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Nye NAV gir nye muligheter
Fredag 19. oktober åpner
det nye NAV-kontoret i
Rennebu. Tjenestene er de
samme, men likevel har
mye forandret seg på veien.
Av Merete Fossum
Dagens NAV-kontorer er et
resultat av en fusjon mellom Aetat,
trygdeetaten og noen kommunale
velferdstjenester. Det hele grunner i
et stortingsvedtak som ble tatt for
en tid tilbake. Systemet fungerte
ikke tilfredsstillende, og det ble vedtatt at en omorganisering ville være
nødvendig for å heve tilbudet til
ønsket nivå. Ved en sammenslåing
av etatene ville kompetansen og virkemidlene være samlet på samme sted, og på denne måten
gagne både brukere og ansatte. Målet var at behandlingstiden skulle kortes ned, og at løsningene skulle bli bedre.
Kommunene stod noe fritt til å bestemme hvor mye av de
kommunale velferdstjenestene de ønsket å legge inn i den
nye ordningen, men økonomisk sosialstønad var et minimumskrav.
Felles enhet
I 2006 ble det etablert såkalte ”pilotkontorer” over hele
landet, og Midtre Gauldal ble pilotkontor i Sør - Trøndelag.
I løpet av årene 2007 - 2009 skal alle landets kommuner ha
etablert egne kontorer. Og her er Rennebu og Oppdal i en
nokså unik situasjon: De etablerer en felles enhet. Dermed
skal NAV-leder Trond Mesloe organisere to selvstendige
kontorer. Han understreker imidlertid at sammenslåingen
ikke skyldes kommunale eller statlige innskrenkninger.
- Både Oppdal og Rennebu skal ha to fullverdige kontorer med daglig bemanning. De ansatte i Oppdal kommer
til å pendle en del for å bistå i Rennebu, og Rennebu-kon-

Trond Meslo er leder for NAV Oppdal og Rennebu.

toret vil ha sine faste turer til Oppdal. På denne måten kan
vi utveksle erfaring, utnytte ressurser og kompetanse på
tvers av kommunegrensene, forteller Mesloe.
Unikt samarbeid
Han presiserer at brukerne i Rennebu også kan henvende seg til Oppdal, og omvendt, dersom de ønsker det.
Men hovedsaklig blir det de ansatte som skal pendle
mellom kommunene.
- Vi har lengre tids erfaring med å jobbe på tvers av
kommunegrensene i staten, og denne vil vi ta med oss inn i
NAV-kontorene. Et slikt samarbeid er unikt, og er mulig
takket være positive holdninger i begge kommunene, både
politisk og administrativt. Jeg er sikker på at dette vil bli en
løsning som kommer alle parter til gode. Oppdal og
Rennebu er offensive, nytenkende og vi blir lagt merke til,
sier Mesloe.

DAGENS MIDDAG
www.berkaak-veikro.no
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Valg av formannskap
Kommunestyret vedtok torsdag 4. oktober endelig sammensetning av formannskap og begge hovedutvalgene.
Formannskapet
Ordfører Bjørn Rogstad (Felleslista H)
Varaordfører Tora Husan (Kristelig Folkeparti)
Medlem Knut Ingolf Dragset (Senterpartiet)
Medlem Rune Olaisen (Det norske Arbeiderparti)
Medlem Eli Krogstad (Felleslista V)

NAV-kontor i tråd med tiden
Åpent kontorlandskap med
eget mottaksrom, stillerom og
samtalerom: Rennbyggene får
et NAV-kontor i tråd med
tiden.
Av Merete Fossum

Mette Enoksen er en av tre ansatte
som vil bli å finne på det nye Rennebukontoret fra 19. oktober. Hun gleder
seg til å komme i gang, og legger ikke
skjul på at hun er spent på hvordan
den nye ordningen vil fungere i praksis.
- Arealene er dimensjonert ut fra at
de skal romme arbeidsplasser også for
ansatte på oppdalskontoret i tillegg til
oss, forteller Enoksen.
Ressurskrevende prosess
For tiden jobbes det for fullt med å
få lokalene innflyttingsklare til
åpningsdagen.
NAV-leder
Trond
Mesloe forteller at etableringsfasen
begynte allerede i januar.
- Denne fasen har tatt mye ressurser. De siste månedene har vi drevet
med fysiske tilpasninger i tillegg, og
dette har medført noe redusert tilgjengelighet. Dette er beklagelig, men
vanskelig å unngå i en etableringsfase.
En slik prosess, som innebærer mange
nye elementer å forholde seg til, gjør at
vi trenger tid til å la det praktiske sette
seg ordentlig. Vi vil ikke være ferdig

Mette Enoksen gleder seg til å flytte inn i nye lokaler.
utviklet på lang tid enda, forteller
Mesloe.

september måned. Gode tall til tross,
for NAV er dette ti for mye.

Han lover imidlertid at folket fortsatt vil få sine penger til rett tid.
Brukerne vil ikke merke stort til forandringene, bortsett fra at behandlingstiden skal bli raskere og de vil kunne gi
et bredere og bedre tilbud til de brukerne som trenger bistand fra NAV
bistand. Med et åpent kontorlandskap
kan de ansatte utnytte hverandres
kompetanse på en god måte.

- Vårt mål er å få flere ut i arbeid og
færre på stønad. I tillegg tilpasser vi fritids- eller arbeidsaktiviteter for personer som på grunn av fysiske eller psykiske begrensninger ikke kan komme
ut i arbeid, sier Mesloe.

Nye utfordringer
Arbeidsledigheten er for tiden
rekordlav i Rennebu. 0,8 prosent er
gode tall, og tilsvarer kun ti ledige pr.

