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Tid for
avleggere, frø, jord, 

gjødsel m.m
Mye fint i planter!

Nyheter i 
SMYKKER

fra Black Design

Bedre helseassistenter
Nylig ble det
arrangert helse-
assistentkurs i regi
av AOF på Berkåk.
Kurset samlet 20
deltagere, de fleste
fra Rennebu.

Kurset er i utgangs-
punktet beregnet på ufag-
lærte i helsesektoren,  som
har forskjellig bakgrunn
fra før. Rennebu Nytt tok
en prat med Magnhild
Brattset, aktivitør fra
Rennebu, og Cathrine
Ludvigsen, omsorgsarbei-
derlærling fra Soknedal.
De kan fortelle at kursdel-
tagerne kommer fra helse-
senter, hjemmesykepleien
og PU-omsorgen. Innholdet i kurset har vært
en del repetisjon av hva de har vært gjennom
tidligere, men de var begge enige om at det er
viktig å få ting repetert for å bli mer bevisste i
arbeidsdagen. 

Teori og praksis
Det er Liv Åse Gisnås og Evy Beate Haug

som har vært forelesere ved kurset,  ved siden
av Torgeir Bjørgum fra Oppdalsambulansen
som har hatt førstehjelpskurs. 

— Vi har vært borti nesten alt som vi kom-
mer borti gjennom vår jobb i helsevesenet, for-
teller Magnhild og Cahtrine. — Etikk og hold-
ninger har stått sentralt, ved siden av foreles-
ninger om sykdommer. Arbeidsteknikker er
også et viktig område de har vært innom, og

her har de praktisert ved bl.a. å løfte på hver-
andre. 

Nytt med slike kurs
Kurs som dette er nytt, og det er et rent

kurs uten eksamen. Målsettingen er å lære
mest mulig «matnyttig» som kan brukes i
arbeidsdagen. — Vi har lært mye gjennom
kurset, og vi blir er blitt mer bevisste og vet litt
mer hvorfor vi gjør ting, forteller Magnhild og
Cathrine, som begge er glad for at de meldte
seg på dette kurset.

Studér
gjennom
blilyst:-)
Høstens stu-

dietilbud gjen-
nom blilyst:-) er i
store trekk klart.
Gjennom samar-
beid med HiST
og Midt i
Norden  er det
kommet på plass
desentraliserte
studietilbud som
er både variert
og stort.
Prosjektleder
Thorleif Thorsen
i blilyst:-) fortel-
ler at tilbudene
vil markedsføres
bl.a. ved å sende
ut informasjon
med oversikt
over studietilbu-
det til samtlige
husstander og
næringsliv i dis-
se dager.

For nærmere
informasjon kan
du også gå inn
på nettsiden til
blilyst:-)
(www.blilyst.no)
, der det fullsten-
dige studietilbu-
det presenteres.

7391 Rennebu - tlf 72 42 74 45

Cathrine Ludvigsen fra Soknedal tjenestesenter og
Magnhild Brattset Rennebu PU har lært mye av

foreleser Liv Åse Gisnås (i midten).



Kvardagstips  med  FYSAK
Per Nils Johansen utfordra Oddny Ødegaard i forrige RN.
Oddny Ødegaard går en tur hver dag – fem kilometer, uan-

sett vær og føre, sparken er en god turkamerat, likeså stavene.
Når en er litt tungpust er det godt å ha bare seg sjøl å ta hensyn
til, derfor går hun som regel alene, men turene gjør godt for hel-

sa, både fysisk og psykisk.Turen går ofte rundt om Nygard og gjerne tidlig på
dagen. Når Oddny kommer inn etter spaserturen blir livet lettere, og det er
godt å sette seg med god samvittighet med ei god bok.

Oddny utfordrer Bergljot Kristoffersen til å komme med sitt kvardagstips
for litt fysisk aktivitet hver dag i neste RN.
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Bjørn Rogstad som
fungerende ordfører

Fra 20. april og utover våren tar
varaordfører Bjørn Rogstad over som
ordfører. Dette har sammenheng
med at ordfører Trond Jære skal ope-
reres, der en godartet hjernesvulst
skal fjernes. — Et slikt forholdsvis
krevende inngrep gjør det nødvendig
med en sykemelding i etterkant, for-
teller Trond. Uansett regner Trond
med at han vil være tilbake for fullt
etter ferien i månedsskiftet juli/
august.

