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Trivselskveld i Jutulstuggu
Bygdekvinnene og Frivillighetssentralen inviterte til marker-
ing av mangfoldåret i Jutulstuggu. Gjester kom, fra alle kanter
av bygda. 

Jutulstuggu var
fullsatt og det var
ekstra trivelig både
for arrangører og
for gjestene.
Ramma rundt
kunne ikke vært
bedre, tradisjonell
kultur i solide
tømmervegger
hilste nye og
gamle sambygdinger velkommen
denne nydelige vårkvelden. Vi tok del i
kulturer fra Russland, Nederland,
Danmark, Romania og Norge  gjenn-
om mat, språk, bilder, gjenstander, ord
og toner. Maten var ikke bare tradi-
sjonell kost, men det var kanskje mest
gjennom nye smaksopplevelser og
praten rundt langbordet at vi ble aller
best kjent. Hyllkaku fra Rennebu og
Russiske Blinis har mange likhetstrekk,
som også nydelige epleknuter fra
Nederland, epleskiver fra Danmark og
eplekake fra Norge har det. Rumenske
kjøttkaker smakte utrolig godt, og det
kan hende et det rundt omkring i
bygda blir ny vri på kjøttkakemiddagen
heretter. Det var trykt opp oppskrifter
som folk kunne ta med seg hjem for å
prøve ut. 

Julia fra Russland og Mariana fra
Romania hadde på seg folkedrakter fra
sine hjemland, og noen av bygde-
kvinnene hadde ikledd seg sine bunad-
er for anledningen. 

Mangfold er alltid spennende og
lærerikt, i så måte ble denne kvelden

intet unntak, det var høy trivselsfaktor
rundt langborda. Godt med møteplass-
er der en kan bli kjent med nye menn-
esker, og godt med et arrangement der
en kan få vise fram at en setter pris på å
bli kjent på tvers av nasjonalitet og
kultur. Det frister til gjentagelse.

av Maj Britt Svorkdal Hess

Trivselskveld i Jutulstuggu`n
Fredrik i Opdalingen stilte store

forventnigar til ”trivselskvelden” som
Frivillighetssentralen og Bygdakvinne-
laget skulle arrangere. Forventningane
vart oppfylt!

Vi som var gjestar  fekk ein retteleg
fin trivselskveld. Det såg ut som verts-
folket også hadde ro og trivsel over seg,
sjøl om det sikkert var mye som skulle
ordnast når  mat og drikk, songar,
drakter og presentasjonar  skulle få sin
rette plass i programmet.

Og så kunne vi snakkas med! Ekte
trivsel prega heile kvelden. Takk ska
dokk ha! Hilsen Eiliv 

Utvidet timetall
Formannskapet gjorde følgende vedtak i forbindelse med
utvidet timetall for 1. - 4. klasse, skoleåret 2008/2009

1.   Fra skoleåret 2008/2009 innfører alle skolene i Rennebu en ordning der 1. –
3. trinn har 4  dagers skoleuke og der 4. trinn annenhver uke vekselvis har 4 dagers
skoleuke med fri onsdag en uke og 5 dager i påfølgende uke.
Tillegg under pkt. 1 i rådmannens innstilling: Ordningen skal evalueres fortløp-
ende etter 2 år.

2. Fra det skoleåret Regjeringens intensjon om ytterligere utvidelse av timetall-
et på barnetrinnet innfris, innføres 5 dagers skoleuke på alle trinn i skolene i
Rennebu.
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Tar ansvar for miljøet!
Redaksjonen i RN fikk forleden

besøk av noen ivrige 5-åringer fra
Vonheim barnehage. De hadde vært
ute og plukket søppel i sentrum på
Bekråk, og var dypt rystet over det de
fant. At det går an! 

Engasjementet og alvoret var ekte,
og de har helt rett. Det er synd at det
skal se ut som en svinesti når våren
kommer. Gjør som 5-åringene ved
Vonheim - gi ditt bidrag for å holde
Rennebu rent!