Fremtidens NAV-medarbeidere vil
også bruke mer tid ute i felten. Dette
for bedre å kunne gi støtte til arbeidstaker og arbeidsgiver. I forbindelse
med etableringen er det etablert
arbeidsgrupper som skal se på blant
annet kulturbygging, kompetansebygging, fysisk utforming og IKT.
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Valg av hovedutvalg
Utvalg for Helse, Omsorg og Oppvekst
Leder Solveig Anglen (Det norske Arbeiderparti), Nestleder Håvard Rogogjerd
(Felleslista V), Rune Olaisen (Det norske Arbeiderparti), Endre Lien
(Senterpartiet), Knut Hårstad (Senterpartiet), Astrid Øverland Kjeka (Kristelig
Folkeparti) og Kirsten Langklopp (Felleslista H)
Utvalg for Miljø, Teknikk og Landbruk
Leder Knut Ingolf Dragset (Senterpartiet), Nestleder Tora Husan (Kristelig
Folkeparti), Ola Øie (Det norske Arbeiderparti), Arnhild Gorsetbakk
(Senterpartiet), Trond Jære (Senterpartiet), Per Arild Torsen (Kristelig Folkeparti)
og Wenche Teigen (Felleslista H)

TV-aksjonen 21. oktober:

Sammen for barn
I Rennebu har vi en solid
stab med gode bøssebærere
som er villige til å bruke noen
timer en høstettermiddag til å
utføre en god gjerning. Vi har
også vært blant de kommunene som har fått en pen plassering på rangeringslisten der
givergleden har vært dokumentert.

Hva er formålet med aksjonen?
Å gi støtte til barn i ulike deler av
verden som er berørt av hiv og aids.
Mange av dem er foreldreløse og vokser opp i lokalsamfunn som ikke er i
stand til å ta godt vare på dem.

Berkåk, 7391 Rennebu
post@rennebu.kommune.no
72 42 81 00
72 42 81 01
08.00-15.30

ordfører Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Hele Norge
synger
Rennebu er invitert av
Oppdal til å delta på
Rikskonsert-prosjektet
“Hele Norge synger”.

Det er løvfallstider og
den årvisse TV-innsamlingsaksjonen nærmer
seg.

Hvem står bak årets TV-aksjon?
TV-aksjonen 2007 er tildelt UNICEF. Den gjennomføres i samarbeid
med Norges Idrettsforbund , Olympisk
Komite og Right To Play fordi idrett er
ett av virkemidlene i hiv- og aidsarbeidet rettet mot barn. Sammen skal
UNICEF og idretten mobilisere givere
og sørge for at barn med hiv og aids
slipper å kjempe alene!

Rennebu kommune
Adresse:
E-post:
Telefon:
Telefax:
Åpningstid:

Hva skal pengene brukes til?
Inntektene skal gå til fire typer tiltak:
• Forhindre hiv-smitte fra mor til
barn
• Medisinering av barn
• Forebygge smitte blant barn og
unge
• Omsorg for foreldreløse og sårbare
barn
Så håper vi at den 21. oktober vil
bli en ”givende” søndag på alle måter.
For nærmere informasjon; gå inn på
www.sammenforbarn.no
Med hilsen
aksjonskomiteen i Rennebu

Du kan holde deg orientert om det som skjer i kommunen på

www.rennebu.kommune.no

Som kanskje noen har fått med seg
allerede, så er Oppdal valgt ut til å delta i et prosjekt i regi av Rikskonsertene
med den ambisiøse betegnelsen ”Hele
Norge synger”. Ideen til prosjektet
kommer fra Åse Kleveland, som nå
også er direktør i Rikskonsertene.
Oppdal har invitert Rennebu til et
samarbeid i prosjektet. Dette medfører
bl.a. at interesserte fra vår kommune
kan delta i ”Jeg kan ikke synge-kurs”.
Kurset starter onsdag den 3. oktober ,
og varer i 5 kvelder, men det er mulig å
hoppe på underveis. Som betegnelsen
på kurset antyder behøver du slett ikke
være noen stor sanger for å delta.
Hovedsaken er at du har lyst. Kurset
holdes i Oppdal kulturhus.
Påmelding
Påmelding til Anne Lise Fløttum tlf
72 40 14 00. Det hele koster kr 350 og
da får du delta i storkoret på festkonserten den 18. november.
Mere info
Nærmere orientering om prosjektet
kan du få ved å gå inn på Oppdal kulturhus sine hjemmesider der det nå
også legges ut billetter til selve hovedarrangementet som går av stabelen i
tidsrommet 16. –18. november.
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Aksjonsdag på Berkåk skole 16. oktober
Den årlige aksjonsdagen ved Berkåk skole går til inntekt for
UNICEF Norge - det samme som TV-aksjonen.
Klassene er igang med forberedelser til aksjonsdagen - både når det gjelder
gevinster og underholdning. Det blir tradisjonelt program på aksjonsdagen, som
starter klokka 10 med tombola, loddsalg, kaffesalg og aktiviteter. Dette varer fram
til klokka 12, da det blir underholdning av alle klassene og trekning på loddsalget.
Dagen avsluttes klokka 13, og RN får opplyst at det er fint å komme i god tid før
klokka 12 hvis men ønsker lodd og kaffe.
Astrid, Kari og Emilie ved tombolaen (arkivbilde).

Kart på internett
Rennebu kommune tilbyr nå web-innsyn i sine kartbaser. Internettsidene inneholder Rennebu kommunes tekniske kartverk, eiendomskart,
fly
fl
ybilder og kommuneplan. I innsynsløsninga kan du blant annet søke på
eiendommer og skrive ut kartutsnitt.
Ved hjelp av funksjonsknapper kan du blant annet flytte deg rundt i kartbildet, endre målestokk og lage egne kart med valgt innhold. Kartbildene kan skrives ut eller de kan kopieres og
settes inn i andre dokumenter. Mer utfyllende opplysninger om hvilke data kartløsningen inneholder og hvordan du bruker funksjonsknappene, finner du i dokument-lenka
“Brukerveiledning Web-Innsyn”.

Velkommen
til jubileumsfest!
Rennebu Musikkorps
feirer i år sitt 30-års jubileum.
I den forbindelse vil vi invitere gamle medlemmer,
korpsvenner,andre venner og alle som har lyst,
til vårt jubileumsarrangement i

Rennebuhallen
lørdag 3. nov kl 19.00
Konsert m/ Rennebu Musikkorps
Påfølgende middag og fest.

Konsertbilletter kr 100,- selges ved inngangen.
Full pakke billetter kr 300,- kjøpes
ved Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05
(Bestillingsfrist 26. oktober), og hos medlemmer

Rennebu Musikkorps ønsker alle
hjertelig velkommen
til å feire jubileet sammen med oss!

Tenk vinterdekk nå!

Pigg/piggfritt
Prøv nye
Good Year
extreme!
Suverene
vinteregenskaper

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka, GUNNESGRENDA
tlf 411 90 680 – e-post kjeka@start.no
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Song og spel på gammelmåten

Andreas Lunnan og Kåre Jessen kommer vil Voll.

