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Lørdag 23. september er det høstmarked på Torget
på Berkåk i regi av Reisen til fjellet, og da kan du
få kjøpt bl.a. grønnsaker.
Foto: Mona Schjølset
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Rennebu i utvikling

I Rennebu kommune har en kunnet se stor byggeaktivitet
særlig de to siste årene. Byggeaktiviteten gir optimisme og
entusiasme som smitter og gir ny aktivitet. Den uttrykker
fremtidstro og er en bekreftelse på at dette er et godt sted å
være.
Den nye storstua i Rennebu er nå tatt i bruk med både
idrettshall og kultursal. Bygget ble kostbart, men da er de
gamle tekniske anleggene oppgradert til dagens krav både
hva gjelder vann, avløp, drenering, brannsikkerhet og el.
Dette er ikke synlige investeringer, men var helt nødvendige. Bygget har fått et vakkert ansiktsløft og vi håper at
storstua vil være i flittig bruk til glede for flest mulig innbyggere.
Det har vært en liten ombygging ved Rennebu barne- og
ungdomsskole, der biblioteklokalene i sokkelen har blitt til
klasserom for 1. og 2. trinnet ved skolen. Alle elevene har
fått god plass, med egne innganger og grupperom i tillegg
til klasserommene. Lærere og elever melder om god plass
og at de trives. Skoleoppstarten har fungert bra. Det jobbes
med å få finansiert et oppgradert uteområde som skal friste
med ulike aktiviteter for alle elever.
Nytt folkebibliotek blir flyttet til torget i de tidligere lokalene
til Birka. Dette planlegges i samarbeid med fylkesbiblioteket.
Bibliotekets oppgave er å være en offentlig møteplass med
formidling gjennom ulike medier. Vi aner at biblioteket blir
et spennende tilskudd til tilbudene i Rennebu. Oppussingen
vil pågå utover høsten, der det enda ikke er satt dato for
åpning.
Rennebu kommune bygger fire hus med totalt 12 nye moderne leiligheter i Løkkjveien. Disse er sentrumsnære og er
beregnet for alle innbyggere – halvparten til utleie og resten

for eie. Første halvdel er ferdigstilt, resten blir ferdige over
nyttår.
Private aktører har nylig bygd og det planlegges flere nye
sentrumsleiligheter på Berkåk. Leilighetene vil være et flott
tilskudd til det eksisterende botilbudet i sentrum. Det er
nødvendig å ha ulike tilbud for å dekke opp den enkeltes
behov for bolig.
Rennebu kommune vil i løpet av oktober ha gjennomført
oppmålingen av de nye tomtene i Trondskogen boligfelt slik
at de blir klare for salg, etter at boligfeltet det siste året har
blitt utvidet med vei og annen infrastruktur.
Rennebu kommune har bygd lokaler og leid ut til Nerskogen
Landhandel, som bidrar til et verdifullt og verdsatt tilbud på
Nerskogen både for våre faste innbyggere og for helgeinnbyggere.
Rema 1000 har etablert seg på Berkåk i sommer og har tilført
sentrum liv og aktivitet som betyr et bedre tilbud for både
innbyggere og forbipasserende.
Hyttebygging har vært et satsingsområde siden 2006, da
reguleringsplanen for Sørøyåsen ble godkjent. Vi har pr i dag
byggegodkjent 1993 nye hytter/ fritidsboliger i Rennebu. Vi
vil snart runde 2000 hytter –en milepæl. I følge med hyttesatsingen har vi satset på å bygge ut bredbånd i kommunen–
og nå arbeides det med ny mobilmast i Jøldalen.
Av oppgaver som er under planlegging og som har vesentlig
stor betydning for Rennebusamfunnet er nytt helsesenter og
ny E6. Begge vil medføre stor byggeaktivitet og vil utløse behov for tilbud og tjenester. Etter ferdigstilling vil rennbyggen
være sikret et oppdatert og moderne helsebygg som gir
tjenester til innbyggerne. Ny E6 vil ha nasjonal betydning;
raskere og tryggere veier mellom landsdelene er målet.
Framtida bringer nye muligheter, men også utfordringer som
befolkningsnedgang og færre inntekter. Men det viktigste er
at innbyggerne trives og har det bra! Vi i Rennebu kommune
jobber daglig med dette som mål!
Lill Hemmingsen Bøe
- ass. rådmann
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Rennebu kommune og Mediaprofil as
Dagfinn Vold
rådmann Birger Hellan (ansv.red.)
ordfører Ola Øie, Janne Havdal
Nordbø og Evy-Ann Ulfsnes
Adresse
Rennebunytt, c/o Mediaprofil as,
Berkåk, 7391 Rennebu
Telefon
72 42 76 66
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Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil.no/
mona@mediaprofil.no
Annonser: mari@mediaprofil.no
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www.rennebunytt.no og
www.rennebu.kommune.no
Abonnement Gratis alle husstander i Rennebu, Soknedal,
Jerpstad, Kvikne og Fagerhaug.
Opplag
3.500 stk