Topp kvalitet på melka i 15 år
Greta og Hans Hoset driver gårds-

bruk på Grindal.  At de gjør jobben
ordentlig har de nylig mottatt synlig
bevis på. Ved en høytidelig sammen-
komst i Oslo forrige uke, mottok de
Tines Sølvtine for 15 års sammenheng-
ende melkeleveranse av topp kvalitet.
Det er en høythengende pris det her er
snakk om.

Kvalitet er lønnsomt
Hans forteller at det ikke er heder

og ære som er drivkraften bak ønsket
om å levere kvalitet. Dårlige vilkår i
landbruket generelt, gjør det ekstra
lønnsomt å levere produkt av topp
kvalitet, kort sagt; kvalitet betaler seg.
Og det er slett ikke flaks som gjør at
Sølvtinen er havnet på Hoset. To gang-
er i måneden, året rundt i femten år, er
det tatt prøver av melka. Alle prøvene
har vært prikkfrie. Vi har vært heldige,
sier Hans, men samtidig er det satset
bevisst på å ha gode rutiner i det dag-
lige arbeidet, og det betaler seg i lengd-
en. 

Tett program
Programmet under Osloturen inne-

holdt både det høytidelige og det mer
uformelle. SAS-hotellet på Karl Johan
var åstedet for sammenkomsten.
Under festmiddagen mandag kveld,
ble driftige gårdbrukere fra hele landet
hedret, og det var adm.dir i Tine BA,
Hanne Refsholt, samt styreleder
Fredmund Sandvik som sto for over-
rekkelsene. — Det hele var svært trive-
lig, forteller Hans.

Tirsdag var det lagt opp til sightsee-

ing i Oslo sentrum.  Vigelandsparken,
Holmennkollen og Rådhuset var blant
kjente steder som ble besøkt.
Operahuset fikk de bare sett fra utsida,
men det skal Greta og Hans rette på
senere.  På Hoset har det nylig vært
både 50-årsdag og sølvbryllup, og gode
venner har spandert tur med valgfri
forestilling i den nye operaen.

Nøktern optimist
Greta og Hans innser at de er held-

igere stilt enn mange av sine kolleger.
De ser at det på mange gårder er van-
skelig med rekruttering, og at følgene
gjerne blir at kvoter blir solgt og dyre-
hold blir avviklet.  I mange år har ung-

ene på Hoset vært avløsere og seter-
hjelp, og de har fått interesse for gårds-
drifta. Eldstedattera Siri vil ta over om
noen år, så generasjonsskiftet er
avklart. Samtidig er en kvote på under
100 tonn, og 15-16 årskyr i snaueste
laget, så løsningen blir nok å leie noe
tilleggsjord for å skape en levedyktig
arbeidsplass på gården.  Sølvskjea for
tre år, plaketter for fem- og ti år og nå
Sølvtina som synlige kvalitetsbevis, til-
sier at grunnlaget for kommende gen-
erasjoner er lagt. Det finnes håp for
norsk landbruk.

av Jan Inge Flå

Greta og Hans Hoset mottok Tines Sølvtine 
for 15 års sammenhengende melkeleveranse av topp kvalitet.
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Møt våren med 

STEMOR
Åpningstider
mandag 2. pinsedag 

12-16
fra 13. mai:
man - fre 9-18
lørdag 9-15
søndag 12-16

Har du
hytte/fritidsbolig

å leie bort?
Rennebu Turistkontor og Rennebu kommune
er interessert i å komme i kontakt med folk

som har fritidsboliger å leie bort for 
kortere eller lengre perioder, spesielt 

området rundt Nerskogen er en del etterspurt.

Vi får stadig henvendelser med spørsmål om 
å få leie hytte e.l. 

Turistkontoret ønsker gjerne å formidle kontakt
til dere som har aktuelle fritidsboliger.

Ta kontakt hvis dette er aktuelt!

Rennebu Turistkontor – tlf 72 42 77 05   
e-post: turistkontoret@rennebu.net
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Behov for grus/pukk?
Vi kan levere pukk i forskjellige fraksjoner.

