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Kommunestyret har vedtatt budsjett for
2005, og det ble ikke de store forandringene i
forhold til formannskapets forslag. 

Det ble gjort vedtak om at vikariat for
ledende helsesøster, som fungerer som
enhetsleder ved LFH, reduseres med 10 % -
kr 35.000. Frigjorte midler disponeres slik at
ungdomsrådet tilføres kr 5.000, sang- og
musikkaktiviteter kr 5.000, idrettsarbeid
kr. 5.000 og museumsformål 20.000.

Ellers vedtok kommunestyret følgende
kommentarer til budsjettet:

Plankontoret
Samarbeidsavtalen om felles plankontor

reforhandles.  Omfanget av drifta tilpasses
behovet for de to samarbeidskommunene.
Rennebu sin andel reduseres med 290.000
kroner fra 2006.  Det må arbeides for å finne
løsninger som gjør det mulig å opprettholde
omfanget og kvaliteten på plankontorets tje-
nester på et godt nivå.  For å oppnå dette for-
utsettes aktivt salgsarbeid.

Landbruksvikar
Kommunestyret ber om at administrasjo-

nen drøfter saken med avløserlaget for å fin-
ne fram til løsninger som gjør det mulig å
opprettholde mest mulig landbruksvikartje-
nester innenfor de foreslåtte budsjettrammer.

Skolebruksplan
Kommunestyret ber om at det blir utar-

beidet en skolebruksplan for kommunen.
Planen forelegges kommunestyret så snart
som mulig i 2005, og skal danne grunnlag for
vedtak om fremtidig skolestruktur i kommu-
nen.

Spesialundervisning
Det foretas en gjennomgang av kriterier

omkring tildeling av spesialundervisnings-
midler.  Dette sett i forhold til tilpasset
undervisning i skolene i Rennebu.  Og med
bakgrunn i den vridning fra spesialundervis-
ning til tilpasset undervisning som har vært
forsøkt de siste årene.  

Evaluering av sentraladministrasjonen
Det foretas en evaluering av sentraladmi-

nistrasjonen, inkl. teknisk og landbruk, even-
tuelt politisk organisering.  Formannskapet
utarbeider mandat for videre arbeide.  En ber
samtidig om en vurdering av betalte matpau-
ser for kommunalt ansatte.

Fullstendig vedtak i budsjett-saka finner
du på www.rennebu.kommune.no - under
menyen politikk.

Små budsjettendringer

7391  Rennebu  -  tlf. 72 42 74 45

SALG
Div. gaveartikler 1/2 pris

Div. varer - uansett førpris
NÅ 50,-

Tulipantid
10 stk 69,-

Primula 29,-

FULLDISTRIBUSJON

Felles 
skoleledelse

Kommunestyret
har vedtatt at skolene
i Rennebu utenom
Berkåk skole/
Rennebu ungdoms-
skole organiseres
under ledelse av en
felles rektor. Stedlig
ledelsesfunksjon på
hver skole ivaretas av
en plassjef som er
direkte underlagt rek-
tor. 

Rektorstillingen
inngår i et lederteam
bestående av lederne
ved alle skoler og bar-
nehager i kommunen.
Pedagogisk rådgiver
inngår i teamet, og er
teamets sekretær og
koordinator. 

Under forutset-
ning av at nødvendi-
ge grunnlagsdoku-
menter foreligger
innen utgangen av
mars måned 2005,
iverksettes ordningen
fom. skoleåret
2005/2006.

Ordningen skal i
første omgang gjelde
som en prøveordning
for 3 år. HOO ønsker
ei orientering etter
første prøveår.

I god tid før 3-års-
periodens utløp skal
det foretas en evalue-
ring av ordningen.

Museumsdrift kan være svært vanskelig med et
tilskudd på kun kr. 10.000 (mot 40.000 før), 

var begrunnelsen da kommunestyret økte 
tilskuddet til totalt kr 30.000 for 2005.