Nystartet andelsbruk Høstmarked
på Grøtte Gård
I disse dager høstes det både blomkål, gulrøtter, charlottløk,
purre og broccoli på Grøtte gård. Den forhenværende potetåkeren er tatt i bruk til nye vekster, og det er ikke bare gårdeierne selv som står for dyrkingen.

Lørdag 23. september inviteres det igjen til Høstmarked i
regi av Reisen til fjellet. Det
hele foregår på Torget, og
her blir det anledning til å
kjøpe lokalprodusert bakverk,
kjøttvarer, honning, grønnsaker, egg og mandelpotet.

Her er plass til enda flere, sier Ranghild Løvseth Øverland og Randi Stulen.
- Vi kan vel ikke kalle det et andelsbruk enda, men på sikt kanskje vi blir enda
flere og formaliserer samarbeidet litt mer.
I sommer har det vært en liten gjeng her,
som har hatt ansvar for hver sine områder
i åkeren. Riktig trivelig har det vært, forteller Ragnhild Løvseth Øverland.
Fin jord
Den dagen Rennebunytt stikker innom
er Randi Stulen der for å sjekke hvordan det står til med grønnsakene på sitt
område. Randi jobber som vernepleier i
Rennebu kommune, men har bakgrunn
som gartner. Dermed har hun mange gode
råd, både til gårdeierne på Grøtte, og til de
andre som er med på samdriftsprosjektet.
- Det har vært veldig nyttig for oss å
ha Randi med på laget ja, hun vet mye og
har erfaring fra lignende virksomhet på
Fosen, forteller Ragnhild.
Ifølge Randi er det fin jord på det
området som blir benyttet, og det er også
svært lite skadedyr i åkeren.
- Kålmøll, gulrotflue og andre skadedyr har vi nesten ikke sett i det hele tatt

her. Om det skyldes et spesielt heldig år,
eller om det generelt er mindre enn ute
på kysten er jeg litt usikker på. Om sommeren er det også fin og lun solgang på
området her, og til sammen gir dette en
flott avling, sier Randi.
Deltar på Høstmarked
Den 23. september blir det anledning til å kjøpe de ferske grønnsakene fra
Grøtte på Høstmarkedet som arrangeres i
regi av Reisen til fjellet.
- Per i dag kan vi ikke si helt sikkert
hvilke varer vi kan tilby på høstmarkedet,
for vi har bare akkurat begynt innhøstingen. Det er jo en del av grønnsakene som
vokser mye nå på slutten av sesongen, så
vi tar med oss det som er klart. Vi synes
det ser bra ut så langt i alle fall, og gleder
oss til å vise fram avlingen, sier Ragnhild
Løvseth Øverland og Randi Stulen.