K ulturv

Voll skole er arena for de to rustne herrene Andreas Lunnan og Kåre Jessen torsdag 25. oktober kl 18. Andreas spiller piano og Kåre synger. Repertoaret spenner vidt fra skandinavisk visetradisjon via nostalgiske slagere til internasjonal salongmusikk.
Hovedtyngda ligger likevel på kjente og kjære sanger fra Norge
og Sverige, Evert Taube, Dan Andersson, Einar Skjæråsen, Hans
Børli og trønderske størrelser som Otto Nilsen og Birger Jørstad.
Forestillinga er varm og fylt med humor fra to karer som trives
godt sammen med sitt publikum. Frivillige sørger for kaffe og noe
å bite i. Forestillinga passer nok best for mer voksne, og vi håper
at mange finner veien til Voll denne seine høstkvelden i oktober.
Arrangør for kvelden er Rennebu Frivillighetssentral.

Friluftsdag på Buvatnet
umiddelbart etter Mestermøtet som
bygdeungdomslaget arrangerer på
Grusbanen på Berkåk.

Rennebu kommune markerer miljøåret i
2007, Buvatnet er et flott friluftsområde og blir
trofast benytta av turgåere og skolen, denne
lørdagen blir det ulike aktiviteter for alle, målet
er å få både dem som bruker området regelmessig og dem som sjelden tar turen til å ta en
dag ute i det fri.
Gunnar Bruheim forteller historien rundt
isskjæringa på Buvatnet, og det blir naturstikonkurranse med fokus på miljø, - fine premier. Det blir kaffe å få når det fyres opp under
svartkjelen, og råd for grilling for den som har

lyst til å ta med seg grillmat. Tine ambassadøren demonstrerer ulike produkter og byr på
smaksprøver. Ellers er det opp til hver enkelt å
ta med seg mat og drikke etter behov. Det blir
mulighet for å padle kano og å prøve fiskelykken.
Små og store, unge som eldre oppfordres til
å pakke sekken og ta turen bortpå Buvatnet
denne lørdagen i oktober. Blant alle som deltar
blir det trukket ut tre gavekort a kr. 500,- fra en
sportsbutikk.

kku

Lørdag 27. oktober arrangerer
Rennebu kommune og FYSAK
friluftsdag på Buvatnet.
Arrangementet blir dratt i gang

Rennebu
- hvert år
i oktober
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Gaver fra utstillere Rennebumartnan 2007
Utstillere
Gave
Vinner
1. Hognamat
Fenalår
Eva Illøkken
2. Høylandsgommi Gomme
Ola Kjeka
3. Romstad Gård
Einebærgele
Brit Gustafsson
4. Romstad Gård
Franskdrue-gele
Bodil Hårstad
5. Romstad Gård
Akevittgele
Ingrid Meslo
6. Romstad Gård
Rosegele og Energimix Mali Hårstad
7. Skånåliseter
Marinert Gjeta (ost)
Margot Stavne
8. Gangstad Gårdsy. Gangstad Spesial
Marit Anita Bruholt
9. Gangstad Gårdsy. Salatost/Edel blå
Janne Sanden
10. Gangstad Gårdsy. Karveost/havrekjeks
Ragna Myrmo
11. Hitra Gårdsmat Rømme og Grotteost Magne Skinderhaug
12. Hitra Gårdsmat Røm.smør og Blåost
Hildur Lilleindset
13. Hitra Gårdsmat Røm.smør & Hitra Hvit William Løvrød
14. Hitra Gårdsmat Rømme og Salatost
Liv Sæther Flå
15. Rennebu Skog & Hage Gåstaver
Johanne Eggan
16. Rennebu Snekkeri Hjørnehylle
Unni Smestu
17. Kari Aunaas
Strikket rose
Sigrid Lundaløkk
18. Tr.heim Brukskunstfor. Keramikkskål
Jan Ivar Granheim
19. Tr.heim Brukskunstfor. Keramikkskål
Margaret Wiggen
20. Tr.heim Brukskunstfor. Keramikkskål
Einar Sigstad
21. Trønder-design Silkeskjerf
Rolf Erik Jordet
22. Anett-Kristin
Skjerf
Håvard Hoel
23. Randis porselensverk. 2 glass
Sigrid Ramlo
24. Lafto
Byggesett
Sunniva Ryen
25. Kristin Børresen Akvarell
Turid Kjølstad
26. Benth Owesen
Glassfat
Ingjerd Steen
27. Dagfrid E. Fenstad Bok
Jorun Voll
28. Jan Olav Aune
Skinnpuff
Odd Kjøllesdal
29. Jan Olav Aune
Penn
Hilde Bjerkset
30. Jan Olav Aune
Kalkulator
Kjell Nakken
31. Annes keramikk Katt
Haldis Havdal
32. Trond Killi
Trekopp m/lokk
Ragnhild V Stokkli
33. Trebua Vingelen Stettfat
Oddveig Bjørnås
34. Edda Mork
Katt”
Stig Stensheim
35. Asbjørgs veveri
Rød løper
Randi Hårstad
36. Frank Smed
T-lys stake
Annfrid Granmo
37. Astrid Kaurel Øybekk Babyleke
Arild Skjulshus
38. Kniv-Ola
Kniv
Hege Dverseth
39. Astrids Glass
Fat m/katt
Per Ivar Wold
40. Storli Keramikk Stor blomsterpotte
Astrid Østerås
41. Rørostweed
Sitteunderlag
Anne S. Fagerbekk
42. Petter Vollen
Nøtteknekker
Bjørg B. Sundset
43. Petter Vollen
Ørepynt
Stig Wiggen
44. Storli Keramikk Blomsterpotte
Martin Bøe
45. Rune Bruvik
Treskål
SteinRobert Haugen
46. Ole Eggan
2 stk engler
Ivar T. Hoel
47. Ole Eggan
Termometer
Erling Ytterhus
48. Potteriet
Keramikkopp
Ingrid Skamfer
49. Toldnes Design Skinnpung
Hans Joar Skamfer
50. GoForm
Keramikkfat
Anne Svegård
51. Hendrieke Berg Kunsttrykk
Eivind Flå
52. Dreiebuo i Rosendal Trefat
Ståle Rønning
53. Dannys Tresmie Skjærfjøl
Klaus Grendal
54. Dannys Tresmie Skjærfjøl
Stig Dahlshaug
55. Dannys Tresmie Treskål
Frode Havdal
56. Mostua Design
Filt grytekluter
Sveinung Eithun
57. RAP`s Kvinnegruppe Karaffel m/glass
Geir Gunnes
58. Budalshjerte
Genser
Kåre Inge Nygård
59. Pels-strikk
Skjerf i hundeull
Otte Hårstad
60. Randi Drognes
Skjerf (turkis)
Arnolf Hårstad
61. Randi Drognes
Skjerf(rust)
Mona Schjølset
62. Lillebiss
Heklet skjerf
Hans Skain
63. Aunes Keramikk Blå skål
Eva S. Ilvang
64. Anita Duun Lorentsen Stor potteskjuler Arne Per Bjerkås