Bjørn Rogstad, som til daglig er
tannlege, vil fortsette sin praksis én
dag i uka - med utgangspunkt i hver
fredag. Bjørn kan treffes på ordfører-
telefonen, 72 42 81 10, eller ved å ta
kontakt  med servicetorget.

Bruk av Buvatnet 
til vannskisport 

Kommunestyret behandlet temaet
vannskisport på Buvatnet i siste
møte, og de gjorde der vedtak om at
kommunestyret ser at det er nytteløst
å kjøre saken videre på nåværende
tidspunkt.  Dersom det på et senere
tidspunkt blir aktuelt å ta opp saken,
bør en gruppe fra interessefeltet dra
saken videre.

Det må da lages en mer utfyllende
bakgrunnsdokumentasjon.  Det må
blant annet utdypes hva vannski-
sport er, og hvilke behov som utløses.
Saken kan sees i sammenheng med
Mjukenkonseptet.

Bakgrunnen for vedta-
ket er vedtatt budsjett for
2005 og vedtatt økonomi-
plan for perioden 2005-
2008, hvor det framgår at
budsjettet til grunnskolen
skal reduseres med 1,2
mill. kroner pr. skoleår fra
og med høsten 2005.  

Kommunestyret har
tidligere gjort vedtak om å
legge ned Havdal barne-
hage fra samme tidspunkt.

Overføres til Berkåk
Elevene overføres til opptaksom-

rådet for barnetrinnet ved Berkåk
skole/Rennebu ungdomsskole. Det
utarbeides og vedtas egen kommunal
forskrift som stadfester dette.

HOO ber administrasjonen legge
stor vekt på å få i stand en skole-
skyssordning som er til minst mulig
ulempe for elevene som overføres fra
Havdal krets.

Fremtidig bruk
Det etableres et eget arbeidsutvalg

for å legge til rette for fremtidig bruk
av skoleanlegget. Utvalget bør bestå
av 4 representanter, hvorav kommu-
nestyret oppnevner 2 og Gisnås og
Havdal grendelag oppnevner 2.
Kommunen tar ansvar for sekretær-
funksjonen.

Havdal skole legges ned
Kommunestyret har vedtatt å legge ned Havdal skole med
virkning fra 1. august 2005. 

Eirik ble hedret
Eirik Lauvås hadde sin siste

arbeidsdag ved Innset skole og barne-
hage torsdag 31. mars. Før påske ble
Eiriks avgang høytidelig markert.

Det var elevene som hadde plan-
lagt markeringen, som en overraskelse
for Eirik, og alle ungene på barneha-
gen og skolen gav Eirik en rose hver,
noe en ikke uberørt Eirik satte meget
stor pris på. To av elevene, Christina
og Oda, holdt tale for Eirik, mens Toril
spilte et stykke på piano.
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Rennebu Kommune
Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu
E-post: post@rennebu.kommune.no
Telefon: 72 42 81 00
Telefax: 72 42 81 01
Åpningstid: 08.00-15.30

Ordfører Trond Jære
har kontortid hverdager utenom fredag.
E-post: trond.jare@rennebu.kommune.no

Rennebu idrettslag 
– jubileumsår 2005

I forbindelse med 100 års jubileet
for idrettslaget og det tilsvarende
jubileet for nasjonen  Norge, arrange-
res det fredsmarsj på Berkåk søndag
8. mai.

Marsjen går fra KRK til Tovlia, der
det vil bli kaffeservering og aktivite-
ter for store og små.

Fredsmarsjen vil bli markert over
hele landet denne dagen, og alle
Rennbygger både små og store, opp-
fordres til å møte opp på arrange-
mentet. Turen er for alle, uansett
fysisk form, og en enestående anled-
ning til å komme seg ut på tur i trive-
lig selskap for å markere en milepæl i
vår historie.

Vi kommer tilbake med mer infor-
masjon om arrangementet.

RIMI-CUP er blitt ICA-CUP
Siden 1993 har RIL Fotball i sam-

arbeid med Ica Berkåk arrangert fot-
ballturnering for aldersbestemte klas-
ser i Rennebuhallen på Berkåk. Årets
turnering avvikles lørdag 9. april, og
det  vil  delta ca. 45 lag i turneringen,
hvor BynesetLeinstrand og Malvik er
helt nye bekjentskaper. Ellers kom-
mer lagene stort sett fra Gauldals-
distriktet. 