Grus til diverse formål.
Dessuten utfører vi små og store gravejobber,

eksempelvis drenering, tomtegraving 
og masseutskiftning.

Ring for uforpliktende prat!

Torstein Engen, Berkåksmoen 7391 Rennebu
Tlf 944 87 876 — te@rennebu-grus.no

www.rennebu-grus.no
Vi kommer på Meldal kirkegård 

tirsdag 13. mai kl 14-17.

Bruktbilsalg
Merke Årsmod/regår Motor Farge KM Salgspris
Nissan x-trail 2003 2,2 dci Sølv 132000 225000
Toyota 2006 D-4D Hvit 39000 175000
Nissan  Navara 2004 2,5 TDI Blå 74000 195000
Nissan Navara 2002 2,5 TDI Sølv 0 179000
Honda CR-V 2003 2,0 Svart 48000 239000
VW Sharan 4 motion 2003 1,9 tdi Svart 127000 169000
Citroen Jumpi 2004 1,9 D Hvit 81000 85000
Mitsubishi Space Wagon 4 wd 1999 2,0 Burg/Sølv 215000 95000
MB C 180 stv 1998 2,0 Blå 180000 79000
Dajatsu Sharade 1996 1,3 Grønn 173000 39000
Citroen Jumpi 2006 1,9 D Hvit 65000 125000
Valmet 6400 ålø 640 1998 4x4 5000 t 245000
VW transporter 1998 2,5 tdi hvit 165000 55000
VW caravelle  10 set 1998 2,5 tdi Grønn 320000 97000
Audi A 4 qattro stv 1997 1,9 tdi blå 220000 95000
Hyundai H 1 2004 2,5 TD Hvit 84000 95000
Hyundai H 1 2002 2,5 TD Sølv 119000 75000
VW golf stv 1998 1,9tdi Burgunder 279000 74000
Toyota Hi Lux 2002 D-4D Svart 126000 169000
BMW 318 D 2003 2,0 Blå 106000 179000
Toyota hi ace 6 seter 1994 2,4 d blå 195000 59000
Peugeot 806 1998 1,9 tdi burgunder 245000 55000
Toyota  Hiace 4x4 2005 D-4D Blå 78000 185000
VW Transporter 2003 2,5 TDI Rød 120000 115000
Ford Scorpio stv 1994 2,0 Burgunder 252000 25000
Toyota Hiace mini buss 2003 D-4D Sølv 300000 139000
F corpio stv 1995 2,0 Svart 185000 39000
Peugeot 306 stv 1997 1,9 tdi Grønn 225000 55000

2512 Kvikne - Tlf 952 88 834/913 23 319
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7. klassene i
bygda baker

Det er en anelse med hvitt
støv i lufta. I det gamle bak-
eriet på Sandbrekka er det
stor aktivitet. 

IIvvrriiggee  bbaakkeerree..
Jonas Hårstad, Ole Grendal, 

Vegard Harr, Andreas Haugan, Anders
Stene, Eivind H. Botnan, Natalie Stuen;
Janne Kvam, Ina Katrin Nergård, Ingrid
Eidem Fossmo og Ellen Marie Granali.

En skulle tro at det er vante, erfarne
hender som bearbeider deigen. Men i
dette tilfellet er det 7. klassene ved
Voll- og Innset skole, som får stifte
bekjentskap med bakerkunsten. Under
kyndig veiledning fra Olaug Reitås,
Mette Paust Nordbø, Margrethe
Korvald og Gerd Ramlo  formes det,
som etter hvert skal bli velduftende
boller, rundstykker og vanlig ”kaku”.

Prosjektet er en del av det som kall-
es Den kulturelle skolesekken, og er et
tiltak igangsatt av kulturkontoret, med
hjelp av midler fra fylket. Det blir frem-
hevet fra lærerne at tilrettelegging og
gjennomføring i stor grad blir gjort av
Bygdekvinnelaget. Mens deigen hever
og godgjør seg, tar elevene bena fatt,
og rusler den relativt korte strekningen
opp til Jutullstuggu på Stamnan. Der
venter en kort innføring i lokalhistorie,
levende fortalt av Arne Lundaløkk. 

