
Nylig ble Hugaas Rugeri sitt kal-
kunklekkeri i Rennebu offisielt
åpnet. Det nye klekke-riet for
kalkunkyllinger har en kapasitet
på 15.000 kyllinger i uka.

Hugaas Rugeri i Soknedal ved innehaver
Roar Aarhaug leier de kommunale byggene
som Rennebu kommune har bygd til formå-
let -  verperiet i Berkåksmoen og rugeriet på
Postmyran industriområde. Husene som ble
bygd har kostet kommunen 15 millioner.
Vedtatt  ramme var 16 millioner. Den kom-
munale byggekomiteen besto av Bjørn
Rogstad (leder), Eivind Flå og Knut Hårstad.

Kalkuner på rekke og rad
Klekkeriet har en kapasitet på 15.000, men det kan

utvides til det dobbelte.
De har nettopp hatt første klekking av kalkunkyl-

ling, og forrige onsdag ble det kjørt ut hele 30.000 kyl-
linger til oppdretterne. Etter 12 uker hos oppdretter er
kalkun-ene 5-6 kg og klar for levering til kundene.

0,8 egg for dagen
Hønene går adskilt fra hannene, og de insimineres

hver uke. Så langt har de nådd en befruktning på 95%.
Etter 25 dager i rugemaskina klekkes kyllingene ut. 

Anlegget er moderne bygd opp, og foring og van-
ning kan styres via data fra Soknedal. 

Skaper arbeidsplasser
Verperi og rugeri vil i seg selv gi 7 - 10 arbeidsplas-

ser, og i nær fremtid vil noen av disse bli utlyst. I tillegg
kommer transport og annen service. Lars Brattset og
Tommy Knutsen er kommet langt med oppføring av
kalkunfjøs - tilsammen med konsesjon på 55.000 kalkun
pr. år.

Slaktekalkun har størst økning her i landet innenfor
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Kalkun fra Rennebu

Roar Aarhaug i Hugaas Ruger (t.h.) viser rådmann 
Arve E. Withbro kalkunhoene i verperiet i Berkåksmoen.

fjørfeproduksjon. Dessuten er avsetningen her i distrik-
tet sikret gjennom slakting hos Norsk Kylling på Støren.
De har nettopp fått finske eiere, som nylig har fusjonert
med Synnøve Finden. Dette sikrer leveranser gjennom
bl.a. ICA og RIMI, så snart får vi kjøpt julekalkun fra
nærmiljøet - om enn ikke i år.

Blomster, lys, 
brikker, duker 

m.m.

Stikk innom å få
mange julegavetips.

Mye nytt!Rebustorget - tlf 72 42 74 45

Fungerende ordfører Bjørn Rogstad ønsker Roar Aarhaug og
Hugaas Rugeri velkommen som leietakere.



Rennebumartnan
- ferdig utviklet,
eller ferdig, var
spørsmålet
Marvin Wiseth
stilte  da Arena
Trøndelag gjestet
Rennebu.

Arena Trøndelag er
et bredt samarbeid mel-
lom aktører i Sør- og Nord-
Trøndelag, for å sette fokus på frem-
tidsutsiktene for næringslivet. Wiseth
innledet for rundt 30 tilhørere, og han
avsluttet med at den enkleste opp-
skrift for suksess er samarbeid. 

— Rennebumartnan skaper
næringskultur, men blir den utnyttet
godt nok?  Dere har en 20 års suksess-
historie, og er et av de mest profesjo-
nelle arrangement i landet. Men, en
må aldri slå seg til ro med at en er
best. Konseptet må videreutvikles, og
jeg mener at martnan må bli mer
nasjonal enn i dag, og da er et nært
samarbeid mellom Rennebumartnan
og Birka meget viktig, fortsatte
Wiseth. — Det er i gode tider en skal
forberede seg og styrke seg for frem-
tiden, men det er en utfordring å for-
andre seg for å styrke seg  fremover.
Wiseth var også innom det å skifte
navn. Han syntes ordet martna ikke
er helt dekkende for Rennebu-mart-
nan, men samtidig er det viktig å ten-

ke seg godt om før en foretar et nav-
neskifte.

Viktig å nå ungdommen
Daglig leder i Birka, Audhild Øie,

synes martnan er for mye rettet mot
de eldre. — Dere har en utfordring i å
nå ungdommmen, som er fremtiden
for martnan på mange forskjellige
plan. Samtidig synes hun at det er en
utfordring med «rommet» martnan
arrangeres i - det blir fort litt for
trangt. Øie understreket viktigheten
med et godt samarbeid mellom mart-
nan, Birka og Rennebu kommune. 