ICA-Cup er ingen eliteturnering,
da det satses mest på at deltagerne,
publikum og arrangører skal ha det
trivelig sammen. Arrangøren,
Rennebu  IL, håper derfor at publi-
kum også finner veien til Rennebu-
hallen. Det blir i alle fall mange artige
og spennende fotballkamper å se dis-
se to dagene.

Godt fornøyd fylkesmann
Fylkesmann Kåre Gjønnes var på

kommunebesøk her i Rennebu i mid-
ten av februar. Gjønnes sier i et takke-
brev til kommunen at de fra fylkes-
mannen var meget godt fornøyd med
besøket. Spesielt vil de trekke frem
det positive i at formannskapet og
fagledere deltok aktivt i gjennom-
gangen og diskusjonen sammen med
politisk og administrativ toppledelse
i kommunen. 

Brevet sier også at Rennebu bør
berømmes for det klare fokus de har
på å sette viktige verdier på dagsor-
den både politisk og administrativt,
og for at de velger å satse positivt på
bolyst som virkemiddel i utviklingen
av kommunen. 

Fylkesmannen sier videre at det er
et sunnhetstegn at kommunen griper
tak i utfordringer innenfor kommu-

neøkonomien så snart en blir klar
over dem, og setter i verk tiltak for å
stanse en uheldig utvikling. 

SKRUK kommer til Innset kirke
Jorunn Lovise Husan kommer sammen med

koret SKRUK til Innset kirke lørdag 16. april kl
21.00. Det er seks år siden sist SKRUK var i
Trøndelag, og Jorunn Lovise innrømmer at hun
har påvirket slik at koret nå skal ha konsert i
Rennebu. Under Trøndelags-turneen skal de ha
tilhold i Mjuklia ungdomssenter.

SKRUK ble startet i 1973 av nåværende diri-
gent Per Oddvar Hildre. Koret har base på
Sunnmøre, og det har etter hvert blitt en egen
institusjon. — Det er en opplevelse både å synge i
koret og å høre det, sier Jorunn Lovise.

Sanitetsforeninga - en viktig brikke

Fylkesmann Kåre Gjønnes 
er godt fornøyd med Rennebu.

Sanitetsforeningene i Rennebu er
bidragsytere i mange forskjellige
sammenhenger. Rennebu Sanitets-
forening har 730 medlemmer, og i
årsmeldinga går det frem at de har
gitt økonomiske bidrag til mange
viktige aktiviteter i Rennebu. 

På ekstraordinært årsmøte i fjor
bevilget de kr 200.000 til ambulanse-
tjenesten i Rennebu. Videre bevilget
de kr 20.000 til innkjøp av ny snøsco-
oter til Rennebu Røde Kors Hjelpe-
korps. Sansehagen ved Helsesenteret
har også fått kr 15.000, og enhet for
hjemmebaserte tjenester fikk et til-
skudd på kr 20.000 til innkjøp av

trygghetsalarmer. Skolekorpsene i
Rennebu har slått seg sammen, og
Sanitetsforeninga har bevilget en stø-
te på kr 10.000 til innkjøp av nye uni-
former. 

I jula kom den store tragiske flod-
bølgekatastrofen i Sørøst-Asia, og
foreninga bevilget da kr 10.000 som
ble kanalisert gjennom Røde Kors.

Sanitetsforeninga har også bevil-
get penger til lydanlegg - kr 5.000 til
anlegg i omsorgsboligene på Berkåk
og kr 3.500 til mikrofonforsterker i
Helsesenteret. 

Dette er et utdrag av hva de har
bevilget penger til i løpet av 2004.
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Rennebu kommune
Rennebu kommune bekjentgjør ordningen med:

Stipend til unge utøvere

Rennebu kommunes stipend til unge utøvere
mellom 15 og 30 år har som formål å stimulere
kulturarbeidet i kommunen og gjennom stipen-
det vise at det offentlige anerkjenner og setter
pris på unge utøvere som vil satse.
Stipendet deles ut til enkeltpersoner eller grup-
per av enkeltpersoner med sterk tilknytning til
kommunen. Stipendet gis ikke til allmene 
utdanningsformål.
Stipendet er fastsatt til kr.10.000,- og kan deles
ut annet hvert år.
Enkeltpersoner, lag og foreninger kan sende inn
skriftlige og begrunnede forslag på kandidater til
stipendet . Frist for innsending av forslag er for
2005 satt til 1. juni. 
Utvalget for HOO vurderer kandidater og tilde-
ler stipendet. HOO kan la være å dele ut stipen-
det et år dersom de mener at ingen kvalifiserte
kandidater finnes.
Opplysninger om kandidatene behandles 
fortrolig.