Emma Aasbakk Engen
selger kort og klovnebilder.
I tillegg kommer ballongkunstner
Anne Baloon, Emma Aasbakk Engen
selger kort og klovnebilder, Hege og
Elisabeth Solberg deltar med tekstilprodukt og elever fra kulturskolen bidrar med
kulturinnslag.
Sosialt og trivelig
- Det er faktisk ganske mye som produseres lokalt her i Rennebu og distriktet
rundt, og det er artig å få vist fram en del
av dette på Høstmarkedet. Jeg vil absolutt anbefale folk å ta turen. Her blir det
mulighet både til å gjøre en god handel og
ikke minst er det trivelig å treffe kjentfolk
over en kaffekopp, sier Merethe Fossum,
sekretær i Reisen til fjellet.
Av Mona Schjølset

Av Mona Schjølset
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DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN
Stamnan, 7392 Rennebu
tlf 72 42 65 60/476 24 600 – www.landbruksverksted.no

• Produksjon og salg av «Terrengen»
• Maskinering- og Sveiseverksted
• Service og reparasjon av traktorer,
redskaper og småmaskiner
• Dekkmaskin og leveranse av alle
typer landbruks- og anleggsdekk
• Olje og smøremidler og
Aspen Motorsagbensin
• Godt utvalg av kjeder,
sverd, filer og sagkjedolje

Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

72 42 80 00
installasjon@krk.no | krk.no

Trenger du elektriker?
Ta kontakt med oss!

Oddvar 905 78 439
Kontor tlf 72 43 11 02

Ditt lokale verksted for
landbruks- og småmaskiner

www.fossline.no
Vi har levert kjøkken og bad
til norske hjem siden 1955

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

Distriktets
kontorleverandør
Vi leverer:
Kontorutstyr og rekvisita,
Kontormøbler/Kontorstoler, Konferanse- og
kantinemøbler, Skolemøbler, Helsemøbler,
Ergonomiutstyr/Belysning, Arkiv/Garderobe,
Kopi- og flerfunksjonsmaskiner, Datamaskiner,
Printere/Telefaxer/Skannere, Kassaapparater,
Frankeringsmaskiner og AV-Utstyr.

Be om å få vå

r nye

kjøkkenkatalo

g

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no
Åpningstider: man-fre 8-16 – tors 8-19

for hele huset
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Vår mann på Oppdal kjører
Berkåk-Støren ukentlig.
Ring og bestill - vi leverer!
Morten 907 20 667
morten@kontorplan.no
Trondheimsveien 5, 7340 Oppdal
Åpningstider mandag - fredag 08.00 - 16.00

”Å bo i en låve”
Dette er tittelen på masteroppgaven til NTNU student
Michelle Lilleby Johannson. Hun har tatt for seg den
uutnyttede ressursen mange tomme, gamle hus utgjør for
den norske landsbygda, og sett på hvordan ny bruk samtidig
kan hindre forfall.

Lill Hemmingsen
Bøe konstituert
som rådmann
I kommunestyremøte 7.
september ble det vedtatt å
konstituere assisterende rådmann Lill Hemmingsen Bøe i
stillingen som rådmann, inntil ny rådmann blir ansatt.

Michelle Lilleby
Johannson har brukt
en gård på Havdal
som utgangspunkt
for sin masteroppgaven i arkitektur.
Lill Hemmingsen Bøe
blir konstituert rådmann fra 1. oktober.

Uisolert rom i kornlåve
med soveplattform.
Fram til 26. september kan publikum
få et visuelt bilde av denne oppgaven
gjennom en utstilling i foajeen på sevicetorget.
Historiebærende og identitetsskapende
I oppgaven til Lilleby Johannson stilles følgende spørsmål:
- Kan man bo i gamle landbruksbygninger og dermed bevare dem?
- Kan husene tilpasses ny bruk samtidig som eksisterende romlige kvaliteter,
atmosfære og materialitet bevares?
- Kan vi på denne måten skape nye
verdier og trekke nytt liv til bygdene?
Spørsmålene blir drøftet gjennom et
konkret eksempel fra en gammel låve i

