r i f t a , 87åringen Erling
Sande.
Under markeringa
fikk de trofaste medarbeiderne Johan
Stene, Oddvar Halgunset, Erik
Ramsem og Oddmund Stenset hvert
sitt velfortjente gullur.
I femti år har de forskjellige konstellasjonene av firmaet, som i dag er
blitt til Sande Hus og Hytter A/S,
betydd mye for Rennebu. Firmaet har
skaffet stabile arbeidsplasser og levebrød til mange. Dessuten gitt en betydelig skattetilgang i en ellers industrifattig kommune
Men det nytter ikke å hvile på sine
laurbær, den aktive femtiåringen satser
på framtida. En omsetningsøkning fra
24 millioner i 2003, til ca. 42 millioner i
år skal stabiliseres.
Det er ikke et mål å bli større, men å
effektivisere og øke lønnsomheten på
den drifta vi har i dag, sier daglig leder
Oddmund Stenset.
Først og fremst gjelder det å holde
eksporten til Danmark ved like. Den er

Oddmund Stenset med jubileumsgaven
fra Rennebu Kommune.

i år er på ca. 10 millioner kroner, ved
like.
— Dessuten har vi planer om å
modernisere takstolproduksjonen vår.
Et felt der vi har lokale produsenter,
blant annet Lund Handlaft A/S, som
kunder, forteller Stenset.
En ny huskatalog er på trappene og
vi håper at den kan gi husproduksjonen vår et løft. Økt bolighussalg vil gi
firmaet et ben til å stå på.
Nye utstillingshytter på Hellerud og
Berkåk er også like om hjørnet. Med
dagens beinharde konkurranse i hytte
og bolighussektoren, gjelder det å
fronte markedet og ha tro på det en
driver med, avslutter en engasjert
Oddmund Stenset.
Tekst/foto: Arne Lundaløkk
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Slutt på salg av togbilletter i Rennebu
Fra 1. jaunuar 2007 blir det ikke lenger mulig å få kjøpt togbilletter på Turistkontoret på Berkåk. NSB har bestemt seg for å
si opp avtalen kontoret har hatt siden 1998. Begrunnelsen for dette er at NSB har lagt opp en ny strategi, der alt billettsalg
over skranke skal bort. Kundene skal i fremtiden kjøpe sine billetter via Internett eller NSB sin egen kundetelefon.
Mona Schjølset ved Rennebu Turistkontor forteller at de har vært i kontakt med NSB for å få til en forlengelse av dagens
avtale, men foreløpig har det ikke vært noe gehør for dette ønsket. Vi syns at denne beslutningen kom brått på, og det hadde
derfor vært ønskelig med en litt lengre periode å omstille seg på. Dette gjelder både for kontoret sin del, som må se på andre
muligheter å skaffe inntekter på, og ikke minst for kundene som etter hvert har blitt vant til å kjøpe billetter her hos oss. Blant
våre kunder er det mange eldre, og det er kanskje ikke alle som har tilgang på Internett. Mange har gitt oss tilbakemelding på
at de syns det blir vanskeligere å få tak i billetter når vi slutter med salg på Turistkontoret, sier Mona.
Til slutt vil vi bare takke alle de trivelige kundene som har kjøpt billetter hos oss i disse årene, og minne om at alle bestilte
billetter må hentes før 29. desember kl. 14.00.

Skaperglede - martnastema i 2007
M a r t n a s t e m a h a r v i h a t t h ve r t
år siden 1989. D e u l i ke t e m a ene har vært og skal fortsatt
være en inspirasjonskilde til
k r e a t i v i t e t o g ny t e n k i n g . O g
det regner vi med at også neste års tema vil være. Å r l i g e
temaer har gjort at vi har klart
å l e v e o p p t i l e t av m a r t n a n s
motto: å gi utstillerne en
u t f o rd r i n g o g p u b l i k u m e n
o p p l ev e l s e !
Evalueringen av Rennebumartnan
2006 er vi nå stort sett ferdig med, så
da er det på tide å se fremover igjen.
Styret og martnaskomiteen har bla.
vurdert alle temaforslag vi har liggende
fra før, sammen med forslag vi har fått i
år, og har nå bestemt at neste års tema
skal hete: Skaperglede. Dette temaforslaget har faktisk vært foreslått av
flere hvert år siden 2002, så også i år.
På et evalueringsskjema fra en utstiller
i år sto bla. følgende:
”Jeg har ikke oversikt over de forskjellige martnastemaene – men foreslår et
tema som handler om Skaperglede. Det er
det vi holder på med, og som driver oss
videre. Gleden over det vi gjør og at den
gleden over det vi gjør skaper mye glede……..”
Og at skapergleden også er en drivkraft for martnaskomite og alle frivillige er det heller ingen tvil om. At et helt
bygdesamfunn gjennom fantastisk
dugnadsånd og stor frivillig innsats år

etter år klarer å gjenskape den felles
gleden over å arrangere og videreutvikle Rennebumartnan – det er skaperglede i praksis det!
Vi har ikke lagt noen føringer for
neste års tema enda – men som ett viktig punkt i nye aktiviteter ønsker vi at
skaperglede for barn og unge skal
utvikles. Og som et av Trøndelags mest
familievennlige
kulturarrangement,
har vi ambisjoner om at publikum neste år skal få oppleve skaperglede
gjennom å: se, kjøpe, høre, lukte, delta
, lære, utforske…..og ikke minst bli
glad i møtet med skapergleden!
Vi gleder oss til å starte opp med
nye utfordringer og nye muligheter

utpå nyåret. Og hvis folk får noen gode
ideer nå så er det bare å kontakte oss,
eller
gå
inn
på
www.rennebumartnan/forslagskasse
Der er det muligheter for å komme
med gode innspill til aktiviteter, martnasgjest, artister som du ønsker skal
opptre osv. osv.
Og så det er nevnt, Rennebumartnan 2007 arrangeres fra 17. – 19.
august.
Tekst: Kenneth Teigen
Foto: Dagfinn Vold
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www.birka.no i 150!
Vår base med registrerte næringsutøvende håndverkere på www.birka.no har
en fin utvikling. I april 2005 var det 20 registrerte håndverkere der, for et år siden
hadde vi 80 registrerte, og nå 20. november registrerte vi håndverker nr 150,
Elisabeth Opedal med Angel Design (www.angeldesign.no) fra Kongsvinger! At vi
nå har fått en stab som kan jobbe konkret mot næringa begynner å gi gode resultater. På nettsiden har trafikken vært sterkt stigende. Her legges det nå ut nye
handverkere og nyheter jevnlig. Her presenteres også månedens håndverker som i
desember er: Tinemaker`n fra Lom.
Med stadig utviding av basen, stadig stigende trafikk på nettsiden, økt støtte på
statsbudsjettet og initiering av seminar og kurs, mener vi at vi er på vei til å realisere ambisjonen om å bli et nasjonalt senter.