- Enhetsleder kultur og fritid -

I henhold til plan- og bygningslovens § 27-1 .1
kunngjøres herved oppstart av reguleringsarbeid.

Reguleringsplan for E6 Storpynten

Planområdet ligger i Rennebu kommune.
Området ligger ca 5 km sør for Berkåk sentrum
hovedsakelig øst for dagens E6. Formålet med
planarbeidet er i første omgang masseuttak,
senere utbedring av E6 og bygging av kontroll-
plass.

Spørsmål vedrørende reguleringsarbeidet kan
rettes til Statens vegvesen ved Jostein Rinbø, tlf
41 64 97 33, eller til Plankontoret Oppdal og
Rennebu ved Sissel Enodd, tlf 72 42 81 66.

Eventuelle innspill til reguleringsarbeidet sendes 
Plankontoret Oppdal og Rennebu, 
7391 Rennebu innen 07.05.05.

PLANER TIL OFFENTLIG ETTERSYN

I henhold til Plan- og bygningslovens §27-1
vedtok utvalg for miljø, teknikk og landbruk
den 18.03.05 å legge ut følgende planer til
offentlig ettersyn

Endring av reguleringsplan Riksveg 3
Gullikstad – Ulsberg
Reguleringsendringen gjelder området fra
Gullikstad i sør til planlagt bru over jernbanen.
Forslaget til endring viser gang-/sykkelveg fra
Ulsberg boligfelt mot Innset, midlertidig rig-
gområde ved planlagt avkjøring fra ny rv 3 til
Ulsberg boligfelt. Tidligere vedtatt trasè for rv 3
fra Gullikstad til planlagt jernbanebru er flyttet
noe lenger mot vest.

Reguleringsplan Riksveg 3 Innsetlia
Planområdet ligger mellom Innset og
Nåverdalen. Planforslaget viser utbedret trasè
for riksveg 3. Utbedringen forutsetter masseut-
tak i fjellskjæring på nordsida langs vegen..

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 7.05.05.

- Rådmannen -

Skrotdag/ryddedag i kulturlandskapet 
25. mai og 26. mai

Etter en vellykket innsamling i 2004, er det
enighet om at det også i år skal settes av midler
slik at gårdbrukere (med gårdsbruk i drift) kan
få levere jern/metall/gamle gårdsredskap gratis
i Berkåksmoen. Dato er bestemt til onsdag 25.
mai og torsdag 26. mai. Dette som en foreløpig
orientering slik at gårdbrukere kan merke seg
dato. Mer orientering kommer siden.

- Enhet for landbruk, miljø og tiltak -

Offentlige møter 
åpen for publikum

14.04.Kommunestyre K-styresalen 19.00
21.04.Utvalg for HOO K-styresalen 09.00
22.04.Utvalg for MTL K-styresalen 09.00
26.04.Formannskap F-skapssalen 09.00

Berkåksmoen Renseanlegg 
rehabiliteres

Berkåksmoen renseanlegg er under rehabilite-
ring i ukene 14 til 18.

Full drift er beregnet fra uke 19.
- Teknisk drift -
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tlf 72 42 77 05  e-post: turistkontoret@rennebu.net
Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00

Rennebu Turistkontor

Vi har klister til årets siste skitur!
Husk også klisterfjerner 

før skiene settes bort for sesongen!
Tid for årets første sykkeltur eller 

tur med gåstaver? Start turen hos oss!
Vi har også solbriller, sekker og sitteunderlag.

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

DEN NYE GAVEBUTIKKEN!
Vi har mange fine gavetips i butikken -

både til deg og badet!

www.bademiljo.no
Åpningstider: man - fre  9 - 16 / lør stengt

VI FLYTTER KONTORET PÅ BERKÅK

Fra 1.4.04 finner du oss i 
RENNEBU NÆRINGSHAGE

Samme tlf.nr. som før: 
72 42 82 50 

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

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

Fossum AS
7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52

Post i butikk

TOALETTPAPIR
maxi 4 pk 1000

ass. TANNKREM og
TANNBØRSTER

1000

Åpningstider:
mandag - fredag 09.00 - 20.00

lørdag 09.00 - 18.00

Bjelland FISKEBOLLER
800gr 1000

EPLER 2 kg pose
1000

Gilde BLODPØLSE
1000

APPELSINMARMELADE
680gr 1000

TI-KRONES

MARKED



Boka «Kappestri og dugnadsånd»
kan kjøpes på

Prix Berkåk, Turistkontoret, Rebus Frisør og 
Rennebu Nedre Handel

Kvinnegruppas kulturpris
Rennebu Arbeiderpartis Kvinneguppe vil for

24. gang dele ut sin kulturpris 1. mai.
Prisen er på kr 1.999,- + diplom. 