Isolert kjøkken og stue i kornlåven.
Rennebu, og resultatet ble en fantastisk
boplass med muligheter.
Ifølge Lilleby Johannson er gamle
hus en uutnyttet ressurs, som både er
historiebærende og identitetsskapende.
Utfordringer kan være at bygdene preges av fraflytting, små bruk slås sammen,
husene står tomme og i noen tilfeller kan
følelser forhindre salg.
Har du lyst å se og lære litt mer om
dette temaet og få ny inspirasjon, er det
bare å legge turen innom servicetorget
fram til 26. september.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold
Illustrasjoner: Michelle Lilleby
Johannson

Nåværende rådmann Birger Hellan
har sagt opp sin stilling, og har sin siste
arbeidsdag i Rennebu kommune 30. september. Stillingen er utlyst, og i henhold
til hovedtariffavtalen konstitueres en ny
rådmann i vakansperioden.
Ansatt i Rennebu kommune siden
2000
Lill Hemmingsen Bøe ble ansatt som
teknisk rådgiver i Rennebu kommune 1.
august 2000. Hun har senere hatt stillingen som kommunalsjef HOO, og ble 1.
januar 2013 tilsatt som assisterende rådmann.
- Hun kan i perioden lede organisasjonen på en god måte, og det anbefales
at Lill Hemmingsen Bøe konstitueres
som rådmann i Rennebu kommune fra 1.
oktober 2017 og inntil ny rådmann tiltrer
stillingen, heter det i saksutredningen til
kommunestyret.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold
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Takk til Helge!

Helge Sumstad ble behørig takket av som politi i forrige uke. Dermed er Rennebu lensmannskontor sin epoke ubønnhørlig over.
Det var lensmann for Oppdal og
Rennebu, Finn Skårsmoen, som inviterte
til avskjedsselskap for Helge Sumstad.
Helge gikk av med pensjon tidligere i
sommer, etter å ha arbeidet som lensmannsbetjent i Rennebu siden 1983.
Politiet var naturligvis godt representert under selskapet. Elles var representanter fra kommunen, ambulanse og brann
og redning invitert.

— Veldig overrasket over det store
oppmøte, og det var trivelig. En sånn markering fra arbeidsgiver setter jeg stor pris
på, forteller Helge - som ikke var forberedt på et slikt arrangement.
Nå er Helge definitivt ferdig med politiyrket, og Rennebu lensmannskontor er
stengt. Kontoret er tømt, og bare skiltet på
veggen henger igjen.
Men, Helge er ikke arbeidsledig. Han

Jakten på den
perfekte sesong

Snart Kulturvukku

Rennebus seniorlag i fotball
er ett av fem lag i Norge
som jakter på den perfekte
sesong.
Ved siden av Rennebu som spiller i 6.
divisjon, er det Stom og Moi i 5. divisjon,
Vigør 2 i 6. divisjon og Ørje i 7. divisjon
som kan komme gjennom årets sesong
uten å avgi poeng. Det er en prestasjon
det står respekt av.
Rennebu spiller sine to gjenværende
kamper på hjemmebane. Først ut er Tolga/
Vingelen 2 i kveld torsdag, før sesongen
avsluttes mot Brekken 2 lørdag 7. oktober.
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har nå en stilling som miljøarbeider i
Rennebu kommune, og han er også vikar
ved Støren og omegn begravelsesbyrå.
Samtidig er han fullt engasjert som fotballdommer.
Av Dagfinn Vold

21. - 29. oktober arrangeres Kulturvukku igjen, og en del av
de større arrangementene er allerede på plass.
Det hele sparkes i gang med RennebuSpæll lørdag 21. oktober, og årets tema ”Disco
inferno” borger for liflige rytmer og heftig lysshow.
Et annet høydepunkt er 10. klassens musikaloppsetning av Ronja Røverdatter, som
har premiere torsdag 26. oktober.
- Kulturskolen kommer også til å arrangere en kulturkafé eller minikonsert, det er
ikke helt fastlagt hvordan opplegget blir enda. Utover dette ønsker vi oss gjerne arrangement og aktiviteter gjennom hele uka, gjerne spredt på forskjellige steder i kommunen. Hvis noen sitter med gode ideer er det bare å ta kontakt med meg eller Astri på
Kulturkontoret, oppfordrer Sverre Stenløkk, rektor i kulturskolen.
Av Mona Schjølset