U t v i k l i n g p r o s j e k t e t i s ko l e n e i R e n n e b u :

Vi er i gang
Skolene i Rennebu deltar i det store
programmet for skoleutvikling som
Utdanningsdirektoratet har igangsatt. I sitt delprosjekt av programmet, har Rennebu valgt å arbeide
med ”tilpasset opplæring”. Dette
har utgangspunkt i at skolene
ønsker at hver enkelte elev skal få
best mulig utbytte av opplæringen.
Skolene startet opp i august med
kursdag for alle lærerne om læringsstiler og læringsstrategier, som handler
om hvordan den enkelte av oss lærer
best mulig.
Som ledd i oppstarten av programmet, gjennomførte Utdannings-direktoratet ekstern vurdering ved deltakerskolene. Det går ut på at fremmede
kommer på besøk på skolen for å vurdere om det skolen gjør for å bli bedre,
er synlig i skolehverdagen – i arbeidet i
klassene og i samarbeidet mellom de
voksne. I uke 38 og 39 kom de eksterne
vurdererne for å observere skolene i
Rennebu. De var lærere og skoleledere
fra
skoler
i
Hardanger,
og
Utdanningsdirekto-ratet hadde leid
dem inn til dette oppdraget. I tillegg
var representanter fra to av de fagmiljøene skolene våre henter bistand fra,
pedagogisk senter i Skien og KS-konsulent, med på opplegget.
Før vurdererne kom, hadde de utarbeidet et ”glansbilde” som beskrev
kjennetegn på en skole som lykkes
med det Rennebu har valgt som sine

utviklingsområder: tilpasset opplæring
og
skolene som
lærende
organisasjoner.
Dette
siste er også
et nasjonalt
mål i prosjektet.
Tegnene på god undervisningspraksis var utgangspunktet for vurderingen. Den foregikk under besøk i
klassene med observasjoner, elevgrupper og grupper av personale ble interjvuet, og vurdererne hadde samtaler
med foreldregrupper og rektorene.
Som avslutning av besøkene ved
skolene, la vurdererne frem rapport fra
arbeidet sitt. Rapportene er offentlige.
Ekstern vurdering har vært en ny
opplevelse for skolene i vår kommune.
Den var imøtesett med en viss spenning. Erfaringene kan i ettertid sies å
være udelt positive.
”Glansbildet” var utviklet spesielt
for skolene våre. Skolene har hatt
anledning til å komme med synspunkter på kjennetegnene og beskrivelsen.
Gjennom ”glansbildet” har vi fått et
felles bilde av den skolen vi ønsker å
utvikle, og alle lærerne er fortrolige
med bildet. Det gir skolene et bedre
utgangspunkt enn de noen sinne tidli-

gere har hatt for den felles pedagogiske
utviklingen de lenge har arbeidet mot.
De eksterne vurdererne gjennomførte oppdraget sitt på en måte som
skapte trygghet for personalet og viste
skolene hva de er dyktige til. Samtidig
tok de opp områder der de mente det
var grunnlag for å satse mer. De gav
klart uttrykk for at de har rapportert i
forhold til hva de så og erfarte på kort
tid, og at skolene kanskje ikke ville
kjenne seg igjen i alt. Konklusjonene i
rapportene bringer imidlertid ikke inn
ukjente forhold, og om det skulle være
noe skolene mener ikke stemmer, gir
også det grunnlag for gjennomgang og
refleksjon.
Den eksterne vurderingen har skapt
engasjement og bidratt til god fremdrift
i utviklingsarbeidet.
Tekst: Ingegjerd Mortensen
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Firrijulsoppe’ på Voll
I mange år var ”firrijulsoppe” i Vollagrenda knytta opp mot ”Gammelbua”, men etter
kvart vart lokalitetene på Rennebo Nedre Forbrugsforening for trangbodde, kalde, og med
dårlige tilknytningsmuligheter for elektrisk kraft. I senere år har derfor denne pausen i den
heimlege julestria blitt flytta til gymnastikksalen på Voll Skule.
Det blir mange muligheter til innkjøp av julevarer. Bygdekvinnene stiller med vørterkake
og andre storbrød fra stenomnen på Sandbrekka, Kari Hanna og Gunnar med juletre og
kornband. Fra Nerskogen kommer Tove med husflid og strikkevarer, og ”skulongainn” vil
selge sjølproduserte ting. Fisklemse og tjukklefse blir det også ei råd med.
For å få julestemninga helt inn i kroppen blir det, tradisjonen tro, salg av kaffe og hyllkaku. Nytt av året på matfronten er
”desserten”, med spesiallaget riskrem som selges porsjonsvis Det blir i tillegg utlodning med mange flotte gevinster til både
innvortes og utvortes bruk. Ta turen til gymsalen, felleskap gir god førjulstemning.
Tekst/foto: Arne Lundaløkk