2 Rennebu Nytt

Rennebu Nytt
Utgiver: Rennebu kommune og 

Volds FotoGrafiske A/S
Redaktør: Dagfinn Vold
Red.utvalg: Arve E. Withbro (ansv.red.), 

Olav Dombu og  Nelly Svedal
Adresse: Rennebu Nytt, c/o 

Volds FotoGrafiske A/S, 
Berkåk, 7391 Rennebu 

Telefon: 72 42 76 66
E-post: volds@online.no
Abonnement Gratis alle husstander i 

Rennebu, Jerpstad, Kvikne, 
Soknedal og Budal 

Opplag: 2.700 stk.

Det er så tydelig å se om vinteren
hvilke hus som står tomme og hvilke
gårdsbruk som ikke er  bebodd når
snøen ikke er kostet av trappen. Det er
så mye triveligere når det lyser i vindu-
ene og ryker fra pipene. Hus treng folk
og folk treng hus.

Initiativ fra Rennebu bygdekvinnelag
Det er mange som har lagt merke til

at det står  tomme hus og ledige gårds-
bruk i Rennebu. Det er flere som hen-
vender seg til kommunen og spør om
det er småbruk til salgs. Mange  ønsker
å flytte til et gårdsbruk eller bo i
Rennebu utenfor regulert boligfelt. Er
det fornuftig at det står så mye tomt når
det samtidig er interesserte kjøpere?
Rennebu bygdekvinnelag tok tak i det-
te. Etter kontakt med Rennebu kommu-
ne påtok Rennebu bygdekvinnelag å
kartlegge hvor i Rennebu det er ledige
gårdsbruk. Det måtte først settes opp
en liste over aktuelle bosteder.
Bygdekvinnelaget delte kommunen
opp soner og gikk igjennom hver sine

deler ut fra lokalkunnskap. Nå er mate-
rialet samlet og det er laget beskrivelse
med kart for 37 eiendommer. Listen
kan bli lengre.

blilyst:-)
Slagordet som brukt lokalt er: "fra

boplikt til blilyst". Offentlig statistikk
sier at det er over 30% av bebygde
landbrukseiendommer i Rennebu som
ikke er fast bebodd. Det er med andre
ord stort potensiale og store muligheter
for at folk som ønsker å flytte til
Rennebu skal få oppnådd sin drøm om
å bo på landet. Det skaper mye større
trivsel om de som bor i kommunen bor
der fordi de har lyst og ikke fordi de
må. Initiativet til Rennebu bygdekvin-
nelag passet derfor godt sammen med
satsingen til blilyst:-). 

Familietilknyting
Odelsloven har positive hensikter

med at gårdsbruk skal forbli i en slekt
eller families eie. Med bo- og driveplikt
er målet at de som eier et gårdsbruk
også skal bo på det og leve av land-
bruk. Det er sterke følelser knyttet til en
slektsgård. For mange er det tungt å
selge en landbrukseiendom som har
vært flere generasjoner i familiens eie.
Samtidig er det vondt å se at hus står
tomme, bygningene forfaller og inn-
marka gror igjen. Er det ikke da bedre
at nye og unge krefter får ta over? Slik

at husene blir brukt og eiendommen
lever videre. Det betyr mye å ha nabo-
er. Etter mottoet: "mitt hus er din
utsikt", skal vi alle prøve å spre trivsel
rundt oss. 

Lokalt tiltak
I Rennebu er det nå felles satsing for

å legge til rette for salg av ledige/tom-
me gårdsbruk og legge til rette for til-
flytting. Bak denne satsingen står
Rennebu bygdekvinnelag, blilyst:-) og
Rennebu kommune. Bidragsyter i
arbeidet er også nettstedet
gardsbruk.no med kontaktperson
Vegard Vigdenes. Det skal nå arbeides
mer med å få listen over ledige/tomme
gårdsbruk mest mulig komplett. Videre
skal dagens eiere av gårdsbruk på den-
ne listen kontaktes. Først og fremst er
det viktig å informere dagens eier om
hvilke muligheter som eksisterer med
tanke på salg, fradeling, konsesjons-
grense osv. Dernest må dagens eier
komme med sine planer og tanker når
det gjelder bruk av eiendommen. Kan
det være aktuelt å leie ut, dele fra tun,
selge, flytte til Rennebu selv osv. Målet
er at flest mulig som ønsker å flytte til
Rennebu skal få anledning til det. Dette
bør helst la seg gjøre gjennom et frivil-
lig tilbud og ikke et påbud.