Sausanking i Sansehagen
Forrige tirsdag var det
igjen klart for sausanking i
Sansehagen. Et populært tiltak som ble dratt i gang for
to år siden, og også årets
utgave av sankerdagen ble
en artig opplevelse.
Det var Kjell Olav Hoel, som sammen
med en veldressert gjeterhund og tre like
veldresserte sauer, demonstrerte hvor
enkelt dette kan gjøres. Når sant skal sies
var nok dette av de lettere oppdrag for
denne rutinerte hunden, men oppgaven
ble likevel gjennomført med største innlevelse.
Viktig med sosiale aktiviteter
Leder på dagsenteret, Eli Grøtte, forteller at brukerne generelt setter veldig
stor pris på dyr, og ikke minst den sosiale
biten med kaffe og trivelig prat.
- Mange har også deltatt på sausanking tidligere, og dermed er det en aktivitet de kjenner igjen. Vi ser også at det er
veldig viktig å ha noe sosialt å samles til
i hverdagen. I dag var vi heldige å få fint
vær også, og da smaker det jo ekstra godt
med bålkaffe, sier Eli.
Kjell Olav Hoel var heller ikke tung å
be når det ble spørsmål om å demonstrere
sausanking for de eldre. Etter endt oppdrag fikk også den godslige border collien
bli med inn på Helsesenteret for å hilse på
beboere som av ulike årsaker ikke kunne
bli med ut.
- Jeg ser vel heller ikke bort fra at det
blir servert en og annen god historie i korridorene her etterpå. Kjell Olav er jo et
oppkomme av gode historier, replikker og
vitser. Det setter både brukerne og vi som
jobber her stor pris på, avslutter Eli.
Av Mona Schjølset
Bildene:
Kjell Olav Hoel hadde god kontroll både
på sauene og hunden.
Været var bra og sausankinga samlet
mange ivrige tilskuere.
Jostein Kristoffersen og Ola Kjeka koste
seg ute.
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ønsker velkommen til

Høstmarked

på Torget lørdag 23. september kl 11-15
Lokale matprodusenter er på plass
og selger kjøttvarer, bakervarer, egg, grønnsaker,
mandelpotet og honning
•
•
•

Tekstil fra Hege Solberg og Elisabeth Solberg
Klovnebilder/kort fra Emma Aasbakk Engen
Kulturelle innslag

•

Anne Baloon
kommer og underholder barna

Berkåk

Velkommen
til en hyggelig handel
i vår flotte butikk!

Nytt fra BlackDesign
Smykker og skjerf
ud
Helgatilb

stk
3
a
n
u
l
a
C

kr 59,-

Tid for å sette
høstløken!

Berkåk - tlf 72 42 74 45
Åpningstider: man-fre 10-17 – lør 10-14

8

Rennebunytt

Lørdag 23. september

Kaffe og kakestykke kr 60,Stigs Rugbrød kr 32,Vi selger lokalprodusert mat

kafé og bakeriutsalg på Torget, tlf 72 42 71 23
man-ons 10-16 – tors 10-18 – fre 10-19 – lør kl 10-15

Valget i Rennebu
Valgresultatet i Rennebu fulgte trenden for resultatet ellers i
landet.

Norgesmestere
i skotthyll
Mjuken skotthyllklubb har
tradisjon for å gjøre det bra
i NM, og under åres NM
på Glåmos ble det igjen
Norgesmestere fra Rennebu.