Eg har noko til felles med
Karlson på taket
– vi er begge to tingleitarar!
Mor mi er også tingleitar, det er nok
ein del av morsarven min.
Mykje av tida mi går med til å finne
ting på golvet og å legge desse på plassen sin i skap og skuffer. Eg kan nemne
nokre eksempel;
”Mamma! Har du sett inneskoa
mine?” Tingleitaren sett stø kurs mot
gangen, der under tre ytterjakkar, to
skjerf og ein fleece jakke, heng ein
Coop Marked pose – simsalabim! Eit
par raude fine innejoggesko, inni
posen.
Syttenåringen står i kjøkkendøra
med eit blikk fullt av spørsmålstegn..
”Har du sett den tynne svarte genseren
min?” Tingleitaren ser opp frå avisa og
seier at den heng på klessnora oppe.
Eg kretsar rundt i huset, riktig nok
utan propell på ryggen, og finn ting.
Eg er god på akkurat dette – kjempegod!
Sei meg kva du manglar og eg skal
fortelle deg kor du finn det.
Eller – her er det nok på plass med
ei lita innrømming…
Mannen i huset er også ganske flink
til å finne bortkomne ting, pengboka
og bilnøklane mine for eksempel, dei
finn han att, støtt og stadig. Men slike
andre ting som berre ligg rundt
omkring og ventar på å bli lagt på
plass, det finn han ikkje – både han og
ungane har tunnelsyn. Står det eit par
herresko str. 43 i tråppa og ventar på å
finne skoskapet sitt, så ser han dei

ikkje, det same fenomenet finn vi i heimen hos oss når det gjeld skulesekkar,
gymbagar, sammanlagte reine klee og
diverse andre ting.
Her ein kveld kom tingleitarånda
over meg – kjellaren! Der er det fullt
opp av ting, kanskje eg skulle manne
(eller var det kvinne?) meg opp og sjå
om eg fekk satt nokre av desse tinga i
eit visst system? Eg gjekk på med krum
hals. Etter tre timar var tre søppelsekkar fylt opp med klee som skulle vidare
til Fretex. Fem søppelsekkar, tre kassar,
nokre syndrevne bagar og sekkar stod
klare til å bli brent. Eg var mest i
sjokk… Kjellaren hos oss er liten!! Den
er innmari liten! Og enno var det
mykje att. Rot og rask – ting. Heile
huset hos oss er fylt opp av alle slags
nyttige og unyttige ting.
Mor mi har rett – vi har for mykje.
Frå no av vert det andre boller, herretter skal eg ikkje gå til innkjøp av ein
einaste unyttig ting å ta inn i huset.
Kjære venninner – stopp meg neste
gong eg går inn i ein klesbutikk! Eg har
nok! Meir enn nok. Frå no av skal eg
starte eit nytt og betre liv – trur eg.

Huskeregler til julebordssesongen
Til deg som kjører:
- ikke spekuler i 0,2 grensen for
promille. Du kjører trygt og
sikkert hjem hvis du ikke har
drukket alkohol
- selv med lavpromille på 0,2 har
du svekket oppmerksomhet og
reaksjonsevne.
Til deg som er passasjer:
- forsikre deg om at bilføreren ikke
har drukket alkohol eller er ruset
- tenk på din egen sikkerhet og si
fra hvis du ikke føler deg trygg
- husk å bruke bilbeltet
Til deg som er fotgjenger:
- drikk aldri mer enn at du trygt
kan gå langs veien
- husk at det er mørkt,glatt og
kaldt. Kle deg etter årstiden.
- bruk refleks
Dagen derpå:
Mange setter seg for tidlig bak rattet etter en fest. Tenk over hvor mye
alkohol du drakk, og vent til du er sikker på at du kan kjøre.
Disse råd er utarbeidet i samarbeid
mellom Statens Vegvesen, Trygg
Trafikk og politiet i Romerike.

God advent?
- Maj Britt -

Mvh
Rennebu lensmannskontor
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Ferdigattest
eller midlertidig brukstillatelse må utstedes for alle bygninger, veier, avløpsanlegg og tekniske installasjoner, som er behandlet som søknad, før de tas i bruk.
Kommunen har et spesielt ansvar for å påse at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.
Dagens plan- og bygningslov har gitt de ansvarlige kontrollerende ansvaret for
å ta sluttkontroll på tiltakene samt å påse at de er i samsvar med byggetil-latelsen
før ferdigattest gis. Ferdigattest skal utstedes innen to uker dersom til-taket er tilfredsstillende.
Kommunen har anledning til å foreta tilsyn inntil ferdigattest er gitt.
- Teknisk rådgiver -

Trafikksikkerhet angår oss alle
Tr a fi
fik
k k s i k k e r h e t s u t va l g e t ( T S u t v a l g e t ) i R e n n e b u b e s t å r av
t r e p o l i t i ke r e s a m t p o l i t i , h e l s e s ø s t e r o g t e k n i s k r å d g i v e r.
Støtte til tiltak
Utvalget sender årlig søknad om tilskudd til TS-tiltak i samsvar med vedtatt TS-plan. Fylkets TS-utvalg bevilget
i år midler til oppføring av nytt gjerde
ved Innset barnehage/-skole. Disse må
yte 40% av søknadssummen i egeninnsats hvor deler kan søkes som støtte fra
TS-utvalget i Rennebu. Utvalget får
årlig avsatt en liten sum til bruk på små
trafikksikkerhetstiltak.
TS-plan
I høst var innbyggerne i Rennebu
invitert til å komme med nye innspill til
TS-planen, som skal revideres for neste
fireårsperiode. Utvalget fikk mange
innspill som har blitt gjennomgått og
prioritert.
TS-befaring
TS-utvalget
inviterte Statens
Vegvesen, busselskapene og Fylkets
TS-utvalg med på befaring den 16.
november for å se på trafikkforholdene i kommunen. Det blir spesielt sett
på tiltak som kan bedre barns og de
myke trafikkanters sikkerhet i trafikken.
Statens Vegvesen har en ekstra pott
med friske midler til å få gjennomført
de høyest prioriterte tiltakene etter
befaringene, som kommer i tillegg til
søknadsmidlene ovenfor.

Følgende tiltak ble prioritert i
møtet:
• Ensidig busslomme for skolebarna ved Bulia – slik at disse
slipper å krysse E6 ved av-/
påstigning fra buss. En enkeltbolig skal få etablert ventelomme
for skolebarna langs veikanten i
stedet for å gå langs E6.
• Sør for Voll langs Rv700 skal det
lages stoppested for buss i begge
fartsretninger slik at dette blir
trygt å bruke.
• Skolebarn ved Flågrenda skal få
utvidet bussholdeplassen slik at
det blir mer trafikksikkert.
Det ble i tillegg avtalt flere andre tiltak av mindre størrelse som Statens
Vegvesen vil bekoste.