Gavene er trukket ut blandt alle som deltok på dugnad
under Rennebumartnan 2007.
Gevinstene kan hentes på Martnaskontoret i
Sparebankgården mandag 15. oktober.

65. Torild F. Velure
Lilla tova nål
Margrete Granhaug
66. Torild F. Velure
Blå tova nål
Lene Koldstad
67. Norsk Sølv design
Armbånd
Fridar Skjerve
68. Jan-Arne Ervik
Treskrin
Eli Hukkelås
69. Fjellurt Brødkrydder og turkrydder
Greta Granberg
70. Fjellurt Brødkrydder og skogsrosiner
Mette Smeplass
71. Fjellurt Turkrydder og skogsrosiner
Brage Kosberg
72. Fjellurt Turkrydder og fjellte
Siv Øie
73. Fjellurt Turkrydder og fjellte
Magnus Stokke
74. Tove Nyborg Strikka sjal
Torill T Ytterhus
75. Trond Rastad
T-lysholder
Agnes Børset
76. Øyer Rosemalerverksted Trefat
Nina May Havdal
77. Øyer Rosemalerverksted Trefat
Sissel Lium
78. Øyer Rosemalerverksted Trefat
Åse Marie Næss
79. Galåen Sløyd
Trekopp m/lokk
Liv Bruheim
80. Kari Løberg Borten Smykkesett
Eli Lien
81. Huset med det rare i Glassbilde
Kåre Aas
82. Aasnæs glasværk
Glassengel
Jon Steinar Vagnild
83. Lilleberre
Ørepynt
Solveig Toset
84. OppLys
Trearmet lys
Siv Tollan
85. Småbruket
Rosemalt fat
Mona Elven
86. Otta vev og keramikk Lita skål (gul)
Lars Magne Gunnes
87. Otta vev og keramikk Lita skål (hvit)
Hildur Bøe Heggem
88. mål keramikk
Skål
Andreas Altrichter
89. Nils-Olav Talgøy
Bilde (hjort)
Geir Tore Dullum
90. Daltinn
Lisseslips
Kristin Brekke
91. Østerdalssmia
Hjort i smijern
Knut Sundset
92. Østerdalssmia
Troll i smijern
Solveig Træthaug
93. Hans Olav Lund
Trefat
Bjørn Berntsen
94. Killi Tredreiing
Kopp m/lokk
Gunvor Rise
95. Lineglass
Bilde
Marta Hage
96. Dina Kolås
Ullbilde
Ann Karin Krogstad
97. Vevstuggu
Løper
Knut Ivar Nyhaug
98. Åsen Vev
Løper
Karl P Gustafsson
99. Tove Stafne
Nisse
Roar Haugset
100, Tove Stafne
Nissekone
Bjørn G Haugen
101. Duodu
Lilla skjerf
Roar Holthe Berg
102. AnneBritt Dybdal
Malt form
Tor Ivar Ytterhus
103. Hellandsjø Skinnsøm Skinnvotter
Arne Almskår
104. Brits Keramikk
Skål
Bjørn Eithun
105. Kamer Skinn
Skinnpung
Vegard Skamfer
106. Tone Snarrud
Glassmykke
Hallvard Brattset
107. Norske Angoraprodukter Pannebånd
Kirsten Toset
108. Nabben Brukskunst Trenål
Esten Flatås
109. Fiona¨s Sølvsmie
Smykke
Bjørn Inge Ilvang
110. Solbjørg Kanestrøm Smykke
Kirsten Stubsjøen
111. Solbjørg Kanestrøm Smykke
AnneKari Frengstad
112. Kåre Ramberg
Lysestake
Bjørn Haugerud
113. Jan Helge Helgesen Skjerf m/tiur
Inge Sigstad
114. Jan Helge Helgesen Skjerf m/laks
Torodd Magnussen
115. Jan Helge Helgesen Skjerf m/rose
Cecilie Nygård
116. Capra
Kurv m/såpe&shampo Bodil Rogstad
117. Tinemaker`n i Lom Skap-kontorrekv.
Gudbjørg Solstad
118. Tinemaker`n i Lom Skap-k .for storfiskere Inge Skamfer
119. Tinemaker`n i LomSkap-rekvisita for storjegere Lars BKosberg
120. Birka
Lysestake
Gunhild Hoel
121. Rennebu Bygdearr. Inngang martna 2008 Endre Skjerve
122. Rennebu Bygdearr. Inngang martna 2008 Ingvar Sollid
123. Rennebu Bygdearr. Inngang martna 2008 Karin Hatvik
124. Rennebu Bygdearr. Inngang martna 2008 Gjertrud Solstad
125. Rennebu Bygdearr. Inngang martna 2008 Ivar Gunnes
126. Karin Kristiansen
Vevd veske
Heidi Bones
127. Trønder Design
Silkeskjerf
Helga Smeplass
128. Benth Owesen
Keramikkfat
Mette Enoksen
129. Rennebua
Grytekluter
Hanna Trøite
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Fullmånetur til Herremssetra

“Sound of music”
Den årlige
musikaloppsetningen ved
Rennebu
Ungdomskole
nærmer seg
med stormskritt.