Mjuken Skotthyllklubb.
F.f.v. Johan Aftreht, Odd Voll og
Hans Sanden. B.f.v: Gunnar Bruheim,
Arnolf Hårstad, Tor Næve, Kjell Aune,
Ole Aspeggen, Anders Rokkonesløkk
og Even Sæther.
Fremmøteprosenten ved Stortingsvalget var på 75,9 her i Rennebu, og Ivar Rise stemte
på Berkåk under kyndig kontroll av Torill Skjerve og Mariana Gros Grindvoll.
Valget i Rennebu følger i stor grad
tendensen for det nasjonale valgresultatet.
Forskjellen er at utslagene i Rennebu er
større enn nasjonalt. Senterpartiet har gått
frem hele 9,6% til 31,7% fra forrige stortingsvalg, og sammen med Arbeiderpartiet
har de til sammen 58,9%. Arbeiderpartiet
gikk imidlertid tilbake 4,6% i forhold til
forrige stortingsvalg.
Høyre og Kristelig Folkeparti har beg-

ge gått tilbake, mens Fremskrittspartiet
har gått tilsvarende frem. Det har ført til
at disse tre partiene er omtrent like store
i Rennebu - rundt 11%. Fremskrittspartiet
er det eneste partiet i Rennebu ved siden
av Senterpartiet som har gått frem.
Ellers kan en legge merke til at Venstre
har gått tilbake og blitt mer enn halvert i
forhold til forrige stortingsvalg.
Av Dagfinn Vold

Stemmene i Rennebu etter oppslutning
Parti
Stemmer Oppslutning (%) Endring siste stortingsvalg
Senterpartiet
470
31,7 %
9,6 %
Arbeiderpartiet
403
27,2 %
-4,6 %
Høyre
168
11,3 %
-1,7 %
Fremskrittspartiet
165
11,1 %
2,0 %
Kristelig Folkeparti
163
11,0 %
-2,0 %
Sosialistisk Venstreparti
38
2,6 %
-0,3 %
Venstre
34
2,3 %
-2,9 %
Miljøpartiet De Grønne
22
1,5 %
-0,4 %
Rødt
10
0,7 %
0,4 %
Piratpartiet
3
0,2 %
0,1 %
Liberalistene
2
0,1 %
0,1 %
Partiet De Kristne
2
0,1 %
-0,1 %
Kystpartiet
1
0,1 %
0,1 %
Pensjonistpartiet
1
0,1 %
-0,1 %
Fremmøteprosent
75,9 %		

Det var Hans Sanden, Odd Voll og
Johan Aftreht som ble Norgesmestere i
klassen veteran 60-70 år. Even Sæther,
Kjell Aune og Ole Aspeggen tok sølv i
klassen veteran 70+. Odd Voll har stort
sett gjort det godt i klassen individuelt, og
i år ble det en fin tredjeplass.
Gode resultater
— Vi har vært heldige, men kanskje også litt dyktige da, sier leder i
Mjuken skotthyllklubb Johan Aftreth.
Skotthyllklubben har gjort det bra i år.
Foruten gode resultater i norgesmesterskapet har de gode resultater fra seriekastinga i Orkla krets. Mjuken vant både første- og andredivisjon, og de ble midt på
tabellen i tredjedivisjon.
Stor aktivitet
Johan forteller at klubben har stor aktivitet, selv om de bare har 10 medlemmer.
De kunne tenkt seg flere medlemmer, og
ikke minst yngre medlemmer. De har trening hver fredag og søndag i sommerhalvåret på banen i Løkkjveien. I vinter skal
de også delta med to lag i serien som blir
arrangert i innendørshallen på Heimdal.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Jan Inge Flå
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Middagsbuffet

Tirsdag 26. september kl. 14.30-17.30

REVYSHOWET ROBUST
RENNEBU- SANDBREKKA

Fårikål
Gulasjsuppe med focaccia brød
Sviskegrøt m/fløtemelk
Trollkrem m/vaniljesaus
Voksne kr 195,Kaffe

Barn under 12 år kr 89,-

		

Barn under 2 år gratis

Totalleverandør innen

elektroinstallasjon
• Installasjon i bolig, hytte,
landbruk og næringsbygg
• Elkontroll bolig
• Tele og datanett
• Alarm og brannvarsling

REVY M/PUB OG TRUBADUR
14. OKTOBER

ODD IVAR BERG & KNUT OLA VANG
Telefon: Jens 996 42 897
John Håkon 481 15 515
E-post: post@rennebuelektro.no