Fungerende ordfører Bjørn
Rogstad synes det er en stor utfor-
dring å holde oppe besøkstallet og å
nå ungdommen. — Det er viktig å
snakke sammen skal vi nå måla.
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Berkåk på snøtoppen
Torsdag 17. november 2005 lå Berkåk på snøtoppen i Norge med 53 cm snø.

Hele Rennebu fikk det var mange
fin julekort-motiv å finne rundt om i
kommunen.

Det ble også anledning til å gå i
de fine skiløypene som Rennebu IL
kjører opp i tilknytning til Rennebu
Skisenter på Berkåk. Hvorfor ikke
gjøre noe mere ut av skiløypene,
når vi hvert år ligger på snøtoppen?
Kan gode krefter gå sammen for å
få lagt treningssamlinger hit?

Arena Trøndelag:

- med fokus på martnan

Banksjef Birger Lie og markedsdirektør
Marvin Wiseth i SpareBank 1 og

Kenneth Teigen i Rennebumartnan 
var sentral under Arena Rennebu.

Ung skaperlyst 
– fra ide til virkelighet

Meldal, Rennebu og Midtre
Gauldal kommuner samarbeider om
en ny, felles entreprenørskapsmesse
for grunnskoler og videregående sko-
ler.

Den har fått navnet Ung skaper-
lyst – fra idé til virkelighet, og skal
arrangeres i Meldalshallen 1. februar
2006.

Navnet på messa er resultat av en
navne- og logokonkurranse blant 9.
klassinger ved Rennebu ungdoms-
skole, studieretning salg og service
ved Gauldal videregående skole og
medier/kommunikasjon og formgi-
vingsfag ved Meldal videregående
skole. Veldig mange gode forslag
kom inn. Vinnerforslaget er laget av
Marte Tøndel, som er elev ved medi-
er og kommunikasjon på Meldal
videregående skole.

Arrangørene håper på god delta-
kelse fra grunnskoler og videregåen-
de skoler i de tre kommunene.
Invitasjon blir også sendt til skolene i
Orkdal, Rindal og Oppdal.

Juryen for navn/logo konkurransen viser
frem vinnerutkastet til Marte Tøndel fra

Meldal. F.v. Bjørn Rogstad, Erling
Lenvik og Ingrid Skarstein.
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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

fung. ordfører Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget

bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Kulturskolens Julekonsert
Julen nærmer seg med raske skritt, og til helga er det første søndag i advent.

Julekonserter og andre arrangement gir også signal om at jula nærmer seg.
Tirsdag 6. desember arrangerer Kulturskolen sin julekonsert, denne gang i
Innset Kirke. Konserten starter kl. 19.30, inngang for voksne er kr 50,-.

— Rennebus kulturtalenter viser seg fram på konserten, og det blir første
mulighet til å se arbeider fra det nye bildefag-tilbudet, forteller kulturskolerek-
tor Ingolf Dragset.

Lyst til å begynne på Kulturskolen?
Elever som har lyst til å begynne på Kulturskolen etter jul, søke nå. Skjema

ligger i Servicetorget på Kommunehuset. Søknadsfrist er 10. desember. 

ABBA-suksess med trøkk
For en konsert Rennebu
Musikkorps arrangerte med
temaet ABBA. Unge sang-
solister stod frem på rekke
og rad og viste slike ferdig-
heter at vi ble mektig impo-
nert..

ABBA-konserten må sies å være
én av de beste konsertene som er blitt
arrangert med lokale krefter. Det er
lenge siden vi har sett så mange og så
unge sangsolister fra Rennebu som
har vært så flinke, og som har vist en
slik utstråling som under denne kon-
serten. ABBA-musikken har fengen-
de rytmer, og kombinasjonen korps,
band, mannskor og solister klang
godt i ørene. 

Unge og lovende
Ida Marie Sandhaugen, Trine

Dullum og Christina Stokke var nær-
mest debutanter i en slik sammen-
heng. De kom alle tre meget godt ut
av det, og vi gleder oss allerede til
neste opptreden.

Alle sangsolister avsluttet med «Thank you for the music».
F.v. Berit Irene Løvmo, Ida Marie Sandhaugen, Trine Dullum, 

Ann Kristin Haugerud, Gunvor Hoset, Christina Stokke og Lill Anita Gunnes.

Berit Irene Løvmo, Gunvor Hoset
og Lill Anita Stokke har vi allerede
hørt ved flere anledninger, og Ann
Kristin Haugerud viste at hun kan
mer enn å dirigere andre sangere. Til
sammen ble dette en fin miks av
debutanter og mer rutinerte utøvere.
Høydepunktene kom på rekke og

rad, men «Slipping through my fing-
ers» med Christina Stokke var nok
den prestasjonen som gjorde mest
inntrykk. 