Her en noen tiltak som TS-utvalget
har fått utført i samarbeid med søkere
de siste fem år:
• Utbedring og skilting av parkeringsplass ved Vonheim barnehage
• Bygging av stikkvei med busslomme og parkeringsplass ved
Nerskogen skole
• Midler til oppføring av gjerde
langs Berkåk skole og Rennebu
ungdomsskole
• Utbedring av busstopp ved Innset
skole og barnehage, samt rydde
opp i parkeringsforholdene der
• Oppføring av veilys og fartsdumper langs vei nedenfor

Innset skole og barnehage
• Utfylling av veiskulder flere
steder for å lage ventelomme slik
at skolebarna slipper å vente innpå veien
• Ensidig busstopp på Ulsberg
langs Rv3 (før nytt kryss var
bygd) for å unngå sammenblanding trailere og skolebarn
• Midler til å utvide ferist ved
krysset Rv700 – Nerskogsveien på
Grindal for å hindre at skolebarna
måtte inni veibanen for å passere
sperregjerde
• Mjuklikrysset har fått forbikjøringslomme og busstopp er
flyttet
• Forbikjøringslomme ved avkjørsel
til Seierdalen
• Snuplass for skolebuss er etablert
ved Skjepphaugen slik at skolebarna slipper å vente i vegbanen
på bussen
• Siktrydding langs E6 og Rv700 for
å hindre viltet å bli påkjørt
TS-utvalget er avhengig av innspill
fra dere, med beskrivelse av de farlige
forholdene, for at vi skal få forbedret
trafikksikkerheten i Rennebu.
Har du noen innspill, så send dem
til TS-utvalget.

- Teknisk rådgiver -
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Registrering av ledige gårdsbruk
Rennebu bygdekvinnelag har vært en pådriver for å få registrert ledige gårdsbruk og boplasser her i Rennebu. De viste til
vellykkede prosesser andre steder for å få folk til å bo i tomme hus.
I Rennebu er det registrert ca 125 “ledige” gårdsbruk og boplasser. Etter nærmere samtaler med blant andre kjentfolk i
grendene og eiere av plassene, viser det seg at svært få er tilgjengelig på markedet. Denne registreringen har ført til et forsterket fokus på problemstillingen “tomme hus”, men det er vanskelig å iverksette tvangsmidler overfor “passive eiere”, skriver
Trond Jære i et saksframlegg til MTL. Det beste som kan gjøres er å opprettholde fokuset på temaet, samtidig som henvendelser fra aktuelle selgere eller kjøpere blir fulgt opp av servicetorg og andre.
Henvendelser fra eiere som ønsker å selge eller leie bort gårdsbruk kan bl.a. annonsere på www.gardsbruk.no. Ellers oppfordres alle enheter og ansatte i kommunen til å bistå med informasjon og veiledning til alle som ønsker å selge eller kjøpe
småbruk og gårdsbruk i Rennebu.
Har du spørsmål eller innspill, kan du ta kontakt med Trond Jære.

Solidaritetsaksjon ved Vonheim
5- års klubben ve d Vo n h e i m b a r n e h a g e h a r i h ø s t
g j e n n o m f ø r t e n s o l i d a r i t e t s a k s j o n g j e n n o m Fo r u t s
barneaksjon.
Gjennom aktivitetsmateriell har vi blitt kjent med Vasana på 5 år og
hennes familie og venner i Colombo, Sri Lanka.
Målet er å skape nysgjerrighet, toleranse, forståelse og å vise engasjement og solidaritet med barn på en helt annen kant av verden.
Vi har jobbet med dette en formiddag i uka fra slutten av september
til slutten av november. Tirsdag 28. november avsluttet vi med basar
på barnehagen. Vi inviterte foreldre, besteforeldre, andre barn fra barnehagen og 1. klasse ved Berkåk skole.
Der solgte vi varer fra Forut, lodd, kaffe, saft og kaker. 5-årsklubben
var veldig fornøyd med resultatet! Vi fikk inn 4.019 kr som vi skal
sende til Forut sitt arbeid i Sri Lanka.

Kristi Nyhaug og Ingeborg Smestu Holm
selger lodder til inntekt for Vasana i Colombo.

Student Marit fra DMMH spiser mat sammen med
Hans Christian Rokkones.

Tekst/foto: Anbjørg Reirå og Mona Elven

Margaret Wiggen med barnebarnet Jakob Glein i døra, mens
Gjertrud Dahl Solstad studerer salgsvarer sammen med Sunniva
Skjerve og Inga Marie Engesmo (foran Gjertrud).
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Aksjon Håp er ein innsamlingsaksjon som no den 10.
desember 2006 blir gjennomført for tredje gong. Første
gongen var i 1982, og da som NRKs TV-innsamling.
Andre gongen var i år 2000 - som sjølvstendig aksjon.

No i år er det så tredje gongen, for desverre er det
framleis i høg grad bruk for å GJE HJELP til menneske i dei fattigaste landa i verda. Pengane som blir innsamla søndag 10.
desember i år, vil gå til å gjera dei som lever i elendige kår betre i stand til å få ei betre framtid. Vi tenker da på hjelp til å få ei
betre helse, mellom anna ved å gje hjelp til å få reint vatn, støtte utvikling av lokalsamfunn ved å gje høve til “Mikro-lån” til
næringsutvikling og hjelp til utdanning og slik vidare.
På ettermiddagen søndag 10. desember vil ein person med innsamlings-bøsse koma på døra di. Vi vonar du har høve til å
gje eit tilskott til å hjelpe menneske som har det elendig, og seier på førehand - hjarteleg takk!
Tekst: Birgit Foss

Skomakergata for en kveld
Årets julebasar til Rennebu
S ko l e ko r p s h a d d e
S k o m a k e r g a t a s o m k u l i s s e r.
Opplegget var vellykket, og det
var
mange
som
kom
til
Skomakergata i Rennebuhallen denne kvelden. Foruten lotteri og salg av
julebakst og kaffe og kaker ble det
naturligvis musikk både av aspiranter
og hovedkorps.
Bakermester Snipp i Rune Bakks
skikkelse solgte tårnkaker og deilige
nystekte smultringer. Vi fikk også
møte andre kjente fra Skomakergata
og mange julekledde korpsmusikere.
Tekst/foto: Mari Ytterhus

Bakermester Snipp i butikken sin
med mange julekledde drillpiker i Rennebu skolekorps.