I mellomtiden er deigen ferdighev-
et, og det er på tide å steke brøda.
Lukta av nystekt bakverk sprer seg, og
mange hjem kan glede seg til ferskt
brød til kveldsmaten.

av Jan Inge Flå

Eli Rygg på Voll skole
Foreldreutvalget på Voll skole arrangerer åpen kveld med Eli
Rygg torsdag den 15. mai 2008. 

Egentlig hadde foreldreutvalget
tenkt seg et arrangement i forbindelse
med grunnskoleuka sist høst, men av
forskjellige grunner ble arrangementet
utsatt til våren. Eli Rygg har vært i
Rennebu før og burde være kjent for de
fleste. Hun har bred erfaring med ung-
er, og er kjent for foreldregenerasjonen
fra barne-TV-tid i Portveien 2. Hun
jobber i dag med barn som ikke har det
så bra.

Eli vil  besøke både Voll og
Nerskogen skole på dagen der hun vil
lese og samtale med elevene.

Åpent for alle
Arrangementet på kveldtid er åpent

for alle interesserte i hele Rennebu.

Tema er: ”Å ta barna på alvor og å se det
enkelte barn”. En evig aktuell problem-
stilling som vil angå de fleste, skulle en
tro.

FAU på Voll skole står som teknisk
arrangør og hadde ideen til opplegget,
men alle FAU i Rennebuskolen står
bak som arrangør sammen med kom-
munen. Kommunens koordiner-
ingsteam har bevilget penger til gjenn-
omføring av arrangementet. Sist, men
ikke minst; Bygdekvinnelaget stiller
opp og baker kaker.

Her er det altså mange som løfter i
fellesskap.

Det vises til egen annonse i bladet.

Penger til Grønn energi
Rennebu utgjør sammen med Sunndal, Tingvoll og Trondheim
ei nettverksgruppe i prosjektet Grønne energi-kommuner.

I forrige uke hadde Rennebu besøk
av statssekretær Dag Henrik
Sandbakken fra kommunaldeparte-
mentet. Han var opptatt av å engasjere
lokalpolitikere for å lykkes med klima-
arbeidet. — I Rennebu er det et lokalt
engasjement for slikt arbeid, og derfor
var det enkelt å plukke ut Rennebu til å
delta i prosjektet, sa Sandbakken. 

Arbeidet til nettverksgruppene har
til nå vært litt haltende, og derfor
hadde Sandbakken med seg en penge-
pott på 1 1/4 million til de fire kom-
munene. Pengene må fordeles på hele
prosjektperioden, som varer ut 2010.

Nettverkene står fritt til å bruke midl-
ene slik de vil, men kommunene skal
bl.a. lage en helhetlig plan for energi-
og klimaarbeidet i sin kommune. Målet
er at de skal stå frem som fyrtårn og
formidle sine erfaringer til andre kom-
muner. 

Sandbakken er opptatt av den opp-
voksende slekt, og derfor er barnehag-
en og skolen viktige arenaer. Ellers ser
han for seg følgende målgrupper for
arbeidet: kommunen, næringslivet,
lag/foreninger og innbyggerne i kom-
munen. 

av Dagfinn Vold

Kjetil Værnes, Dag Henrik Sandbakken, Tora Husan og Knut Ingolf Dragset gleder seg
til å ta fatt på prosjektet Grønne energi-kommuner.



 
 

Årets Topptrim snart klar!
15. mai går startsskuddet for årets Topptrim!
Vi har klippekort, kart og mye annet som kan

være aktuelt både for toppturer og andre turer!

Velkommen innom til en trivelig handel!

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

• Revisjon

• Skatte og avgiftsrådgivning

• Bedriftsrådgivning

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

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

Oppdal VVS A/S
7340 Oppdal - tlf. 72 42 14 57 - fax 72 42 19 91
e-mail: post@oppdalvvs.no - www.oppdalvvs.no

Trenger du rørlegger?
Vår servicebil

er i Rennebu hver uke.