Trymm Anders Smørsgård og Christina Stokke
har hovedrollene i Sound of Music.
Haugerud og Rune Skjolden i spissen og gjør
det hele mulig. I tida etter høstferien vil skolebøkene bli lagt til side og all tid blir brukt på
siste finpuss før premiere. Onsdag 24. oktober
faller teppet for første gang, og mang en spent
sjel blir nok å finne både på og foran scenen.
Forestillingen gjentas på torsdag klokka 12.00
og 19.30, slik at så mange som mulig skal få
anledning til å oppleve hva bygdas skoleungdom har å varte opp med.

kku

Som den syvende
musikalen i rekken,
må det nå trygt kunne kalles en tradisjon
at elever fra 10. klasse gleder bygda med
en skikkelig oppsetning. I år er det
musikalen ”Sound of
Music” som står for
tur, og årets 10. klassekull er allerede
godt i gang med
arbeidet.
Elevene
startet
allerede før sommerferien med å se filmen, og ble raskt inspirert til å skrive seg på
rollelistene. Deretter var det audition og fordeling av alle arbeidsoppgavene som sto for tur.
Hovedrollene som Maria og Kaptein Von
Trapp ble tildelt Christina Stokke og Trymm
Anders Smørsgård, og nesten alle elevene blir
å se og høre syngende på scenen.
Men det skal mye mer arbeid til for å gjøre
en musikal til en suksess enn det man ser på
scenen under premieren. Elever og lærere jobber hardt og lenge med kullisser, kostymer,
PR, lyd og lys, pugger replikker og øver i band.
Også i år som tidligere år, står Ann Kristin

K ulturv

Å gå tur er noe de aller fleste gjør med jevne mellomrom, i
alle fall på dagtid. Men møter du opp ved Rennebu Snekkeri på
Voll fredag 26. klokka halv åtte får du være med på en noe
annen form for tur. Fra snekkeriet vendes snuten oppover marka mot Herremssetra, hvor det vil bli kveldsmat og kaffe - forhåpentligvis under stjerneklar fullmånehimmel. Alle tar med
kveldsmat til seg selv, så ordnes det med drikke oppe ved setra.
Det er en stund siden en gruppe spreke damer på Voll
begynte å gå tur ved fullmåne, og stadig flere har slengt seg på.
Nå håper de at så mange som mulig gir seg med, og understreker at det er det sosiale som i hovedsak er viktig med turen. Det
er Tora, Dordi og Målfrid som står som arrangør av turen.

Rennebu
- hvert år
i oktober
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Kulturbygda Rennebu byr på mange gode kulturtilbud gjennom hele året,
men her er en uke hvor det skjer ekstra mye for store og små – hjertelig velkommen!

For detaljer og enda mer program som kommer etter hvert se: www.rennebu.net
Lørdag 20. oktober

RennebuSpæll
kl 11 –17.15 Konkurranse med tema: Musicals. Inngang: voksne: 100,-/barn: 50,kl 18 Celine og Astrid/Bæstevænnakonsert
kl 19 Festkonsert med Soulmates
kl 20 Premieutdeling – Rennebuhallen Berkåk

Søndag 21. oktober

Konsert med Rennebu Mannskor og
Rennebu Songkor
kl 19.30– Samfunnssalen Berkåk. Inngang: voksne: 100,- - inkl. kaffe/kaker/Barn gratis

Gudstjeneste
Kl 18.00 v/ Tore Samuelsen, Berkåk Kirke, AG4 m/ nattverd.

Mandag 22. oktober

Åpent bibliotek
kl 16 -19 kl. 18 kommer Fredrik Skagen og snakker om sitt forfatterskap og den nye boka si: ”God natt elskede”.
Passer best for voksne/ungdom.

Konsert med Rennebu Barnegospel
kl 18 i Omsorgsboligen på Voll

Tirsdag 23. oktober

Klubb, flesk og duppe
fra kl 14 i Hallandsstuggu. Arr. Orgelkomiteen

Minikonsert med Kulturskoleelever
kl 16 i Rennebu Helsesenter/Omsorgsboliger

Kulturskolen i Rennebu presenterer

“Highlights from Grease”

kl 17.00 i elevkantina på ungdomsskolen. Gratis inngang. Samarbeid mellom kulturskolens sang- og pianoelever,
og kulturskolens nyoppstartede band, presenterer de 10 mest kjente sangene fra musikalen.

Onsdag 24. oktober

Kunstutstilling – Kulturskolens billedfagelever
kl 10 Offisiell åpning. Utstillingen er åpen til fredag 27. oktober kl 15.30 i kommunehusets foajè.
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Åpent bibliotek
kl 10 -13

”Sound of Music”
kl 19.30 Premiere i Rennebuhallen. Ungdomsskolens oppsetning. Inngang: voksne: 120,-/barn: 50,Torsdag 25. oktober

”Sound of Music”
kl 12.00 i Rennebuhallen. Ungdomsskolens oppsetning. Inngang: voksne: 120,-/barn: 50,kl 19.30 i Rennebuhallen. Ungdomsskolens oppsetning. Inngang: voksne: 120,-/barn: 50,-

Åpent bibliotek
kl 16 – 19

Minikonsert med Kulturskoleelever
kl 16 i Rennebu Helsesenter

”Song og spell på gammelmåten”
Andreas Lunnan og Kåre Jessen
Inngang: voksne: 100,-/barn: gratis. kl 18 på Voll Skole. Arr. Rennebu Frivillighetssentral

Fredag 26. oktober

Fullmånetur til Herremsetra
kl 19.30 Oppmøte Rennebu Snekkeri. Ta med niste til felles kveldsmat - kaffe kokes på setra. Arr. Tora/Målfrid /Dordi.

Pubkveld i Samfunnshuset Berkåk
kl 20. Pianoentertainer: Frank Scott. Inngang kr 150,-. Arr. Rennebu Musikkorps

Lørdag 27. oktober

Mestermøte
kl 13. Grusbanen på Berkåk. Kjente personer fra bygda skal delta og få sjansen til å vise seg fram på en annen
måte enn de vanligvis gjør. Arr. Rennebu Bygdeungdomslag

Friluftsdag ved Buvatnet
Umiddelbart etter Mestermøte. Rennebu kommune markerer miljøåret i 2007. Arr. Rennebu Kommune/ FYSAK

Søndag 28. oktober

”Orgelkveld” i Berkåk kirke
kl 19.30 med tema Petter Dass. Gunnar Bonsaksen, Rennebu Mannskor med flere deltar.
Konsert til inntekt for nytt orgel i Berkåk kirke. Etterpå er det kaffe/utlodning i Berkåk Menighetshus.