Aspirantene Kristine, Kristoffer, Maren, Gaute, Eirik og Martin
spiller klarinett.

Fru Enebær (Mona Engum) og
skomaker Andersen (Stig Løfshus) har
investert i hver sin tårnkake.
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Rennebu kommune
Hørselshjelp i desember

Offentlig ettersyn

Bjørg Voll er å treffe på Frivillighetssentralen
MANDAG 11.desember fra kl.14.00

I medhold av Plan- og bygningslovens §27-2, legges følgende rammeplan ut til offentlig ettersyn:

Ledig leilighet
ved boligavdelingen
Det er ledig leilighet ved boligavdelingen i
Rennebu Helsesenter på Berkåk.
Husleie er pr i dag kr 3.290,- + kr 846.- i strøm
Det er muligheter for å søke bostøtte
Søknaden sendes:
Rennebu alders og sykehjem, Gamle Kongevei 39
A, 7391 Rennebu
Merk konvolutten "Boligavd."
Søknadsfrist 15. desember 2006
Opplysninger om leiligheten kan fåes ved henvendelse til:
Enhetsleder Institusjonsbasert Pleie og Omsorg på
telefon 72 40 25 12

FYSAK
Ta føttene i bruk, også i adventstida.
Isbrodder er ﬁne greier, og anbefales når en går
ute i disse tider. Føret kan være litt skummelt.
Frisk luft gir overskudd og energi
– røde kinn og godt humør.
God advent og God Jul.

98/2 – RAMMEPLAN FOR AVLØP – 1.GANGSBEHANDLING VÅGASKJELET HYTTEOMRÅDE
Avløpsplanen for Vågåskjelet hytteområde omfatter
14 hytter.
Plandokumentene kan sees på:
Rennebu kommune sin hjemmeside www.rennebu.kommune.no eller
Servicetorget i Rennebu kommune.
Eventuelle uttalelser/merknader sendes
Rennebu kommune, Berkåk, 7391 Rennebu
innen 12.01.07.
- Rådmannen -

Båndtvang
Rennebu kommune har vedtatt ny forskrift om
båndtvang. I tillegg til den generelle båndtvangen
fra 1. april til 20. august er det båndtvang:
• Hele året på og ved idrettsanleggene i Rennebu
• På og ved merkede og preparerte skiløyper fram
til 31. mars
• I regulerte rekreasjonsområder og lekeområder
• I områder der bufe beiter fra 21. august til
31. oktober
• Hunder har ikke adgang til barnehager, skolegårder eller kirkegårder (unntatt førerhunder for
blinde og svaksynte)

Årets julegavetips; Skritteller.
En nyttig og annnerledes julegave.
Til salgs på Frivilligsentralen, Rennnebu Nedre
Handel og hos REBUS frisør
Hilsen FYSAK i Rennebu

Kommunale møter
åpne for publikum
07.12.
14.12.
14.12.
19.12.

HOO
MTL (NB Endret dato)
Kommunestyret
Formannskapet

2007
16.01. Formannskapet
25.01. HOO
26.01. MTL

09:00
09:00
19:00
09:00

09:00
09:00
09:00
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God Jul!
Gjør din julehandel på Å-bua
TILBUD 07.12.-23.12.06. (Så lenge beholdningen rekker)

KOLONIAL
Gilde Svinekoteletter
Prior Kalkun
Kims potetgull 300 gr.
Nescafe refill

HUS-HJEM
Kjøkkenhåndkle sett à2 ”Nissegrøt”
Rød Spark til fakkel i tre
Gløggsett m/4 kopper og skål
Gløggkopp sett a 2
Grøtbolle m/4 asjetter

Nyheter i sengetøy og matter
Mye ﬁnt i lys og julepynt
Vi fører Meldalsbunaden
for damer og herrer.
Kvalitet og håndtverk.
Telf. 72498658/ www.coop-aa.no

3990
3490
1190
1990

pr. kg

4900
6900
15900
2900
15900

pr. pk

pr. kg
pr. pk.
pr. pk.

pr. stk
pr sett
pr. sett
pr. sett
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JERN-BYGG
Dometic Electrolux gasskjøleskap 103 ltr. sort
kun 549000
Morsø 1410 vedovn kun
250000
Skil Hawk Oppl.b. drill 18 Volt proffmaskin
kun 79000
Aluminium verktøykoffert /cd koffert
16900
Alkotester CA 4000 pro digital
99000
USB penn 1024MB
49900
Hyttekjele emaljert 22 ltr. m/krane
45000

pr. stk
pr. stk
pr. stk
pr. stk
pr stk
pr. stk
pr .stk

Åpningstider i jul/nyttår
Søndag 17.12
18-22/12
23/12
Julaften
1.juledag
2.juledag
3.juledag
4-5.juledag
6.juledag
Nyttårsaften
1.nyttårsdag
2.januar

Butikk
14.00-17.00
09.00-18.00
09.00-18.00
stengt
stengt
stengt
10.00-14.00
10.00-14.00
10.00-16.00
stengt
stengt
stengt(varetelling)

Kiosk
12.00-14.00, 17.00-21.00
18.00-21,00
18.00-21.00
stengt
stengt
16.00-21.00
14.00-21.00
16.00-21.00
16.00-21.00
12.00-18.00
stengt
18.00-21.00

Aktiviteter
Julelunsj i Å Bedehus søn. 17.12. kl.14.00-17.00 (gratis alle velkommen)
Tirsdag 19.12. Gløggservering 14.00-18.00
Torsdag 21.12. Nissebesøk m/ hestkjøring og musikk fra kl 17.00.

Vi ønsker alle våre kunder ei
god jul og et godt nytt år!

Å

Jerpstad
tlf 72 49 86 50
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Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Har du problemer
på eller utenfor veien,
kommer vi gjerne
og hjelper deg!