Hans Christian Borchsenius
enhetsleder/skogbrukssjef

Småbruk 
i kommunen
– hva skal til for å legge til

rette for flytting til
Rennebu?

Satser sammen for økt tilflytting til
Rennebu, god stemning på møte
6.desember 2004, fra venstre Tora
Husan, Ragnhild Grendal, Vegard
Vigdenes (gardsbruk.no), Odd
Kjøllesdal, Laila Marie Sorte (fra
Fylkesmannen), Trond Jære og Hans
Christian Borchsenius.

Cabareen om Livet
Hovinkoret kommer til Berkåk

samfunnshus søndag 16. januar kl
20 og viser fram cabareen om Livet.
Koret med orkester synger og spil-
ler om en dag i «Anna og Johan»s
liv. Tre av aktørene kommer fra
Berkåk - Reidun Johanne
Haugerud, Bjørg Rise og Haldor
Sørløkken. «Anna» spilles av Bjørg
Rise, mens «Johan» spilles av Roar
Gylland.

Cabareen skal også vises i
Melhus Rådhus fredag 14. januar.
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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

Skolebruksplan
Ingrid Selbæk har på
rekordtid lagt fram en sko-
lebruksplan som i følge
vedtak i HOO skal brukes
som grunnlagsdokument
for vedtak om fremtidig
skolestruktur i kommunen.

Ingrid forteller at planen gir en
samlet  framstilling av behovet for til-
pasninger av skolebygg, oppussing
og investeringsbehov ved skolene.
Planen gir en oversikt over elevtall og
klasser så langt det finnes tallmateria-
le. Den beskriver også ressurssitua-
sjonen og kompetansesituasjonen og
peker på framtidige behov. 

Elevtall
— Barnetallet og fødselstallene for

Rennebu har de senere år sunket.
Dette gir på sikt et relativt lavt elev-
tall på den enkelte skole, sier Ingrid i
rapporten.

Det samlede elevtallet for kom-
munen vil ha følgende utvikling:

2004/05:  363
2005/06:  362
2006/07:  358
2007/08:  344
2008/09:  330
2009/10:  320
2010/11:  304

Prosentvis er nedgangen av ele-
ver størst på Innset med 35% ned-
gang i tidsrommet - fra 40 til 26 ele-
ver. Ellers Berkåk skole som får størst
nedgang i antall elever  - med 111 i
inneværende skoleår til 77 i  2010.
Også ungdomsskolen vil merke en
nedgang i samme tidsrom fra 120 til
100 elever. De andre skolene har min-
dre endringer.

Økonomi
Det er delte meninger om hvilken

økonomisk gevinst en kan påregne
ved sentralisering av skoler. For
Rennebu med et elevtall på ca. 30 pr.
år og 5 skoler må en likevel kunne
påregne en økonomisk gevinst ved
endring av skolestruktur.

Se www.rennebu.kommune.no
For fullstendig utgave av skole-

bruksplanen kan du gå inn på
Rennebu kommunes hjemmeside.

Ungdommens kultur-
mønstring 2005

Ungdommens kulturmønstring
blir arrangert i Rennebuhallen lørdag
den 22. januar 2005 kl 18.00

Musikkhjelpa for Midtre
Gauldal, Meldal og

Rennebu
blilyst:-) har bevilget økonomisk

støtte til fire ulike kulturprosjekter
hvor hensikten er å videreutvikle og
forsterke etablerte sang- og musikk-
miljø. De fire prosjektene er "På
Enlids vis" – Budal, "Vårløsing" –
Løkken, "Musikalsk brukskunst" –
Rennebu og "Visst skal våren kom-
me" – Meldal. 