Det er viktig å ha noe å leve av - men like viktig å ha noe å leve for!

Samarbeidspartnere for Kulturvukku 2007:
Økonor Berkåk

Rennebu Bygdearrangment as
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VIKTIG INFORMASJON TIL
VÅRE KUNDER
Åpningstider
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

Skal du ut å reise med tog i juleferien?
Fortsatt noen ledige Miniprisbilletter i
forbindelse med juletrafikken,
så bestill nå for å få best mulig pris!
Kontakt Turistkontoret for informasjon
og bestilling, eller bruk internett www.nsb.no
Velkommen innom til en trivelig handel!

RØR-EKSPERTEN A/S

Go´foten
har åpnet lokale hos
Astrid frisør på tirsdager.

Ta med håndduk!
Ring for timebestilling!

Mob 913 43 836

synlig i trafi
fikkken

Berkåk, 7391 Rennebu tlf. 72 42 75 50

Det er viktig at ditt barn er
synlig i trafi
fikkken!
De to siste årene har vi delt ut over 500 refleksvester
til 1. og 2. klassinger i Rennebu og Oppdal.
Derfor - ønsker vi å bidra til
å gjøre ditt barn synlig i trafi
fikkken!

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

Rennebuhallen, lørdag 20. oktober 2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hallset Skoles Musikkorps
Grenaderkorpset
Flatåsen Skolekorps
Reithaug Skolemusikkorps
Soknedal Skolekorps
Oppdal Juniorkorps
Viggja og Børsa/Buvik/ Skaun Skolekorps
Vikhammer og Saksvik Skolekorps
Åsvang og Eberg/Brundalen og Charlottenlund
Sjetne Skolekorps
Steindal / Utleira Skolekorps
RanheimSkolemusikkorps
Åsheim Skolemusikkorps

Billettsalg: Voksne kr 100,Barn fra 3 – 16 år: kr 50,Arrangør: Rennebu Skolekorps

kl. 11.00 – 11.20
kl. 11.25 – 11.45
kl. 11.50 – 12.10
kl. 12.15 – 12.35
kl. 12.40 – 13.00
kl. 13.30 – 13.50
kl. 13.55 – 14.15
kl. 14.20 – 14.40
kl. 14.45 – 15.05
kl. 15.35 – 15.55
kl. 16.00 – 16.20
kl. 16.25 – 16.45
kl. 16.50 – 17.10
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Pubkveld i Samfunnshuset

K ulturv

Fredag 26. oktober er det klart for nok en Pubkveld i
Berkåk Samfunnshus. Kveldens arrangør er Rennebu
Musikkorps, og de har denne gangen hyret pianoentertainer Frank Scott til å få opp stemningen! Her blir det
kjente slagere, allsang og gode historier i skjønn forening, så alt skulle ligge godt tilrette for en vellykket
pubkveld! Ifølge artistbyrået sine egne hjemmesider er
Frank Scott en pianoentertainer av internasjonalt format. Han har bred erfaring, og skaper alltid høy stemning når han formidler den ene slageren etter den andre.
Et sikkerstikk på en hvilken som helst pub og pianobar!

RennebuSpæll for 13. gang
Lørdag 20. okto ber braker det løs
med en gedigen
korpsfest i
Rennebuhallen
på Berkåk. Der
samles ca 1000
store og små
musikanter og
drillere med sine
stolte ledere.

Soknedal Skolekorps
under fjorårets RennebuSpæll.

Taco i samfunnssalen. Det vil også bli en bæstevænna-konsert med Celine og Astrid før
Soulmates entrer scenen for å holde festkonserten. Kvelden avsluttes med premieutdeling,
før alle går til dans i samfunnssalen til DJ BIGFOOT.

Spilleglede
I RennebuSpæll skal det være gleden av å
delta, være viktigere enn det som måtte bli
sluttplassering. Dessuten er det viktig å slippe
til sine aspiranter. De skal få utfolde seg og
delta på lik linje med resten av korpset. Det er
en seier for korpset bare det å kunne stille opp
i RennebuSpæll. Korpset har noe å jobbe mot.

Korpsene trives
Det er tydelig at korpsene trives på
RennebuSpæll, for mange kommer igjen år
etter år. Vikhammer og Saksvik Skolekorps og
Oppdal Juniorkorps er de to korpsene som har
deltatt mest, hele 11. ganger. Soknedal
Skolekorps deltar for 8. gang.

Bæstevænnan og premieutdeling
Middag må alle ha, og da vil det bli servert

Så vel møtt alle sammen til en flott korps
dag!

kku

Årets arrangement
er det 13. i rekken, noe
som Rennebu Skolekorps kan være stolt av.
Suksessoppskriften er
enkel, men likevel
genial. Et sosialt stevnemøte med et snev av
alvor. Det viktigste er å samles og vise spilleglede. Det skal være gøy å spille i korps.
Dagen starter med en underholdningskonkurranse hvor temaet i år er “Musicals”. Noe
av suksessen er kanskje nettopp dette med
valg av årlige tema. Her er skolekorpsene utrolig flinke til å arrangere flotte oppsetninger
som varer ca 20 minutt.

Rennebu
- hvert år
i oktober
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Mestermøte

K ulturv

Rennebu BU arrangerer Mestermøte lørdag 27. oktober på Grusbanen på Berkåk. Kjente og
profilerte personer fra bygda skal delta og få sjansen til å vise seg fram på en annen måte enn de
vanligvis gjør. Konkurransen skal være publikumsvennlig og uhøytidelig moro med ulike poster
som deltagerne skal igjennom..
Rennebu Bygdeungdomslag er spesielt interessert i å bevare bygde-Norge og skape aktiviteter
på bygda. I slutten av november skal alle lokallag arrangere aktiviteter med tema ”Sprell levende
bygder, aktivitet der du bor” – et Mestermøte i kulturuka er et ledd i dette. En kreativ aktivitet
som vises i bygda.
Mestermøtet sparker i gang friluftsdagen på Buvatnet, og skal være med på å sette folk i stemning for en aktiv og trivelig lørdag.

Forfatterbesøk av Skagen
Mandag
22. okto ber kl 18
- 19 blir
det for fatterbesøk av
Fredrik
Skagen
på
Biblioteket.