Vi gleder oss allerede til neste
oppsetting fra Rennebu Musikkorps -
hva nå enn det måtte bli?

Julegrantenning på Berkåk
Søndag 27. november blir det tradisjonen tro tenning

av julegrana på Rebustorget på Berkåk kl. 18.45.
Etter at julegrana er tent blir det appell, gløgg og

anledning til å gi en gave til Kirkens Nødhjelp. Skole-
korpset spiller til juletregangen. Etter tenninga kan du få
gløgg og noe å bite i på menighetshuset. Etter julegran-
tenninga er det lysmesse i Berkåk kirke kl 20.00

Firrijulsåpent på Voll
Tradisjonen tro arrangeres det også i år firrijulsåpent

på Voll, men denne gang er arrangementet flyttet inn i
gymsalen på skolen. Innholdet blir ellers stort sett som
vanlig. Bygdekvinnelaget vil selge lemse og hembåkkå
brød, og det vil bli anledning til å kjøpe både juletre og
kornband. Elleres vil 7. klasse ved skolen selge bl.a.
gløgg. Og dagen er lørdag 10. desember.
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Liten historie om et stort prosjekt i Voll barnehage

Men vent litt – der elva gjør sin
krappeste sving, kan jeg se en frodig
hage med mange barn i lek og aktivi-
tet. Jeg legger spesielt merke til to
gutter med trillebår, og en voksen
som er ivrig opptatt i grønnsakhagen.
Jeg blir nysgjerrig, åpner porten og
går inn for å se hva barna og de voks-
ne her, driver med:

I det vakre og fattige fjellandet
Pakistan, lever Salima i den vesle
fjellandsbyen sammen med mor og
far . Hver dag arbeider hun på mar-
kene som omgir byen. Mor og far
arbeider også der. Salimas familie er
fattige, og Salima kan ikke gå på sko-
len. Hun må arbeide. Myndighetene i
dette landet har knapt hørt om barne-
konvensjonen og barns rettigheter.
Denne oktoberdagen står de tidlig
opp og går til markene for å høste inn
de siste roene som skal opp av jorda ,
før vinteren setter inn.

Idet jeg trår inn porten, kommer
de to guttene ivrig bort til meg med
hver sin trillebår fylt til randen med
grønnsaker og poteter: "Kom! Bli
med og se hva vi har fått til!" De viser
vei bort til grønnsakhagen, hvor jeg
kommer i prat med den voksne:

"Du skjønner at denne hagen for
barn, ligger i et demokratisk land,
med politikere som er veldig gode på
barnekonvensjonen og barns rettig-
heter. Og akkurat det med barns ret-
tigheter til å medvirke , er nedfelt i ny
barnehagelov. Derfor jobber vi voks-
ne med å bevisstgjøre oss selv på
hvordan vi lar barna medvirke i den-
ne hagen. Selv om dette grønnsak-
prosjektet ble satt i gang av meg, så
har jeg gjennom hele prosessen latt
barna virke med på det praktiske
området. Ja, du ser jo to gutter her da,
som har vært ekstra ivrige under hele
prosessen med såing, vanning og inn-
høsting. Men den praktiske biten er jo
bare en liten del av begrepet "barns
medvirkning". Vi voksne utfordres
hele tiden på vårt syn på barn og
hvordan barn lærer i samspill med

omgivelsene. Det blir viktig å lytte til
hva barn egentlig sier, være en med-
undrende og nysgjerrig voksen som
stiller spørsmål istedenfor å gi svar
.Og så må vi tørre å fravike rigide
regler som vi har laget oss. Ja, det vil
med andre ord si: Å ta barn på alvor!
Samtidig blir det enda viktigere å
være en tydelig voksen med tydelige
grenser, for grenser må barna i denne
hagen ha, for å vokse seg trygge, gla-
de og sterke. Også blir det viktig å
bruke litt humor da, oppi alt alvoret! 

Når jeg trår ut av denne hagen
denne fine høstdagen, slår det meg
hvor priviligerte barna i akkurat den-
ne hagen er. Tenk å få leve dager av
sitt liv her!

Mor, far og Salima står krumbøyd
over markene. De arbeider hardt.

Med ett begynner grunnen under
føttene deres å riste, jorda slår store
sprekker. Det høres rop og jammer.
Mor og far griper Salimas hender og
løper for livet. De løper mot landsby-
en og huset sitt for å prøve å komme
seg i sikkerhet. Men det som for noen
minutter siden var det trygge hjem-
met deres, er tilintetgjort av det enor-
me jordskjelvet. De har ingenting
lenger. Over dem åpner himmelens
sluser seg.. Alt blir gjørme, kulde,
smerte, gråt og kaos…. 