Kvardagstips  
med  FYSAK

Hvordan  få  litt gratis  mosjon  inn
i  dagens  gjøremål?

Bjørn  Havdal;
"Om  morgenen  når  jeg  går  ned

for  å  tenne  opp  i  ovnen, legger  jeg
beina  under  nederste  trappetrinn
og  tar  noen  sit- up’s  med  katta  på
brystet  som  ballast  og  selskap.

Etter  en  ti – femten  sit  ups  er
det  god  varme  i  ovnen – og  bon-
den  har  fått  litt  trim".

Hvordan  holder  du  deg  i  form
til  daglig? Bjørn  utfordrer  Ingeborg
Rønning  i  Løkkjbakkveien  til  å  for-
telle  RennebuNytt’s  lesere  hvordan
hun  holder  kroppen  i  aktivitet .

Felles barnehageledelse
Kommunestyret har vedtatt felles ledelse i barnehagen i Rennebu - struktur

5 i forslaget.  Det vil si at det blir  én styrer for barnehagene Vonheim, Innset og
Havdal, og én styrer barnehagene Voll, Nerskogen, med plassjef på Nerskogen
og Innset.

Å teksten var av Prøysen...
Rennebu Musikkorps vil sammen med sang-

solist Hilde Halseth med musikere holde tre
konserter med temaet Prøysen. Planleggingen til
samarbeidsprosjektet startet for flere måneder
siden, og nå er de i full gang med intens øving
sammen med korpsets nye dirigent Morten Hole. 

Prøysen-konsertene vil holdes i Oppdal
Kristne Senter lørdag 22. januar (kl 17.00), og
søndag 23. januar holdes det konsert både i
Rennebu kirke (kl 14.00) og Innset kirke (kl
20.00). 

Konferansier på konsertene er Kjell Arve
Husby.
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LEILIGHET LEDIG BOLIGAVDELING
En leilighet er ledig i boligavdeling fra 01.02.05. 
Husleie er pr d.d. på kr: 3620,- + kr 846,- for
strøm pr. mnd. Det kan søkes om bostøtte. 

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes v/
henvendelse til: Enhetsleder IPO på 
tlf. 72402512 eller infotorget tlf 72402504. 
Søknad sendes: Rennebu helsesenter. IPO 
Gamle kongevei 39 A,7391Rennebu. 
Søknadsfrist 20.01.2005. 

VIKARIAT HJELPEPLEIER/ 
OMSORGSARBEIDER
Vikariat 75% skjermet enhet, turnus med arbeid
tredje hver helg er ledig fra d.d. og til
31.12.2005. 
Stillingen kan deles. 
Nærmere opplysninger fåes v/ henvendelse til
enhetsleder IPO på tlf. 72402512. 

Søknad med CV sendes : Rennebu Kommune
v/Rådmannen, Berkåk 7391 Rennebu. 
Søknadsfrist 20.01.2005. 

FAST STILLING KOKK
Fast stilling i 25% kokk ,v/Rennebu alders og
sykehjem ledig fra d.d. 
Nærmere opplysninger  fåes v/ henvendelse til
enhetsleder på telefon 72402512. 
Søknad med CV sendes: Rennebu kommune
v/Rådmannen , Berkåk 7391 Rennebu 
Søknadsfrist 20.01.05. 

eFaktura
Fra 1. januar 2005 tilbyr Rennebu kommune
eFaktura. Nå kan du få regningene fra kommu-
nen rett i nettbanken.