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

Vi ønsker alle våre kunder,
medlemmer og andre forbindelser
en riktig god jul og et godt nytt år!
Åpningstider i mellomjula
27.-29. des kl 10-14

Flytt sammen med oss!
Ledige lokaler i Næringshagen. Moderne kontorer med
alle fasiliteter. Bredbånd, kantine, møterom, sentral
beliggenhet. Se mer på vår nettside.

ABB
Odd A. Hoel tlf 24 16 52 07
- salg/markedsføring av systemleveranser
innenfor el-kraft

Interdata Berkåk AS Øivind Frotveit, tlf 72 42 82 00
- regnskap økonomi og rådgivning

Gjensidige Oppdal-Rennebu
Mette Smeplass, tlf 72 42 82 50
- totalleverandør av risikodekninger innenfor
ting og person

Interrevisjon Orkanger AS
Geir Jacobsen, tlf 72 40 23 39
- revisjon og rådgivningsvirksomhet

Takst-Forum Trøndelag AS
Terje Sandhaugen,
tlf 400 04 451
- verditakst på bygg og eiendom

Advokatene Hovstad & Kvernrød M.N.A.
Advokat Anna Therese Flatmo, tlf 905 09 652
alminnelig praksis med hovedvekt på faste
eiendommers rettsforhold, erstatning, familie/
arv og bobehandling.
Rennebu IT-service AS
Idar Morten Aune,
tlf 72 40 23 30 / 411 08 178
Salg og service av datautstyr

Tlf 72 40 42 44 - www.rennebuhagen.no
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Rennebu Bygdearrangement as eies av Rennebu
Næringsforening. Sammen med nærmere 1000 frivillige arrangerer selskapet hvert år Rennebumartnan.
Martnan har utviklet seg til å bli en av Norges viktigste arenaer for salg og markedsføring av norsk husﬂid og håndverk. I tillegg til selve salgsutstillingen
krydres arrangementet med ulike kulturopplevelser.
Selskapet har også ansvaret for driften av Rennebu
Turistkontor, utfører arbeid for Rennebu
Næringsforening, og driver utleie av forskjellig utstyr.

Vi søker etter to personer i
Martnaskomiteen:
Ansvarlig for lag og organisasjoner
Arbeidet består hovedsaklig i å koordinere dugnadsinnsatsen under Rennebumartnan, slik at
de som deltar med frivillig innsats blir i stand til
å gjøre en god jobb. En fordel med noe kjennskap til bruk av data.

RENNEBUA as
Berkåk, tlf 72 42 61 51

Vi ønsker våre kunder
god jul og godt nyttår
Åpningstider 10.00-17.00
Før jul: tors og fred 10.00-18.00
Lille julaften 10.00-14.00
Mellomjula 10.00-14.00 – 6. juledag stengt

Julemat
Sylte, rull, flatbrød, lefse, ost,
spekemat, kokmorr mm
Julegavetips
keramikk, glass, smykker,
tovaprodukt, ullundertøy mm

Åpn. tider:
Ons 18-21 Fre 12-19 Lør 10-15

Kulturansvarlig
som har hovedansvaret for utviklingen og
gjennomføringen av Rennebumartnans kulturprogram som kulturkveld, kirkekonsert, akustisk
aften og andre kulturopplevelser under selve
martnasdagene.

tlf 72 42 64 73 - 48 27 26 49

Enebolig til salgs
BERKÅK Tronskogvn. 16

Det forventes at de som får disse jobbene møter
fast i Martnaskomiteen, og dermed deltar aktivt i
både gjennomføring og utvikling av
Rennebumartnan.
Det er utarbeidet egne stillingsinstrukser for begge
jobbene. Vi legger vekt på personlig egnethet.
Lønn etter avtale. Nødvendig opplæring vil bli gitt.
Har du lyst på en spennende og lærerik jobb i et
kreativt miljø sender du en kort skriftlig søknad
til Rennebu Bygdearrangement as
Berkåk 7391 Rennebu

Meget sentralt beliggende enebolig til salgs. Antatt
byggeår 1970, 1 etg. m/kjeller. Bruksareal 129 kvm,
boligareal 83 kvm. Hovedplanet inneholder nyoppusset
kjøkken, lys og trivelig stue, datarom/kontor, 2 soverom, bad/wc. Kjelleren har stort hobbyrom, matbod,
vedbod, vaskekjeller. Selveiertomt ca 900 kvm.
Prisantydning kr. 690.000 + omk.
Ta kontakt for avtale om visning!

HOVSTAD & KVERNRØD EIENDOM AS
72 43 02 00 post@gauldalsadvokatene.no

innen 22. desember i post eller
e-post: rennebub@online.no
Ev. spørsmål kan rettes til daglig leder
Kenneth Teigen på tlf. 72 42 77 48/ 917 83 500

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
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Vi hjelper deg med

juleantrekket
Avbildet

Dekk-tilbud
Jeg ønsker alle mine kunder ei
god jul og ett godt nytt år!
Åpningstider Berkåk: onsdag 9-16 og torsdag 13-16
Åpningstider Gunnesgrenda: ring for avtale

Skjørt 299,Topp 399,-

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka, GUNNESGRENDA/BERKÅK
tlf 411 90 680 – e-post kjeka@start.no

Stilige sorte draktjakker 399,Spennende nyheter
fra Friis & Company kommer!

Rebustorget,
Berkåk
tlf 948 38 901
Butikken for den selvbeviste kvinne– uten alder

Lys, servietter og blomster
skaper julestemning!
Kom innom og se vårt utvalg

Kjempeutvalg
i fyrverkeri!

God jul
til alle våre kunder!
Åpningstider i mellomjula
Sjekk batt
9.30 - 14.00
eriet
i røykvars
leren

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

Vi ønsker alle våre
kunder ei riktig god jul!
Åpningstider i jula
Lillejulaften 9-15 – 4. - 6. juledag 10-17
Julaften, 1. - 3. juledag stengt
Nyttårsaften og 1. nyttårsdag stengt

Rebustorget, Berkåk

VIKTIG INFORMASJON TIL
VÅRE KUNDER
Nye åpningstider
Åpningstider
20.12 - 23.12 10-19
mellomjula 10-16

Vi ønsker våre kunder God Jul!