Dagens nyhet i Opdalingen:

"På FN-dagen den 24. oktober solgte
barna i Voll barnehage grønnsaksuppe av
selvdyrkede grønnsaker og selvbakte
rundstykker, til inntekt for jordskjelvo-
frene i Pakistan. I går sendte de 1.650
kroner til Redd Barna."

Salima sitter sammen med sin mor
og far i det varme teltet fra Kirkens
Nødhjelp. Fra et krus hun knuger
mellom hendene,stiger lukten av glo-
varm grønnsaksuppe. Hun drikker
begjærlig, og kjenner varmen bre seg
i hver trevl av den spinkle kroppen.
Den næringsrike suppen, det tykke
pleddet som er bredt over skuldrene
hennes, og de varme klærne fra Redd
Barna i Norge, gjør at Salima klarer
seg gjennom vinteren.

Vi i Voll barnehage er takknemli-
ge for at vi fikk medvirke til at Salima
kan klare vinteren. Vårt ønske for
Salima nå i adventstiden er, at hun
ikke bare overlever, men at hun også
vil få rettigheter på lik linje med bar-
na i vår hage!

- Anne Svegård -

I det vakre og rike fjellandet Norge er det
tidlig høst. I en liten kommune som heter
Rennebu, ser jeg ei sølvglitrende elv som

snor seg dovent gjennom gyllent åkerland-
skap og gulnende skogkruller.

Innhøsting av grønnsaker. 
F.v. Sigrid Torsdatter Uv, Kristian

Emstad Bøe, Harald Gaupset Rogogjerd,
Sara Isabel Spallees Hansen og 
Carl Sivert Spallees Hansen.
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Etter 20 år med martna i Rennebu
var det vel på høy tid at det kom noe
permanent som kan minne oss på
hva vi sammen har skapt gjennom
alle disse årene. Sammen med NM-
utstillinga og RennebuSpæll-utstil-
linga vil dette være med å minne oss
på et av Rennebus store fortrinn,
nemlig arrangementskompetanse -
viljen og evnen til å samarbeide og få
til gode arrangement. Dette fortrinnet
bør vi  utnytte og utvikle også i åra
som kommer, sier martnassjef
Kenneth Teigen.

Tankene om en sånn utstilling har
vært der i flere år, og da vi i år likevel
skulle ha en jubileumsutstilling
under Rennebumartnan, fant vi tidlig
ut at vi kunne lage noen plakater som
vi senere skulle ha permanent i
Rennebuhallen. Utstillingen tar for
seg historien, kultur og folkeliv,
utstillere, martnan som inspirasjons-
kilde og dugnadsånda. Å velge ut
tekster og bilder fra 20 år med martna

har ikke vært enkelt, men med god
hjelp fra  Dagfinn Vold og Bjørn
Rogstad kom vi da i land på en skik-
kelig måte, sier Kenneth Teigen. 

Selve monteringen av utstillingen
er det Gunnar Bruheim som har gjort.
Han har for øvrig vært mannen bak
montering av de andre utstillingene i
hallen også.

For å få plassert utstillingen på en
fin plass var det nødvendig med
noen omrokkeringer i hallen.
Kommunen og vaktmestrene har
stilt velvillig opp, og Rennebu
Idrettslag ved Bodil E. Rogstad og
Per Dagfinn Presthus bidro med god
innsats til den nødvendige flyttingen
av Rennebu Idrettslags pokaler og
andre hedersbevisninger til et annet
sted i hallen. Og etter de tilbakemel-
dinger jeg har fått så langt ble dette
meget  bra for alle parter. Så neste
gang du er innom Rennebuhallen bør
du kanskje ta deg tid til en titt både
på martnans utstilling og gjerne også
på de andre utstillingene! 

Permanent martnasutstilling 
på plass i Rennebuhallen

Bibliotek-tipset

Biblioteket har mange bøker for
advent og førjulstid. 

Jostein Gaarder: Julemysteriet
Fascinerende adventsbok for hele

familien. En magisk julekalender for-
teller en historie om ei jente og hen-
nes reise bakover i tid gjennom
Europa. Hun kommer til Betlehem
akkurat i tide til å oppleve Jesu fød-
sel. Samtidig får vi høre en "virkelig"
historie om ei jente som forsvant på
en uforklarlig måte. 
Asbjørn Gildberg: På ski i skogen

Billedbok om Leif som er så glad i
å gå på ski. En dag han går på tur i
skogen møter han  både elg og bjørn
og flere til som synes det er flott at
han har så mye niste med. 
Anne-Stine Thuve: Julens skattkiste

Ny bok med små og store håndar-
beider og hobbyideer for julen. I til-
legg finnes fristende oppskrifter på
julegodt og kaker, og vi kan lese for-
fatterens yndlings-julehistorier. 