Ta kontakt med din egen bank for å komme i
gang med e-Faktura

AVGIFTSVEDTAK FOR 2005
I henhold til forvaltningslovens § 38 gjøres kjent
at Rennebu kommunestyre i møte den
16.12.2004 fastsatte nye gebyrsatser/ avgiftssatser
som skal gjelde med virkning fra den
01.01.2005. Følgende:

- Vannavgifter – ingen generell økning
- Kloakkavgifter – ingen generell økning
- Renovasjonsavgiften – ingen generell økning
- Gebyr for tømming av slamavskillere økes 

med 6 %
- Gebyr for kart- og oppmålingsforretninger 

økes med 4 %
- Feieavgifta økes med 10 %

Gebyrene for behandling av utslippssaker og
saker i.h.t. plan- og bygningsloven er endret.  De
fleste betalingssatsene er økt med 4 %, noen
betalingssatser er økt vesentlig mer enn 4 %.

Gebyrregulativene/ avgiftssatsene er lagt ut på
kommunens hjemmeside  www.rennebu.kom-
mune.no    De kan også fås ved henvendelse til
servicetorget.  

Rådmannen

Rennebu kommune
Kunngjøringer

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

Velkommen til Berkåk

Vi har ala carte
- mye hjemmelaget mat -
Catering * Selskaps-/møtelokaler

TTulipanens ulipanens 
dag dag 

14.14. janjanuaruar

10 pk 10 pk 69,-69,-
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Gule priser

Berkåk

Tlf. 72 42 72 10  -  BERKÅK - Åpent 9 - 22 (20)

Det skal lønne seg 
å handle gult

Partikjøp!
Konica Minolta 
Laserprinter 
Pagero 1300 W

ÅPENT HVER DAG 

9 - 22 (20)

FAMILIEDEIG
Gilde

1990

Konica Minolta
LASERPRINTER

99900

APPELSINER
Spania

990

COCA COLA 
4 pkn

3490

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

BERKÅK BIL a.s
7391 BERKÅK  - Tlf. 72 42 75 90

- autorisert bilverksted -

Periodisk kjøretøykontroll
tar du hos oss!

tlf. 72 42 75 90

MesterAutoAuto
Flere glade bilister

Rennebua
Tlf 72 42 61 51

Godt Nytt År!
Vi rydder i våre hyller og har

salg fra fredag 14. januar!

JULEVARENE er satt ned til 1/2 PRIS

Håndbroderte juleduker (modeller) og
Materialpakker til juleduker m. garn/bånd

÷ 20%

Rester av FILTTØFLER 1/2 pris

RESTEKURVER med variert innhold

100,-   50,-   20,-
Hjelp oss og få plass til nyheter!

pr.kg 4975 pr. kg

+ pant
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K U N N G J Ø R I N G E R
Familie ønsker å leie leilighet/hus på Berkåk fra 1. mars.

Tlf 97 77 18 94

Takk for all varm omtanke ved vår kjære mamma, sviger-
mor og mor, Kari Engens, bortgang.

Ann Mari m/fam og Ruth m/fam

Takk for all medfølelse, blomster og støtte ved min kjære
Per og vår kjære fars bortgang.

Kari
Anne Kari, Turid og Eli Mette m. familier

Kurs Berkåk 2005
Omsorgsarbeiderfaget
Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Oppstart januar. Eksamen desember.

Påmelding eller spørsmål rettes til
Bjørn Ove Haukdal, AOF Gauldal, tlf 72 43 18 22

Hvem eier KATTUNGEN?
Like før jul kom en nydelig kattunge til oss.

Den er sort, med hvitt bryst, ca 4 mnd gammel.
Ta kontakt med Karen og Rolf Erik Jordet

tlf 724 27 321 - 977 82 119

REGULERINGSPLAN FOR NORDENG II
Rennebu kommunestyre godkjente i møte den 16.12.04,
reguleringsplan for Nordeng II, del av eiendommene gnr.
21 bnr. 42 og gnr. 21 bnr. 43.

MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING – BYG-
GING AV VEI HESTVATNET
Utvalg for Miljø, Teknikk og Landbruk godkjent i møte den
19.11.04, mindre vesentlig reguleringsendring av regule-
ringsplanen for Furusjøen – Hestvatnet godkjent 19.06.86. 
Endring gjelder framføring av vei til tomtene på eiendom-
men gnr.147 bnr.19.
Fullstendig saksutredning kan sees på Rennebu kommunes
hjemmeside: www.rennebu.kommune.no
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato.
Krav om erstatning for tap i forbindelse med reguleringspla-
nen framsettes for Rennebu kommune innen 3 år fra denne
kunngjøring.

Rådmannen i Rennebu

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

Rennebu Turistkontor

Skisesongen er igang
- vi har utstyret!

BILLIGE TOGBILLETTER 
- hvis du bestiller i god tid før avreise!

Velkommen innom til en trivelig handel!

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

Stiga Snowking Duoline m. selvstarter

Norlett brukt 8 hk jordfres 
m. snøfreseraggregat

Alt i skogsutstyr!

Svært fine forhold i 
Nerskogen Skisenter!

Lørdager og søndager kl 11 - 16 (17)

Oppkjørte
turløyper!RØR-EKSPERTEN A/S

Berkåk, 7391 Rennebu  tlf. 72 42 75 50

Åpningstider: 
man - fre  9 - 16 / lør stengt

BADEMILJØ-KJEDENS 
FAGKUNNSKAP 
GIR TRYGGHET!

Vi leverer og monterer alt!

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

vaskerom etc.

www.bademiljo.no



å teksten var av Prøysen
Prøysen-konsert med
Rennebu Musikkorps,

sangsolist Hilde Halseth 
med musikere

Oppdal Kristne Senter
lørdag 22. januar kl 17.00

Rennebu kirke
søndag 23. januar kl 14.00

Innset kirke 
søndag 23. januar kl 20.00

Bill.: kr 100/50

Trekning av 
Rennebu Arbeiderparti/Kvinnegruppas 

Hovedlotteri 2004.
VINNERE:
1. Premie: 2.000 kroner, hovedgev Turid Berntsen
2. Premie: Hardangerduk Anne Grete Sanden   
3. Premie: Duk Olav Hage
4. Premie: Juleduk Margrete Bjørnstad
5. Premie: Duk Otto Skamfer
6. Premie: Pute Ruth Skamfer
7. Premie: Påskeduk Jakob W. Glein
8. Premie: Påskeduk Ann Margrethe Moen
9. Premie: Brikke og Løper Oldebarna Rønningen 

Nordskogen
10. Premie: Løper John Olav Halgunset

Trekning er gjort av styrene i  Rennebu Arbeiderparti og
Kvinnegruppa 10.11 – 04.

Kronerulling Sansehage
Odd Voll kr 200,-
Utfordrer: Tor Olav Uv, Ola Hårstad
Marit Bøe kr 200,-
Utfordrer: Mette Meslo, Ingeborg Bakk Uv
Erling Magnar Kvam kr 200,-
Utfordrer: Håvard Rogogjerd, Lars Rokkones
Kjell Aune kr 200,-
Utfordrer: Anders Rokkonesløkk, Hans Sanden, 
Gunnar Størseth Flaa
Arild Stene kr 200,-
Lilly Uv kr 200,-
Marit Alice og Sverre Aasbakk kr 300,-
Lions Club Rennebu gir en Paviljong til en verdi av ca kr
12000,-
Kvinnegruppa utfordrer lag og organisasjoner til å støtte
saken!
Innbetalinger til Sparebank 1 Midt-Norge, Berkåk!

Har du feil dressjakke etter julebordet i Rennebuhallen?
Ta kontakt med John Krogstad - tlf 72 42 73 46

Årsmøte i Rennebu historielag
i Jutulstuggu på Stamnan torsdag 27. januar kl 19.30.

Vanlige årsmøtesaker
Dagfinn Rodal deltar

Servering av rømmmegrøt, spekemat og kaffe

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i
hende senest 20. januar.

Takk for givergleden 
under flaskeinnsamlinga der vi fikk inn ca kr 15000.