Inngang kr: 200/300 - Dørene åpner kl 19.00
Salg av øl og vin - Aldgr 18 år
FORHÅNDSBESTILLINGER AV BILL: 413 05 466 (RUNE)

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN
BERKÅK BIL
AC-Service

Er
dekkene dine
Hjulstillingskontroll
Service alle bilmerker
fortsatt
greie frem til
Flush og skifte av all automatgearolje
Dekk og avbalanseringsmaskin
vinterdekksesongen?
Hydralikkslangeverksted
Kom
innom
for sjekk
Periodisk
kjøretøykontroll
opp tilav
7.500 kg

Maler/Sparkler
Jeg ser etter deg med erfaring i faget som kan
jobbe selvstendig og i team. Du må være
nøyaktig, løsningsorientert, positiv og motivert.
Mulighet for fleksible arbeidsdager.

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted
Lakkverksted
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

Finn ditt verksted:
automester.no • tlf. 800 40 555

BERKÅK BILSKADE
BERKÅK BIL
BERKÅK
BILSKADE
BERKÅK
BIL12
Postmyrveien
12
Postmyrveien

10 Rennebunytt

På grunn av økende arbeidsmengde
søker jeg en dyktig

med snarlig tiltredelse

høstdekkene dine.

Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
7391 RENNEBU
Tlf 977
78 963
Tlf 977
78 963
berkaakbilskade@outlook.com
berkaakbilskade@outlook.com

Din lokale maler for tak og vegger

Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
Tlf 72 42 75 90
berbil@getmail.no
berbil@loqal.no

Søknad og CV sendes snarest til:
malervanmalsen@hotmail.com

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836

KUNNGJØRINGER

Leilighet til salgs!
3 roms leilighet i Trondskogen Borettslag
(TROBO) på Berkåk til salgs.

Leiligheten er lys og solrik og ligger i andre etasje.
Den består av stue med sørvendt veranda, åpent kjøkken,
to soverom og bad. Det er bod i leiligheten samt en
kjellerbod. Car-port under oppføring.
Areal: 76 kvm
Prisantydning: kr 800.000,- + omkostninger
Felleskostnader: kr 4.441,- pr. måned
For nærmere opplysninger og visning,
kontakt Birger Hellan, tlf 918 04 103.
Ønsker ingen oppmerksomhet på dagen 4.10. Bortreist!
- Brage

Rennebunytts høstnummer
kommer torsdag 12. oktober!
Har du idéer eller tips til stoff setter vi
pris på å bli kontaktet.
mari@mediaprofil.no - mona@mediaprofil.no
dagfinn@mediaprofil.no - tlf 72 42 76 66

KUNNGJØRINGER
Historisk vandring
til Orkla bru
søndag 1. oktober kl. 13.00
Det er nå omtrent 100 år siden denne
brua, som er den største i sitt slag i
Skandinavia, stod ferdig. I 2021 er det 100-årsjubileum for
Dovrebanen, strekningen Dombås-Støren, og historielagene har begynt å tenke på hvordan dette kan markeres. Vi
ønsker å komme i kontakt med jernbaneinteresserte, og med
folk som har minner, opplysninger og fortellinger knyttet til
denne jernbanestrekningen.
En fin anledning til å treffes er denne vandringa hvor alle er
velkommen! Som guide har vi med oss jernbaneentusiast og
leder for Dovrebanen - jernbanehistorisk forening Mogens
Juul Rasmussen. Dette er en kort og lett tur.

Møt opp ved det gamle samvirkelaget på Innset.
Ta med mat og drikke!
Arr: Innset historielag og Rennebu historielag

Brodere på ullstoff?
Mandag 2. oktober starter
husflidslaget kurs
i brodering på ullstoff.

Hold deg orientert om
Rennebu kommune på
Facebook!

Kurset ledes av Astrid Hårstad og holdes i
husflidslagets lokaler i Gamle Kongevei 24 (Sanitetshuset)
kl.18.00 - 21.00.
Kurset går over tre kvelder. (2.,16. og 30. oktober)
Kursavgift kr 200,-. Gratis for medlemmer av
Rennebu Husflidslag.
Det må påregnes noe kostnad til nødvendig materiell.
Påmelding innen 27. september 2017 til
Ellen Rokkonesløkk tlf 905 22 345
Arr.