Vi ber om forslag på kandidater (vedlagt begrunnelse).
Aktuelle kandidater kan være enkeltpersoner, 

grupper eller organisasjoner/lag som har 
arbeidet aktivt for kulturlivet i Rennebu.

Forslag sendes innen 20. april til Solveig Træthaug.
- RAPs Kvinnegruppe -

Ekstraordinært årsmøte 
avholdes for RIL fotballgruppa

21/4-05 kl 19.00 i Hallandstuggu
Sakliste: Valg av 1 styremedlem. 

- Styret -Rebustorget - tlf 72 42 76 98
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K U N N G J Ø R I N G E R

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 

Kompetanseprogram
Tilbud til næringslivet

20.04: Hvordan søke på Internett?
27.04: Lag presentasjon med Power-Point
03.05: Excel for viderekomne 

Sted: Læresenteret KRK
kl. 18.30 – kl. 21.30

Del av felles kompetansprogram for
Næringshagen, Næringsforeningen og

Rennebu kommune. Gratis.
Påmelding tlf. 72 42 77 05/72 40 42 44,

turistkontoret@rennebu.net  eller 
bjy@oppdalshagen.no 

www.rennebuhagen.no

Konfirmasjon
Ledig kapasitet på selskapslokaler og 

gode tilbud på catering!

Selskapsmat - evt. koldtbord

Hytter og Hagemøbler
tlf 72 42 73 29
7391 Rennebu

Solide og 
sammen-
leggbare 
fritidsmøbler

Redskaps-/gjestehytte av villmarkspanel
3x2 m.
Leveres ferdig montert/bygge-
sett kjøres på lastebil/traktor
Tilbud 14.500,-

Kontroll av ditt 
silotaljeanlegg

Bjerkli Landbruksservice
Ole Arne Røttum, 7298 Budalen 

tlf. 72 43 64 98 - mob. 91 55 24 62

Årlig kontroll /resertifisering av silotaljeanlegg, 
taljer, vinsj, spill, redskaper og tilbehør.

Godkjent av Norsk Sertifisering a/s.

S
V

05
1



Den norske kirke
Prosjekt "Besøksarbeid i Oppdal og Rennebu"

Kirkens rolle i frivillig besøksarbeid
Er kirkelig besøksarbeid snikevangelisering?
Kan en kirkelig besøker "bare" være medmenneske?

Vi ønsker å sette fokus på hva besøkstjeneste er og samtale
om hva en slik tjeneste inneholder. 

Hvorfor driver kirka besøksarbeid?
Hvilket tilbud kan kirka gi som skiller seg fra det andre 
organisasjoner kan?
Kan en ikke aktiv kirkegjenger være med i kirkens 
besøkstjeneste?

Innledere til temaet :
May Britt Svorkdal Hess, leder av Frivillighetssentralen i
Rennebu
Oddfrid Skorpe Tennfjord, stipendiat i psykologi ved
NTNU. Tidl. medarbeider i Kirkens SOS Tr.heim.

Tid: onsdag 13.april 19.30 – 22.00
Sted: Frivillighetssentralen, Berkåk 
Kaffebrød blir servert

Idrettskolen i Rennebu IL
Årsmøte den 20.4.05 kl 2000 på KVO

SAKSLISTE
Sak 1 Valg av ordstyrer

Valg av sekretær
Valg av to til å underskrive protokollen.

Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 3 Årsmelding
Sak 4 Regnskap
Sak 5 Valg
Sak 6 Innkomne forslag

- Styret for Idrettskolen -

Takk for all oppmerksomhet på 75-årsdagen min!
Ola Kjeka

Seniordans 
i Samfunnshuset på Berkåk

onsdag 13. april 2005 kl 19.30 - 23.00
En avd. seniordans med instruktør, så pause med matsalg.
Deretter vanlig festdans til musikk av Arne Rees orkester.

Passer alle aldre, og det kreves ikke medlemsskap 
for å delta. Billettpris kr 100,-. Velkommen!

Styret for seniordans i 
Rennebu, Meldal, Løkken, Svorkmo og Rindal.