Bilpleie
fra kr 1500,-

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka

GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680 – e-post: kjeka@start.no

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

Automower viser muskler!
Robotklipperen fra Electrolux
slår plena di hele sesongen, 

alene og helt lydløst. 
Kom å se den i aksjon.

Flere typer plenklippere - trimmere.

6 Rennebu Nytt



Rennebu Nytt 7

Selskapet arbeider med å realisere
Nerskogen Hyttegrend, noe som
omfatter storstilt bygging av hytter,
samt et innholdsrikt servicesenter.

Planen er å bygge et betydelig
antall hytter, i størrelse 50 til 100 kvm,
samt et større servicesenter. Dette kan
gi mulighet til å romme f.eks. daglig-
varebutikk, kafe og  ikke minst få plass
til lokale bedrifter som ønsker et mer
synlig utstillingsvindu for sine pro-
dukter.

Det er planlagt tett utbygging av
hyttene, og disse skal være av standard
utrustning, slik at    folk flest har mulig-
het til å oppfylle hyttedrømmen.

Jan Perry Lund, Eva Stjern, Kjell
Auke og grunneier Alf Erik Lånke er
personene bak selskapet Svarthetta
Eiendom.  En av initiativtakerne for-
teller at prossessen har kommet et godt
stykke på vei.  Formannskap og MTL
har allerede vært på befaring, og MTL
har behandlet saken. Plankontoret skal
bistå i å utarbeide en reguleringsplan.
Håpet er å starte utbygginga allerede i
inneværende år. Å bygge ut på dyrket
mark har ikke alltid vært det mest stu-
erene, men Svarthetta Eiendom
påpeker at å skape arbeidsplasser på
dyrka mark, samtidig er med på vern
av resten.

Av frykt for å presentere et luftslott,
har selskapet bevisst holdt kortene tett
inntil brystet, men planene er nå

kommet så langt, og så mye er på
plass, at det er tid for å gå ut med sak-
en.

Salget av hyttene skal fremmes av
megler, men det er viktig for utbygg-
erne å få fram at verdiskapningen i
størst mulig grad skal komme lokale
aktører til gode. Dette gjelder selve
byggingen, installasjoner, innredninger
etc. 

Visjonen til selskapet, ”Vekst på
Nerskogen”,  betyr å styrke næringsliv-
et på Nerskogen, gjøre stedet mer
attraktivt for fastboende og som fritids-
bosted. Svarthetta Eiendom ønsker
kontakt med mulige interessenter som
vil drive aktiviteter relatert til service-
senteret.  

Med denne utbyggingen satt ut i
livet, er det ingen tvil om at Nerskogen
vil gå en spennende fremtid i møte.

av Jan Inge Flå

Nerskogen mot forandringer
Et relativt nytt selskap – Svarthetta Eiendom – planlegger det vi
kan kalle den største satsingen på Nerskogen siden bureisinga
tok til i 1930 åra. 

Vi utfordrer deg!
Rennebu kommune er inne i en

prosess med revisjon av plan for idrett
og fysisk aktivitet. Plankomiteen ønsk-
er innspill fra alle som har meninger,
ønsker og ideer til tiltak eller syns-
punkter som bør være med i ei slik
plan. Vi tenker først og fremst på
idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, men
også all annen tilrettelegging for fysisk
utfoldelse både ute og inne.

En rekke instanser vil få direkte
forespørsel om å bidra i planprosessen,
men for å nå ut til så mange som mulig

oppfordrer vi herved alle som har noe
på hjertet til å melde fra til oss.

Plankomiteen består av: Astrid
Øverland Kjeka, Liv Lian Kosberg,
Marta Withbro, Terje Daffinrud og
Astri Snildal.

Vi tar gjerne imot gode ideer til nye
tiltak, samt forslag til utvikling av eks-
isterende tiltak. Er det f. eks grupper vi
ikke når med dagens tilbud? Ikke nøl
med å ta kontakt med oss. For ordens
skyld setter vi en frist: 1. juni 2008.