Åpningstider: 
mandag og torsdag 16-19. 
onsdag 10-13.

Rennebu skolekorps med julebasar
Fredag 2. desember inviterer

Rennebu skolekorps til julebasar i
Rennebuhallen på Berkåk. Det er nytt
av året at korpset skal ha god gam-
meldags julebasar istedet for julemes-
sa som har vært de senere årene. 

Som basarer flest vil det bli åre-
salg, tombola og hovedlotteri. Ellers
vil det bli anledning til å kjøpe seg
kaffe. 

Naturligvis vil det også bli under-
holdning av korpset. Det vil for første
gang bli anledning til å høre første
års aspiranter opptre, men også juni-
orer, hovedkorps og drill skal også i
ilden. Så her blir det nok mye fin jule-
musikk og en hyggelig kveld.
Julebasaren starter klokka 18.30 og
varer til rundt 21.00.

Engler på Å
På Å i Meldal skal de i år lage ei

trivelig julegate i sentrum. Her vil det
foregå forskjellige ting gjennom hele
adventstida, og på Luciadagen den
13. desember skal de åpne ei engleut-
stilling på bedehuset. De håper på
kjemperespons på tiltaket, og de som
har engler å bidra med kan ta kontakt
(annonse bak i bladet). Det oppfor-
dres til å merke englene godt med
navn, slik at det blir lett å finne tilba-
ke til rettmessig eier.
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KOLSDAGEN
På kols-dagen 16. november
hadde LHL Rennebu stand
på Berkåk og Voll for å
dele ut materiell om
kols(kronisk obstruktiv
lungesykdom). Kols er vår
nye folkesykdom og de sis-
te 30 åra har det vært en
dramatisk økning i antallet
mennesker som dør av kols.

LHL Rennebu mener det er viktig
i sitt arbeid å gi informasjon om hvor-
dan en kan leve med lungesykdom.
Når du får diagnosen kronisk lunge-
sykdom trenger du tid til å venne deg
til tanken. Kanskje vil sykdommen
påvirke eller endre hverdagen din.
Du må også bli fortrolig med medisi-
nene og hvordan dosene skal justeres
i takt med svingninger i sykdommen.
I det materielle vi delte ut var det for
oss viktig å informere om hvordan

du kan leve med sykdommen uten å
la den styre livet ditt.

Mange lungesyke blir tungpusten
og utmattet av selv enkle, dagligdag-
se aktiviteter. Ved å gjøre ting på en
litt annen måte kan det bli lettere å
utføre disse oppgavene. En ergotera-
peut kan gi deg informasjon og lære
deg arbeidsmetoder som behøver
mindre energi og finne passende hjel-
pemidler.

Fysisk aktivitet er svært viktig for
deg som er lungesyk men det må ikke
bli en stressfaktor det å drive fysisk
sktivitet. Stress kan forverre tetthet

og anfall. Trening hos fysioterapeut
flere ganger i året, har alle lungesyke
krav på. Dette er en rettighet mange
pasienter ikke er klar over, sier lede-
ren i LHL Rennebu Jostein Berntsen.
Å stumpe røyken, for de som røyker,
er det viktigste tiltaket du kan gjøre
for å hindre at du blir lungesyk eller
at lungesykdommen forverrer seg.

Primærhelsetjenesten sitter nå
med god kunnskap om kroniske
lungesykdommer, og en får nå stilt
en tidlig diagnose. Rehabilitering og
mestring i å leve med sykdommen er
viktig ved kols.

Nestlederen i
LHL Rennebu

Gunnbjørn
Hårstad deler ut

materiell til
Sigrid og Arne

Lundaløkk, Sivert
T. Hoel og Arnt

Merk på
Kolsdagen.

Et fruktbart samarbeid som frister
til gjentagelse, og som har et utvik-
lingspotensiale. 

Årets Kulturvukku besto av orgel-
kveld, Emil i Lønneberget, kultursko-
len med to opptredener, Pubkveld på
Sandbrekka, RennebuSpæll og dug-
nadsfolkets jubileumsfest.  

Gjennom å samarbeide oppnådde
vi særlig positive ting på markedsfø-
ringssida og ikke minst når det gjaldt
mediaoppmerksomhet, noe som igjen
gjorde at det ble godt besøk på de
enkelte arrangement. RennebuSpæll
for eksempel som fra før av er blitt
godt besøkt av publikum, satte ny
publikumsrekord. Samtidig var det
både enklere og rimeligere å utnytte
både felles lyd, lys, scene osv. for de
arrangementene som foregikk i
Rennebuhallen.