Rennebu Røde Kors

NB: Fristen for innlevering av stoff til RENNEBU NYTT er
flyttet frem en dag p.g.a. tidligere innlevering til Posten.
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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 hilsener til jul. 

Ønsker dere et riktig godt nytt år.     Elise Lånke

Takk for julestjerna vi fikk fra Nerskogen Sanitetsforening.
Bjørg og Johan

Hjertelig takk for all oppmerksomhet på dagen min
01.01.05. Inger Johanne Øien

All oppmerksomhet på dagen frabedes.
Martin Kosberg

BASIS smørekurs 
for ALLE som liker å gå på ski!

i kveld torsdag 13. på KVOs Visningsrom kl 20.00
Heiki Haugland fra Sportshuset Melhus kommer.

Salg av skismurning og utstyr. Servering.
arr: RIL ski

Klær selges på Ulsberg Motell
Stort utvalg i bukser - også for små 6 - 16 år.

Feltskjorter, kniver, gensere m.m.
Åpent fra kl 10-20 alle dager.    Tlf 72 42 56 25

Dør-til-dør-aksjon til flomofre i Asia
arrangeres torsdag 13. januar fra kl 18.00

av Rennebu Røde Kors.
RAP og Kvinnegruppa stiller med frivillige bøssebærere.

Vi trenger flere - ta kontakt!
Ring Rennebu Røde Kors vakttlf 480 70 059

Årsmøte i Rennebu Arbeiderparti
fredag 4. febr. på Hallandsstuggu
kl 18.00 Årsmøte i Kvinnegruppa
kl 19.30 Årsmøte i Kommunepartiet

Vanlige årsmøtesaker
Forslag til årsmøtene må være Bjørn Berntsen eller 

Solveig Træthaug ihende senest 31.01.05. 
Vi oppfordrer alle til å møte opp kl 18.00

Kveldens hovedtaler: Jorodd Asphjell.
- Rennebu Arbeiderparti og Kvinnegruppa -
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Med Rennebu Nytt når du 2.700 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!

Dette skjer i Rennebu!

B Y G G M A K K E R

NORGES STØRSTE
BYGGEVAREKJEDE Berkåk, tlf. 72 42 54 40 Fax 72 42 64 60  *  Åpent 7 - 16/ 9 - 13      BeO Byggvare AS

Oppladdbar støvsuger
14900

Noen få pulverapparat
6 kg
19800

Skotørker
39500

Cherrox
34900

Strøsand på lager!

N y t t å r s s a l g
GARDINER metervare 1/2 pris
KJØKKENFAG 1/2 pris
DYNER 1,40 x 2,00 14900

DYNER 1,40 x 2,20 16900

Div. SENGESETT 9900

Velkommen til et besøk som lønner seg!
Mali, Solveig og Lilly ønsker alle et godt nytt år!

tlf 72 42 77 05  e-post: rennebu@bygdakontor.no

Rennebu Turistkontor

15.01. Håndballkamp Rennebuhallen
16.01. Kabaret  "LIVET" Samfunnshuset 20.00

Hovinkoret
19.01. Poengrenn Klassisk Gunnes

Påmelding senest 18.30 
19.01. Alphakurs Menighetshuset 19.30
19.01. Årsmøte RJFF KVO 19.30
22.01. UKM Rennebuhallen 18.00
22.01. Prøysenkonsert Oppdal Kr. Senter 17.00 

m/Hilde Halseth og Rennebu Musikkorps
23.01. Prøysenkonsert Rennebu kirke 14.00

Prøysenkonsert Innset kirke 20.00
26.01. Poengrenn Klassisk Havdal

Påmelding senest 18.30
27.01. Årsmøte R. Historielag Jutulstuggu 19.30
27.01. Årsmøte m/underh. Rennebuhallen 11.00

Rennebu Pensj.forening.
Håndball P-45 starter treningene søndager kl 20-21

Vinylbelegg/våtromsbelegg  1/2 pris

Thor overfres 38500 Sparepærer 990