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

mandag-tirsdag 9-15
torsdag - fredag 9-15
telefontid onsdag 9-15
tlf kontor 72 42 75 50/fax 72 42 71 51
eksperten@c2i.net

RØR-EKSPERTEN A/S
Berkåk, 7391 Rennebu tlf. 72 42 75 50
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Kjøp nyttige julegaver i år!

Hos oss
får du
kjøpt harde
julepakker!

Motorsager, skogs- og verneutstyr, snøfresere m.m.
630W vinkelsliper kr 120,- + mva
21,6V batteri borrmaskin kr 425,- + mva

God jul og godt nyttår ønskes alle!

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

Åpningstider i romjula: 10.00 - 14.00
Stengt 2. januar grunnet varetelling

Vi holder stengt fra 18. des – 2. febr -07

Vi ø n s k e r a l l e g j e s t e n e v å r e g o d j u l
o g v e l k o m m e n t i l b a k e i 2 0 07
Besøk våre hjemmesider: www.kviknefjellhotell.no
Telefon 62 48 55 50

Tilbud uke 49
Smultringer

Kalkun

fra Lium

frossen, 4-7,4 kg

kr

300

Epler, røde
pr kg

990

pr kg kr

Luteﬁsk
av torsk
pr kg

i romjula

2990

3990

Vi ønsker våre kunder ei riktig god jul og et godt nyttår!
Åpningstider uke 51 kl 9-21
Lillejuleaften 9-20
Romjula
Alle dager 9-18
Søndagsåpent 17. des 14-18

Åpningstider: 9 - 20 ( 18)
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Julen nær mer seg ...
3990 pr kg
9900 pr kg
13900 pr kg
2490 400 gr
9900 pr kg
2990 pr kg
9900 pr kg
7990 pr kg
1990 5 kg
1580 2 kg
990 pr hg
499 pr hg
1690 1 liter

Fa m i l i e r i b b e
P i n n e k j ø t t, gryteklart
P i n n e k j ø t t, hel side
Fa m i l i e d e i g, fersk 400 gr
S y l t e, halv rund
R e k e r, frosne
K a l k u n b r y s t, marinert
R ø k t l a k s, hel side
Po t e t 5 kg - First price
E p l e r 2 kg - First price
S m å g o d t, løs vekt
M a n d l e r, løs vekt
A n i t a h e s t e s k o i s 1liter

Go d Jul !

Åpningstider:
mandag - fredag 09.00 - 20.00
lørdag 09.00 - 18.00

Post i butikk

Fossum AS

7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52
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Statoil Berkåk julen 2006
Julaften
1. juledag
2. juledag
3. juledag
4. juledag
5. juledag
6. juledag
Nyttårsaften
1. nyttårsdag

kl 08.00 - 15.00
Stengt
kl 10.00 - 20.00
kl 08.00 - 22.00
kl 08.00 - 22.00
kl 08.00 - 22.00
kl 08.00 - 22.00
kl 09.00 - 17.00
kl 11.00 - 22.00

Vi ønsker alle våre kunder
en riktig god jul og et godt nytt år!
Statoil Butikk Berkåk
BERKÅK BILSERVICE AS
7391 Rennebu - tlf 72 42 71 50
e-post: sove@statoil.com

K a f fekrok - Medisinutsalg - Post i butikk - Online tipping

Åpningstider
ALLTID
FERSKE BRØD!
Åpningstider jula 2006
Torsdag
21.12.
Fredag
22.12.
Lillejulaften
3. juledag tom
6. juledag

Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu tlf 72 42 65 50

Krans Ø45 cm

Foldbar gren-/tursag sampakket med Mora kniv

alle

Med tyttebær

159,-

198,-

våre

kl 09.00 - 14.00

Vi ønsker alle våre kunder
en riktig ﬁn julehelg!

Tursett Lap-knife

Ønsker

kl 09.00 - 19.00
kl 09.00 - 19.00
kl 09.00 - 17.00

kunder
ei
riktig
god

Bitsett
Bosch. 54 deler

179,-

jul!

Varmekjeledress

Sort
lykt

barn - voksne

for
kubbelys

kun 298,-

98,-

Julenisser
9 - 13
19 - 24 cm

fra19,-

Siste åpningsdag før jul er fredag 22. desember. Stengt i romjula.

BYG G MAK K E R

Berkåk, tlf. 72 42 54 40 Fax 72 42 64 60 * Åpent 7 - 16/ 9 - 13

BeO Byggvare AS
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Bredbånd fra 298,- pr. måned
Bredbåndstelefoni
fra kr. 28,- pr. måned
www.loqal.no Tlf: 980 36 666

Auto
Mester
Flere glade bilister

Periodisk kjøretøykontroll tar du hos oss!
God Jul og Godt Nytt År!
BERKÅK BIL a.s
- autorisert bilverksted -

7391 BERKÅK - Tlf. 72 42 75 90

tlf. 72 42 75 90

Hvis det blir snø,
blir det
sesongstart
lørdag 16. des.
SESONGKORT: Barn 2250,- medl RIL 1680,Voksen 2700,- medl RIL 2025,FAMILIERABATT:
Fra 3. kort, pr kort 400,- på ordinær pris ved kjøp
før 31.12.06 – 100 kr i rabatt pr sesongkort.

Julegaver
til liten og stor!
Vi ønsker alle våre kunder og
forretningsforbindelser
en riktig GOD JUL
og
et GODT NYTT ÅR!
Åpningstider i mellomjula
9.00 - 13.00

Julepynt, planter, sammenplantninger,
dekorasjoner, oppsatser med mere
ﬁnner du på SPIREN
Du ringer - vi bringer!
Bestill i god tid.
Åpningstider siste uka
før jul
onsd - fred 10-18
lørdag
10-16
mellomjula 10-14
Velkommen til julehandel på

Økonor Berkåk
(Interdata Berkåk AS) avd. Soknedal

avd. Trondheim

Postmyrveien 19
7391 Rennebu

2. etg. Meieribygningen
7288 Soknedal

Bratsbergveien 5
7493 Trondheim

Tlf 72 42 82 00

Tlf 72 43 34 07

Tlf 73 82 26 57

Rebustorget
Berkåk
Tlf 72 42 74 45
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KUNNGJØRINGER
Rennebu Frivillighetssentral ønsker alle
samarbeidpartnere, frivillige og alle andre Rennbygg
ei riktig GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!