Nytt og bedre utstyr i hallen
Noen av de pengene vi fikk inn fra

våre samarbeidspartnere, skal brukes
til å skaffe til veie enda mer nødven-
dig utstyr i Rennebuhallen. Både lys-
bom, oppheng til høytalere, og scene-
teppe er noe av det som står på
ønskelista.

Kompetanseutvikling
Selv om vi i Rennebu har god og

bred arrangementskompetanse og er
gode på mye, har vi mye å lære på
andre områder, som for eksempel
markedsføring, mediastrategi og
sponsorarbeid. På dette området ble
vi i Kulturvukkukomiteen enige om
at vi i løpet av vinteren skal ha et
kurs eller to. Og selvsagt skal disse
bli åpen for alle som ønsker å utvikle
seg og sin organisasjon.  

Samarbeidspartnere
For å dra Kulturvukku i gang fikk

vi god drahjelp fra det lokale
næringsliv. Stor takk til våre samar-

beidspartnere: Rennebu Kommune,
Oppdal og Rennebu Gjensidige,
Kvikne Rennebu Kraftlag, Interdata
Berkåk og Kraftverkene i Orkla, som
var viktige bidragsytere i forbindelse
med årets Kulturvukku.

Fremtiden for Kulturvukku
Konklusjonen etter oppsumme-

ringa ble at Kulturvukku skal fortset-
te, og blir 15. - 22.oktober 2006. For å
få med flere vil det bli et åpent møte
om Kulturvukku til våren. Flere
arrangement gjerne på flere steder i
bygda er ønskelig, så det er bare å
begynne å tenke på det for noen og
enhver. Skolen skal ha sine forestil-
linger denne uka neste år, men da i
Rennebuhallen, og RennebuSpæll
blir det 21. oktober, så noe er allerede
på plass.

- Kulturvukkukomiteen 2005 - 

Rennebus første Kulturvukku 



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

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

Har du vært innom og 
sett på våre julegavetips?
Badeoljer - Håndduker - Baderomstilbehør

Speil i div. størrelser og farver - 
Her finner du mye til de fleste...

Åpningstider: man - fre  9-16

Ta kontakt!

Arnt Haugen - tlf 988 15 525

Jeg utfører press av
hydraulikkslanger!
Kjempeutvalg av
hydraulikkslanger og
kuplinger.

Lager også slanger for høytrykksvaskere og drikkenipler.

25% rabatt på deler og press ut året!
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Rennebu kommune
Budsjettforslag
Formannskapets forslag til budsjett for 2006 og
forslag til nye gebyrregulativer legges ut til
offentlig ettersyn ved servicetorget og hovedbi-
blioteket på Berkåk fra torsdag 1. desember
2005. 
Kommunestyret behandler sakene i møte den
15. desember.

Rådmannen

Kommunale møter 
åpne for publikum

28.11. Formannskap, Nerskogen
29.11. Formannskap, Nerskogen
08.12 HOO 09:00
09.12. MTL 09:00
13.12. Formannskap 09:00
15.12. Kommunestyre19:00

Ledige boligtomter 
for tilflyttere
I forbindelse med kommunens framstøt for å
skaffe arbeid og bosted for nederlendere og
andre som ønsker å flytte til Rennebu, er vi
interessert i å skaffe oss en oversikt over ledige
hus, leiligheter, tun, småbruk eller gårdsbruk
for leie eller salg. 

Ta kontakt med Servicetorget i
Rennebu, 
tlf. 72 42 81 00, 
og vi vil følge opp henvendelsen. 
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tlf 72 42 77 05  e-post: turistkontoret@rennebu.net
Åpningstider: mand. - fred. 9-16 

Rennebu Turistkontor

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

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 

Nå er det på tide å tenke på julegavene!
Hos oss finner du:

* Mange fine bøker, bl.a. ny turbok fra Jon Strand, 
RILs Jubileumsbok, eventyr fra Barnas Naturverden

* Fine lys fra OPP-lys
* Smykker fra Arve Mosand

* Mye nytt fra G-sport
Velkommen til en trivelig handel !

Jonsered fører an!
Gå inn på hjemmesiden

www.jonsered.no
Vi har det du trenger 

til ved og tømmerhogst!