Fredrik Skagen er født i Trondheim i 1936.
Han debuterte i 1968 med romanen Jakten
etter Auriga. Fredrik Skagen er en av Norges
mest produktive, mest oversatte og mest pris-

Han er gift og har to barn. Han har skrevet
siden han var guttunge, og forfattet "romaner"
allerede på folkeskolen. Han trodde ikke han
ville lykkes som forfatter og satset på en karriere som i det minste hadde med bøker å gjøre,
nemlig som bibliotekar. Han arbeidet i 15 år
som bibliotekar og universitetsbibliotekar ved
NTH's bibliotek i Trondheim. Han betraktet
skrivingen som en hobby, og de tre første
romanene ble produsert på kveldstid.
Vanlige åpningstider på biblioket
Mandag og torsdag 16-19
Onsdag 10-13

Orgelklubb og orgelkveld
Tirsdag 23. oktober klokka 14.00 arrangeres det orgelklubb i Hallandsstuggu til inntekt for nytt
orgel i Berkåk kirke. Dette har etter hvert blitt en populær tradisjon, og mange finner veien innom
Hallandsstuggu for en god porsjon med klubb.
Søndag arrangeres det orgelkveld i Berkåk kirke, med
musikk fra bl.a. Gunnar Bonsaksen og Rennebu Mannskor
på programmet. Kvelden er den tiende i rekken og arrangeres til inntekt for nytt orgel i kirka. Ved hjelp av offentlige
midler, gaver fra private og i forbindelse med begravelser er
innsamlingen i ferd med å passere første million. Orgelet
håpes å være på plass innen 2010, slik at bygdas befolkning
så fort som mulig skal få nyte orgelet og dets toner.

kku

Fredrik Skagen vil bl.a. snakke om hvordan
det er å være forfatter, samtidig som han vil
lese fra sin nyeste bok God natt elskede.
Forfatterbesøket passer best for ungdom og
voksne.

belønnede krimforfattere. Han har blant annet
vunnet Riverton-prisen, Bokhandlerprisen,
Glassnøkkelen og Cappelen-prisen. Mange av
Skagens bøker inneholder referanser til et felles univers rundt Trondheim politikammer, og
seriefiguren Morten Martens er en av Skagens
mest kjente og kjære figurer. Det er kommet ut
åtte bøker med Morten Martens i hovedrollen,
den siste Fri som fuglen i 2002.
Skagen er i dag universitetsbibliotekar på
NTNU.

Rennebu
- hvert år
i oktober
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Rennebu kommune
Offentlig ettersyn

Invitasjon til etablererkurs

158/4 – Rammeplan for avløp – vaulan
hytteområde.
Avløpsplan for Vaulan hytteområde omfatter
9 nye hyttetomter.

Denne høsten starter Gauldal Ressurs
i samarbeid med Rognerud Rådgiving et etablererkurs for folk i Midtre Gauldal og omliggende
kommuner.
Kurset har seks samlinger og går frem til mars.
Fire av samlingene vil bli holdt på Støren ved
Gauldal videregående skole på dagtid, i tillegg
kommer to kveldssamlinger med overnatting.
Kurset vil bunne ut i en forretningsplan.
Vi ønsker å fokusere på nettverksarbeid både
under kurset og med en oppfølgingssamling på
høsten 2008. Det vil være 4 timer individuell
oppfølging til hver deltaker inkludert i
kursprisen.
Underveis i kurset kommer Sparebank 1
Midt- Norge, Bårseth Regnskap AS og
kommunene inn med sin kompetanse.
Kursstart: 18. oktober
Det vil bli en egenandel på kr 3150,- pr. deltaker
Faglig ansvarlig: Hedvig Rognerud fra Rognerud
Rådgiving på Røros
Påmeldingsfrist 14. oktober:
Tove-Mette Bjerkenås
Mail: tove.mette.bjerkenas@stfk.no
Tlf 72 43 04 80 / 412 34 397

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 12.11.07
Høring – lokal forskrift for Rennebu kommune
om tømming av slamavskillere, tette tanker mv
og bestemmelser om betaling av gebyr.
Utvalg for Miljø-, Teknikk og Landbruk har i
møte den 20.09.2007, vedtatt å legge forslag til
Lokal forskrift for Rennebu kommune om tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og
bestemmelser om betaling av gebyr, ut til høring.
Forslaget til forskrift kan i sin helhet sees i
Servicetorget Rennebu kommune,
eller på kommunens nettsider
www.rennebu.kommune.no
Eventuelle merknader til forslaget sendes
Rennebu kommune, Berkåk, 7391 Rennebu
innen 22.11.2007
Rådmannen

Infl
flu
uensavaksinen er kommet
Vaksinering 18.10 og 23.10 fra kl 12.00 til
14.30
Rennebu legekontor

Offentlige møter
tilg jengelig for publikum
16.10.
25.10.
01.11.
02.11.
06.11.
15.11.
16.11.

Formannskap
Kommunestyre
HOO
MTL
Formannskap
HOO
MTL

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

Høsttilbud
Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring

Jonsered CS 2150 rock´n roll turbo 3,1 hk
kr 3.850,- inkl. mva
Jonsered CS 2137
kr 1.790,- inkl. mva

Vann og energibrønner

Edvin Eide: 950 34 056
Seierdalen 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com

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

KUNNGJØRINGER

Datakurs for nybegynnere
Kurssted: Kvikne og Rennebu Kraftlag
Innstruktør: Idar Morten Aune, Rennebu IT Servise
Meld deg på til: Jostein Berntsen tlf 997 27 963
Innen 15. oktober
Kurset er åpent for alle
Rennebu Styret

Friluftsdag Buvatnet 27. oktober
Åpning kl 14.00
Kommunen ordner med bål for grilling og kaffe fra svartkjel
Ta med deg mat og kaffekopp eller anna drikke.
Orientering om isskjæringa i Buvatnet
Kanopadling - skolen og Mjuklia låner ut kanoer med redningsvester. Naturstikonkurranse med miljø som tema.
Konkurransen premieres med gavekort i sportsbutikk :
1. premie: kr 1000,2. premie: kr 750,3. premie: kr 500,Vi trekker også tre gavekort à kr 500,- blant alle som deltar.
Fisking er også mulig om du tar med fiskestang.