Grendakoret skal ha «Sjøllåggå-kveld» 
på Havdal skole 22. april kl 19.30.

Loddsalg - sketsjer - allsang
Gratis inngang - kaffe og kaker!

Velkommen til sosialt samvær i trivelig lag!
arr. Grendakoret
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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
Leilighet på Berkåk eller i nærheten søkes.
Alt av interesse. Mobil 92 21 05 76 /arb. 72 42 66 77

Åpent rovdyrmøte
på Oppdal Quality Hotell torsdag 7.4. kl 19.30.

- direktoratet for naturforvaltning, presentasjon av 
forskrift/rovdyrmeldinga.

- nye erstatningsordninger ved Odd E. Risan
- åpen debatt

Kaffespleis kr 60,- betales ved inngang.

arr.: Folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk Oppdal og Rennebu
Annonsen er sponset av 

Rennebu Bondelag og Rennebu bonde- og småbrukarlag

Bedriftsskirennet
Takk til Interdata Berkåk AS, Rennebu helsesenter og

Tannlegekontoret for godt gjennomført bedriftsskirenn.
Takk også til skigruppa for preparering av løypa og 

til alle som ga penger og premier til rennet.
- styret -

Innset Sanitetsforening har

Basar
8. april kl 19.00 i Innset samfunnshus

Hovedgevinst: weekend for to på Savalen Fjellhotel og Spa
Velkommen!

NAAF Sør-Trøndelag inviterer alle interesserte til

Temamøte om matallergi
i Kommunestyresalen på Berkåk torsdag 21. april kl 19.00.

Tema:
Hva er matallergi - hva er intoleranse?

Hvordan stille diagnosen? - ved Fylkessekretæren.
Hva kan vi bruke av «erstatning» når vi lager mat? 

- ved Matskolen.
Det serveres kaffe og te - med smaksprøver.

Møtet arrangeres i samarbeide med Helsestasjonen. 
Gratis inngang for medlemmer av NAAF

- ikke-medlemmer kr 40,-
VELKOMMEN!

Martnan - frivillige
Rennebu Skytterlag ber om hjelp. Skulle det være noen

som kunne tenkt seg å gjøre en innsats under årets martna -
ta kontakt med vår mann Olav Hårstad, 

tlf 72 42 67 41 / 958 43 500.
- Rennebu Skytterlag - 

Neste Rennebu Nytt kommer 21. april.
Frist for innlevering av stoff er torsdag 14. april
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VÅR-
FORBEREDELSER

RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Volds FotoGrafiske as
Berkåk, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -  neste nummer  21. april - frist for stoff 14. april - Rennebu Nytt

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

Dette skjer i Rennebu!
07.04. Mottak av klær til Østeuropa, Refshus skole 15-18
08.04. Basar, Innset Sanitetsfor. Innset samf.hus 19.00
9-10.04. ICA-Cup i Fotball Rennebuhallen
10.04. Gudstjeneste m/nattverd Berkåk kirke 11.00
13.04. Formiddagstreff Menighetshuset 11.00
13.04. Seniordans Samfunnshuset 19.30
15.04. Pub med linjedans Sandbrekka 20.00
16.05. SKRUK Innset krk 21.00
17.04. Tur til Skaumsjøen-Kongsvarden Statoil 10.30

Rennebu Turforening
19.04. Formiddagstreff Berkåk 11.00

Frivillighetssentralen
19.04. Innendørstrening, R.Skytterlag
20.04. Årsm Idrettskolen KVO 20.00
21.04. Ekstr.ord årsmøte RIL Fotb, Hallandsst 19.00
21.04. Tema Matallergi K-styresalen 19.00
21.04. Sanitetsmøte Sanitetshuset 19.30

Berkåk Arbeidslag
21.04. Årsmøte, R.Næringsfor. Hallandstuggu 19.30
22.04. Sjøllåggå-kveld Havdal skole 19.30

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

Rennebu Turistkontor

Hageredskap

stål 2000

Hagehansker

ass. 1000

Arbeidshansker

5 pkn. 4900

Microanlegg

39900

Walkie Talkie
twin talker 3300

39800

Universal 
fjernkontroll

9900

Legg 

SØNDAGSMIDDAGEN 
til Kvikne!

Buffe med tradisjonsmat
Pensjonistpriser

Basseng åpent alle dager!

Besøk våre hjemmesider: www.kviknefjellhotell.no
Be om tilbud på telefon 62 48 55 50