Ufør i ung alder - dobbel ulykke

Oppdal 72 40 49 90  Berkåk 72 42 82 50
E-post: oppdal-rennebu@gjensidige.no

Dine fremtidsutsikter
- et liv på sparebluss og
- mye som forblir uopplevd

Kjøp forsikring
for større trygghet

Fossum AS
7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52

Post i butikk

Druer grønne  
løs vekt pr kg 1690

Anita hestesko iskake
Hennig Olsen jubileum 1 ltr 1490

Godt utvalg av prisvinneren

Åpningstider:
mandag - fredag 09.00 - 20.00

lørdag 09.00 - 18.00

Tynnribbe 
Gilde pr kg

3490

ADVENT i vår butikk!

Julepølse Spar 400 g 1490

Norvegia Tine 1 kg 4990

Ali kaffe 250 gr 890
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- en aktiv medspiller

RYDDESALG

25-50%
AAddvveenntt

Lag din egen advents-/julekrans.
Vi har tilbehøret.

Halmkranser, vikletråd, bar.
Stort utvalg i pynt, bånd m.m.

Vi hjelper deg!

LLiillllaa  bblloommsstteerr,,
sseerrvviieetttteerr  oogg  llyyss

BBeerrkkååkk  BBlloommsstteerr
Berkåk -- ttlf 772 442 777 228 Rebustorget, Berkåk - tlf. 72 42 76 98

Stor Julebuffet
m. dessert og kaffe 11900

Pensjonistpris 9900

Vi gjør plass for nye varer i hyllene.
Nye produkter skal inn i januar!

Salget starter torsd. 24. nov.
EKS.:
Tefal kasserolle, Foma høytrykk-
spyler, krølltenger,  hårfønere,
badevekter, telefoner m.m.
OBS! Begrenset antall. 

Først til mølla...

tlf 72 42 80 00 - www.krk.no

Siste utgave av Rennebu Nytt 
før jul kommer 

torsdag 15. desember.
Frist for innlevering av annonser, julehilsener 

og annet stoff er torsdag 8. august.

Ring tlf 72 42 76 66 
eller send e-post til: 

dagfinn@mediaprofil-as.no
mari@mediaprofil-as.no
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K U N N G J Ø R I N G E RK U N N G J Ø R I N G E R
Takk for oppmerksomheten på 70-årdagen min

Nils Flå

Tusen takk for all oppmerksomhet på dagen min 30.9.
Hilsen Kari

Trondskogen Borettslag, Berkåk
Leilighet ledig for salg/leie.

Henv. styret v. Roy Elven, tlf 72 42 77 57 / 980 74 351
Kjell Prestrønning, tlf 72 42 75 46

Vi synger og spiller julen inn
fredag 16. des. i Innset kirke kl 20.00
Rennebu skolekorps - Rennebu musikkorps

Rennebu songkor - Rennebu mannskor
Utdeling av Rennebu kommunes Kulturpris 2005

Billettpris kr 50,-
arr.: Rennebu Musikkråd

Sokkelleilighet til leie på Stamnan
tlf 72 42 66 37 / 913 30 153

Rennebu Skolekorps

JULEBASAR
fredag 2.12. kl 18.30 - 21.00 i Rennebuhallen.

Åresalg - Tombola - Hovedlotteri - Bakstesalg
Kaffesalg m. noe attåt

Underholdning av aspiranter, junior drill og hovedkorps.
Takk for gevinster fra Coop Prix Berkåk, ICA Berkåk

Torgkroa, Coop Marked Stamnan og 
Rennebu Nedre Handel

Firrijulsåpent på Voll 10. desember
i gymsalen på skole kl 12 - 15.

Salg av kaffe og brød.
7. kl selger gløgg m.m.

Bygdekvinnelaget selger lemse og hembåkkå brød
Salg av juletre, kornband, gaver, idrettslagsboka m.m.

Har du lyst til å selge noe? Kontakt tlf 72 42 67 24.
arr.: Voll Grendalag

Har du engler?
I forbindelse med Julegata på Å skal det arrangeres ei eng-

leutstilling i Å Bedehus i tidsrommet Luciadagen 13.
desember til sotsøndagen 19. desember. 

Har du en engel å låne bort, kan du kontakte
Oppbygda Grendalag v. Maj Britt - 72 49 43 05

U.L. Nybrott v. Kaja - 97986194
Å Bedehus v. Arnt - 72 49 41 84

Bestilling på fesklems og flatbrød til jul mottas.
tlf 72 42 67 58

Medlemmer og avløsere i
Rennebu Avløserlag

Det er nå igjen 2 utlønninger for 2005. 
Frist for innlevering 1. og 16. des. 

Utlønning 16. desember erstatter utlønning i januar. 
Neste utlønning blir ikke før 15. februar 2006. 

Husk sein postgang i jula, skattekort og bank-/postkontonr.