Hyggekveld
i Røde Kors-huset, onsdag 27. september kl. 19.00

ELDRES DAG

arrangeres torsdag 5. oktober
Denne gangen er arrangementet flyttet til Kultursalen i
Rennebuhallen og varer fra 10.30 – 13.00.
• Det vil bli musikk, opplesing og underholdning.
• Kaffe, kaker samt utlodding.

• Sangaften med musikk av Erik Hoel og Rolf Erik
• Maj-Britt Hess: Tema hjerneslag
• Servering av kaffe og karbonader
• Åresalg
Møt opp til en Hyggekveld med LHL- venner

Takk

til alle som sendte meg blomster, gaver og
hilsninger på dagen min.
Agnes

Alle er hjertelig velkommen!
Arr: Rennebu eldreråd
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Myrveien 4, 7391 Rennebu
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neste nummer 12. oktober - frist for stoff 2. oktober -

Rennebunytt

Dette skjer i Rennebu!
21.09 Hyggestund
Helsesenteret
med Kvinnegruppa
21.09 Bønnemøte
Hoelsmoen
21.-22. Bønnedager
Berkåk kirke
23.09 Høstmarked
Torget på Berkåk
24.09 Høymesse
Rennebu kirke
26.09 Språkkafe
Frivilligsentralen
27.09 Medlemsmøte
Kultursalen
Rennebu pensjonistforening
27.09 Hyggekveld, LHL
Røde Kors-huset
28.09 Formiddagstreff
Staure
28.09 Bønnemøte
Hoelsmoen
29.09 Ungdomsgudstjeneste
Innset kirke
01.10 Familiegudstjeneste
Berkåk
01.10 Historisk vandring til Orkla bru
oppmøte gml samvirkelaget Innset
02.10 Søndagsskolen og Yngres Misjonshuset, Voll
03.10 Seniordans
Berkåk
03.10 Språkkafe
Frivilligsentralen
04.10 Medl.møte, Kvinnegruppa Friv.sentralen
05.10 Eldres dag
Kultursalen
05.10 Hyggestund
Helsesenteret
med Kvinnegruppa

12.00
20.30
11-15
11.00
18.30
11.00
19.00
11.00
20.30
19.30
11.00
13.00
17.30
15.30
18.30
19.00
10.30
12.00

05.10
05.10
08.10
08.10
10.10
10.10
12.10
14.10
15.10
16.10
17.10
17.10

Mottak av klær
Refshus skole
Normisjonsmøte/delekveld Hoelsmoen
Høsttakkefest
Hoelsmoen
Høymesse
Nerskogen
Dansetreff, Seniordans
Kultursalen
Formiddagstreff
Omsorgsboligen
Bønnemøte
Hoelsmoen
Revy m/pub og trubadur
Sandbrekka
Når vi kommer sammen
Hoelsmoen
Søndagsskolen og Yngres Misjonshuset, Voll
Seniordans
Voll
Språkkafe
Frivilligsentralen

16-18
20.00
10.00
11.00
10.00
11.00
20.00
19.00
20.00
17.30
14.00
18.30

Rennebu Soul Children øver tirsdager i oddetallsuker
kl 17.30 i Menighetshuset
Gjeterhundtrening oppi Kjønndolpa hos Sissel K. Ulvin
mandager kl 19
Rennebu Husflidslag har åpent hus hver mandag kl 18-21
i Sanitetshuset, Gml. Kongevei 24 (i sokkelen).
Hørselshjelp på Frivilligsentralen
første torsdag i hver måned kl 10-12.

Gratis innrykk i kalenderen!
send epost til mari@mediaprofil.noeller ring 72 42 76 66

Følg med på hva som skjer i Rennebu på

rennebu.com

Telefon 72 43 00 40 – www.soknedal-sparebank.no