Velkommen til en trivelig dag i Buvatnet friluftsområde!
Like nord for Berkåk
Arrangør: Rennebu kommune og Fysak

Motor
1,9 D
2,0
2,0hdi
1,9 td
2,0tdci
2,0
5,7
1,9tdi
2,5 d4d
2,4 td
2,5 tdi
2,5 tdi
2,5 tdi
1,9 tdi
2,5 tdi
2,5 tdi
1,9tdi
2,0
2,4 d
1,9 tdi
2,0

Km
42000
79000
239000
178000
34000
108000
42000
138000
126000
106000
178000
103000
189000
220000
64000
68000
279000
213000
195000
245000
220000

Kurs i klauvskjæring og klauvpleie: 12 timer.
Tid og sted: 19. og 20. nov. 07, ved Orkla Samdrift,
Stamnan.
Lærer: Odd Svinsås og Harald Holm.
Kursavgift: ca kr 800,-.
Påmelding til alle kurs (også de i forrige Rennebu Nytt)
innen 15. oktober 2007 gjøres til
Rennebu Avløserlag, tlf 72 42 77 22
E-post: rennebu.avloserlag@n-lt.no

Velkommen til å delta på kurs!

Årsmøte i Rennebu Skytterlag
Torsdag 8. nov kl 19.00 i skytterhuset, Gammelstødalen.
Vanlige årsmøte saker. Se rennebuskytterlag.com for oppdatering og sakliste. Saker som ønskes tatt opp på årsmøte,
sendes styret v/Per Arne Lium innen 25. oktober 07.

Enebolig nær Stamnan med kjøkken, stue, 2 soverom,
bad og WC, vaskerom og gang i 1. etasje samt boder,
og evt. 1 soverom med bad/WC, i sokkeletasje, leies ut fra
1. november 2007. Garasje.
Fin og usjenert beliggenhet, god utsikt.
Interesserte kan ringe 72 83 23 62 eller mobil 918 97 212
Takk til alle som husket meg på 85-årsdagen
den 21. september!
Valborg Sundset

Bruktbilsalg
Merke
03 Renault kanngoo
04 Honda cr-v
97 Peugeot406 stv
00 VW Golf 4-Motion stv
05 Ford Mondeo stv
00 Honda cr-v
05 Dodge ram hemi 4x4
01 Skoda Octavia stv
04 Toyota hi ace 4x4
01 Toyota hi ace 4x4
02 VW transporter
03 VW transporter
99 VW caravelle Syncro 10 set
97 Audi
03 Nissan King cab navara
02 Nissan king cab navara
98 VW golf stv
96 Mitsubishi space wagon 7 seter
94 Toyota hi ace 6 seter
98 Peugeot 806
96 Volvo 460

Kurs høst 2007 i regi av
BYGDEFOLKETS STUDIEFORBUND – Rennebu

Salgspris
79000
249000
69000
142000
239000
168000
299000
138000
178000
135000
89000
119000
179000
85000
196000
188000
79000
55000
59000
55000
29000

2512 Kvikne - Tlf 952 88 834/913 23 319

Design&Tre
• Driver du tremekanisk virksomhet i Trøndelag?
• Ønsker du et større marked og en bedre lønnsomhet?
• Vet du at grafisk profil og riktig design på ditt produkt er et
av de viktigste tiltakene for å nå dette?
Da har Innovasjon Norge - Treprogrammet noe for deg. Vi starter
nå et tiltak for identitetsutvikling for små og mellomstore bedrifter i trenæringa. Vi ønsker å hjelpe i gang et utvalg bedrifter
gjennom et eget designprogram.
Vilkår for å delta er:
• Dere er lokalisert i Trøndelag
• Dere tilhører en tremekanisk bedrift med høy ferdigstillelsesgrad
på produkt og fokus på sluttkunde
• Dere er konkurranseutsatt og har vekstmuligheter
• Bedriften er etablert i markedet
• Dere har en strategisk plan og har økonomisk gjennomføringsevne
• ... og sist, men ikke minst vilje og lyst til å satse på målrettet
design som ledd i bedriftsutviklingen
Syns du dette smaker, så ta kontakt med:

ViTTrøndelag

Design i Trøndelag

v. Per Reidar Næss
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
Postboks 4057, Nordsia, 7726 Steinkjer
Tlf.: 74 13 46 69 / 917 34 811
e-post: prn@tforsk.no

v. Bente Syversen
Innovasjon Norge
Postboks 4330, 7417 Trondheim
Tlf.: 73 87 62 31 / 959 12 535
e-post: besyv@innovasjonnorge.no

Verdiskaping i Trebransjen

Frist for å melde din interesse er 15. oktober 2007

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

Rennebu Nytt -

neste nummer 25. okt - frist for stoff 17. okt -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
kafé - Berkåk
• Buffet m/tradisjonsmat
hver søndag
• Private arrangementer
• Catering

www.godmat-berkak.no
Rebustorget - tlf 72 42 76 98/ 958 19 742

16.10.
16.10.
19.10.
20.-28.10.

Aksjonsdag
Berkåk Skole
10-13
Formiddagstreff
Berkåk
11.00
Pubkveld m/ Rute 4 Sandbrekka
21.00
Kulturvukku i Rennebu
Se eget program på www.rennebu.net
og side 8 og 9 i denne utgaven av
Rennebu Nytt

Rennebu Musikkorps tirs kl 19.30-22.00 i samfunnssalen
Rennebu Skolekorps tors kl 18.00 i samfunnssalen
Rennebu Songkor ons kl 19.30 – 22.00 Voll skole
Rennebu Mannskor tirs kl 19.30-22.00 på Berkåk skole

Gratis innrykk i kalenderen,
kontakt Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05
e-post: turistkontoret@rennebu.net

IX
Takk og PR
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1290
Pluss Juice Coop Ass. 1 liter. Pr stk.
Kyllingkjøttdeig Prior 400g pr. kg 49,75 19 90
1990
Wiener Prior 400g Pr. kg 49,75
Grillet Kyllinglår Prior 1,12 kg pr. kg 62,41 69 00
Tynn Ribbe Skjeggerød Fryst pr. kg
2990

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

Bli medlem
å få kjøpeutbytte
på alle varer!
Se www.coop.no

Les kundeavisen på www.coop.no
FASTE GULE PRISER
Med Rennebu Nytt når du 2.700 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!