God Jul fra Rennebu Avløserlag !

Honda CR-W 112.000 km 2001-mod.
Sølvfarge - god  stand. Selges for kr 175.000.

Ta kontakt med Mikkelsen - tlf 72 42 66 32 / 908 52 980

Julegata vår
Velkommen til stemningsfull førjulstid på Å

Søndag 27. november
Åpning av julegata. Vi tenner julegrana 
(arr. Resbiten san.forening)

Lørdag 3. desember 
Julesalg på Segard Hoel
Kaffebar på Å-stuggu

Tirsdag 6.desember 
Vi lager juledekorasjoner på Å gartneri 
(arr. Meldal Hagelag)

Tirsdag 13. desember 
Lykte-dagen – Lucia. Andre aktiviteter.
* Vi åpner engleutstilling i bedehuset *

Lørdag 17. desember 
Åpen dag i bedehuset – salg av kaffe og 
noe å bite i. 
* Engleutstillinga fortsetter * 
* Gunnar Bonsaksen spiller piano – vi tar fram  

julesangene og synger med *   
* Åpent i fjøset på gartneriet – julesalg *  
* Juletre- og kornbandsalg i Paviljongen 

– varm gløgg*  
* Langdag på Å-bua * 
* Kaffebar på Å-stuggu *

Søndag 18. desember
* Å-bua spanderer julelunsj i kjelleren på 

bedehuset på alle *
* Engleutstilling siste dag *
* Åpent fjøs på gartneriet – Kaffebar på Å-stuggu – 

salg i paviljongen 
– langåpent på 
Bua og Gartneriet 

Tirsdag 20. desember 
Nissebesøk på Bua



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

Rennebu Nytt -  neste nummer  15. des. - frist for stoff  8. des. - Rennebu Nytt

Med Rennebu Nytt når du 2.700 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!

Dette skjer i Rennebu!

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

GULE PRISER = LAVE PRISER

Gryteklart
pinnekjøtt

Skjeggerød

7990

Melange

1990

Hvetemel
8 kg

2990

04.11. Formiddagstreff Voll 11.00
R. Frivillighetssentral

25.11. Julemesse Hoelsmo 17.00
26.11. Julemesse Hoelsmo 13.00        
26.11. Julekrybbeutstilling Menighetshuset 12-18

Berkåk Sokneråd
27.11. Julekrybbeutstilling Menighetshuset 15-20

Berkåk Sokneråd
27.11. Adventstur      Herremssetra 12.00

Rennebu Turforening
27.11. Lysmesse Berkåk Kirke 20.00
27.11 Julemesse Kvikne Skole 13.00

Kvikne Skolemusikk
27.11. Julegrantenning Stamnan 15.00
27.11. Julegrantenning Rebustorget 18.45
29.11. Formiddagstreff Berkåk 11.00

Frivillighetssentralen
30.11. Medlemsmøte Samfunnshuset 11.00

R. Pensjonistforening
01.12. Mottak klær til Østeuropa Refshus skole 15-18
02.12. Julebasar R. Skolek. Rennebuhallen 18.30
02-04. Leir i Mjuklia for 2.-5. klasse
04.12. Juletretenning Myrhaug Bedehus 14.00

Grindal Grendalag

06.12. Kulturskolens Julekonsert Innset krk 19.30
08.12. Lokaltreff DIS-Trollheimen Berkåk skole 19.30
10.12. Firrijulsåpent Voll 12.00
13.12. Formiddagstreff Berkåk 11.00

Frivillighetssentralen
14.12. Formiddagstreff Menighetshuset 11.00

Berkåk Menighet
15.12. Formiddagstreff Voll 11.00

Frivillighetssentralen
16.12. Julekonsert Innset Kirke

Rennebu Mannskor

Rennebu Musikkorps tirsdager kl 19.30-22.00 i samfunnssalen
Rennebu Skolekorps torsdager kl 18.00 i samfunnssalen
Rennebu Songkor torsdager kl 19.30 Voll Skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 20-22 på Berkåk skole
Berkåk Bridgeklubb tirsdager kl 18.30 på Torgkroa

Kjøp GULT 

– spar mer

tlf 72 42 77 05  e-post: turistkontoret@rennebu.net

Rennebu Turistkontor

Lutefisk
Møremat

1890

kg

kg kg

Julegaver 
til noen du er glad i... 

eller til deg selv

Cybercom PC bærbar 11.990,-
Digitalkamera 1.490,-
Webkamera 149,-
MP3-spiller 299,-
Snowboard 999,-
Skihjelm 199,-
Skibriller 99,-

Les kundeavisa på www.coop.no