God jul og godt nyttår ønskes slekt
og kjente i Rennebu.
Brit og Nils Overvik

Takk til Berkåk menighet for boka, og til alle andre
som hugsa meg på 75-årsdagen min. Ingeborg

KUNNGJØRINGER

Juletresalg
Vi selger juletre fra garasjen heime på
Gunnes hver kveld kl 16 – 20 fra fredag
15. des. Vi bringer også juletre i Rennebu.
Tlf. 95940352
Kari Hanna og Gunnar Gunnes

HELDALSVEIEN

Oppmerksomhet på dagen min frabedes. Gjertrud Bakk

blir i vinter brøytet til Rødekorshytta,
fra fredager kl 15 til søndager.
Fra påska åpner hele veien. Gode turmuligheter.

Julekonsert i Rennebu kirke

Adventstreff på arbeidssenteret

fredag 15. desember kl 19.30
Lokale kor og korps eltar.
Bill. voksne kr 100 / 10-15 år kr 50 / under 10 år gratis.

Dette skjer i Rennebu!
07.12. Å p e n k a f e p å F r i v i l l i g h e t s s e n t r a l e n
18.00
08.12. M i d n a t t s k o n s e r t med
Innset kirka
23.00
Buvik songlag og Tore Johansen
09.12. F i r r i j u l s o p p e
Voll Gymsalen 12-15
Voll Skole
10.12. G u d s t j e n e s t e m/nattverd
Helsesenteret
11.00
12.12. T r e n i n g s s k y t i n g
Innendørsbanen 17.00
Rennebu Skytterlag
12.12. A d v e n t s t r e f f
Arb.senteret
10.00
12.12. F o r m i d d a g s t r e f f
Berkåk
11.00
Frivillighetssentralen
13.12. F o r m i d d a g s t r e f f
Menighetshuset 11.00
Diakonutvalget
14.12. A d v e n t s s t u n d m/gløgg
Biblioteket
16-19
14.12. F o r m i d d a g s t r e f f
Voll
11.00
15.12. J u l e k o n s e r t
Rennebu kirke
19.30
m/Rennebu Mannskor, Rennebu Skolekorps,
Rennebu Musikkorps, Rennebu Songkor,
Rennebu Godspelkor
17.12. L å v e f e s t
Nordstuggu Flå 15.00
19.12. T r e n i n g s s k y t i n g
Innendørsbanen 17.00
Rennebu Skytterlag
24.12. F a m i l i e g u d s t j e n e s t e
Berkåk kirke
15.00
m/Rennebu skolekorps
26.12. O f f e n t l i g f e s t med Drivstuen`s Samf.huset Berkåk
R.Gammeldansklubb
26.12. H ø y t i d s g u d s t j e n e s t e
Berkåk kirke
11.00
29.12. J u l e t r e f æ s t
Menighetshuset 15.00
R e n n e b u M u s i k k o r p s tirsd. kl 19.30-22.00 i samfunnssalen
R e n n e b u S k o l e k o r p s torsdager kl 18.00 i samfunnssalen
R e n n e b u S o n g k o r onsdager kl 19.30-22.00 på Voll skole
R e n n e b u M a n n s k o r tirsdager kl 19.30-22.00 på Berkåk skole

Gratis innrykk i kalenderen - kontakt

R e n n e b u Tu r i s t kontor
tlf 72 42 77 05 - turistkontoret@rennebu.net

Tirsdag 12.12.06 kl 10-14
Salg av julevarer. Åresalg kl 11
Salg av kaffe og vafler

Fagforbundet avd 545 Rennebu
avholder årsmøte 24.01.07 kl 19.00 på Torgkroa, Berkåk
Saker til årsmøte må være styre i hende
14. dager før årsmøte.
Styret i fagforbundet

Firrijulsoppe på Voll
i gymsalen på Voll skole lørdag 9. des -06 kl 12-15
Salg av kaffe og hyllkaku, fiskelemse, juletre, kornband,
bakverk og tjukklefse, håndarbeid mm.
Alle velkommen! Voll Grendalag

NHF Rennebu har hatt lotteri 18.11.06
Fruktkorg Janet og Magnar Gunnes, Voll
Fruktkorg Andre M. Lien, Skjetnemarka
Fruktkorg Inger Lise Aspeggen, Berkåk
Fruktkorg Helge Bakkenberg, Innset
Fruktkorg Søstuggu Herrem, Voll
Gavekort kr 250,- Hanna Halland Engan, Soknedal
Gavekort kr 500,- Lars Uvsløkk, Berkåk

Østeuropakomiteen i Rennebu
Vil takke alle som i løpet av året
har bidratt til å hjelpe fattige i Estland.
Innsamling av klær vil også i 2007 bli første torsdag i hver
måned fra kl. 15.00 - 18.00 på Refshus skole.
Oversikt over datoer vil bli oppsatt på butikkene.
Ønsker alle en God Jul og ett Godt Nyttår.
- Styret -

KFO Rennebu
ønsker sine medlemmer og ikke-medlemmer en riktig
God Jul og Godt Nyttår!

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

Rennebu Nytt -

n e s t e n u m m e r 1 8 . jan - frist for stoff 11. j a n -

ndel med
a
h
e
l
u
j
d
o
G
SER
– GULE PRI

Rennebu Nytt

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

Julepølse

Luteﬁsk

Laks

400 gr

Skjeggerød 800 gr

Helsid0

11

90

pr pk

18

90

pr pk

59

00

pr pk

Sylte

Twist

Konfekt

Skjeggerød

Stor pose

Presang

79

39

90

pr kg

90

Kransekake

Julebrus

12 ringer

Ringnes, 1,5 l

99

00

5

90

+ pant

49

90

1/2 kg

Ørret
90
pr kg
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Gule priser gir mer i handleposen

C o o p P r i x B e r k å k ø n s ke r a l l e
ei r iktig G o d Jul
Les kundeavisa på www.coop.no

GULE PRISER = LAVE PRISER
Med Rennebu Nytt når du 2.700 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!