På vegne av plankomiteen 
Astri Snildal

Skogoppsynet
informerer

For 2008 er Rennebu tildelt
245.000,- kroner til nærings- og miljø-
tiltak i skogbruket (NMSK-midler).
Pengene er tildelt fra staten via
Fylkesmannen.

Kontakutvalget for skogbruk har
vedtatt at midlene skal brukes slik:

Tilskudd til plantekjøp, planting,
markberedning og ungskogpleie:
35%. Satser for eget arbeid er kr 2,25
for planting og kr 150 pr time for ungs-
kogpleie. Ellers refunderes utgifter
etter regning.

I år gis det for første gang et til-
skudd på 30 kr pr kbm til manuell
hogst. Det er budsjettert med kr
30.000,- til ordningen.

Som dokumentasjon godtas virkes-
avregning eller annen dokumentasjon
fra kjøper av virke. 
Overstiger summen av tømmer det
søkes tilskudd på 1000 kbm,  fordeles
potten likt pr kbm slik at tilskuddssats-
en pr kbm reduseres.

Uavhengig av om skogeier selv
utfører drifta gis det tilskudd til hogst
med traktor og vinsj, og til hogst med
traktor og tømmerhenger.

Søknad om tilskudd med doku-
mentasjon må sendes skogbrukssjefen
senest 1. desember

Skogoppsynet har plantespett, vei-
skrape, ryddesager som kan lånes/lei-
es. Ta kontakt med skogbruksleder ell-
er skogbrukssjef.

Kjetil Værnes 
Skogbrukssjef 

Tlf. 72 42 81 41 / mob. 95 21 02 85 
E-post:

kjetil.vernes@rennebu.kommune.no

Astrid nominert til
drømmestipendet

Astrid Smeplass er blant ni talenter
fra Sør-Trøndelag som er nominert til
Drømmestipendet 2008 på kr 10.000.
Astrid er nominert for sang og piano.

Det er femte året at Norsk Tipping
og Norsk kulturskoleråd samarbeider
om å dele ut tilsammen én million
kroner til talentfulle ungdommer. Den
5. juni vil vinnerne av Drømme-sti-
pendet 2008 bli offentliggjort, og det vil
være lokale utdelinger over hele land-
et. 

Alf Erik Lånke og Jan Perry Lund ved
området som er tenkt bygget ut.
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Rebustorget pusses opp i sommer
Rebustorget ble bygd i 1984,
og det er vel ikke galt å si at
etter nærmere tjuefem år er
det stort behov for opprusting
av det til dels nedslitte og dår-
lig vedlikeholdte området. 

Som innledning på styremøte i
Blilyst 16. april, presenterte leder i
HOO Solveig Anglen planene for det
nye Rebustorget på Berkåk.

Finansiering
Ordføreren var leder for ei gruppe,

som arbeidet med planene med et nytt
torg.  I sykmeldingsperioden, er det
leder i HOO, Solveig Anglen, som har
overtatt dette vervet. Hun fortalte
Blilyst-styret om et spenstig prosjekt,
som har en kostnadsramme på i over-
kant av 5,5 millioner kroner. Av dette
har kommunestyret bevilget 1,5 milli-
oner kroner. I finansieringsplanen går
det fram at lokalt næringsliv bidrar
med 500.000,- kroner, Blilyst med til-
svarende, samt Rennebu
Bygdearrangement med 50.000,- kron-
er. I tillegg er det bevilget to millioner
kroner gjennom Husbankens Blest-
prosjekt. Dette er kommunaldeparte-
mentets tettstedsutviklingsprosjekt,
der Rennebu er en av tre kommuner i
landet som nyter godt av disse midl-
ene. Andre bidragsytere er fylkeskom-
munen, Kraftverkene i Orkla og det er i
tillegg søkt om støtte fra Norsk kultur-
råd. Det må også tilføyes at formann-
skapet,  av kommunestyret, er gitt full-

makt til å bevilge ytterligere 500.000,-
kroner til planene.

Kortreist torg
Det er arkitektfirmaet CUBUS som

har tegnet det nye torget. I presenta-
sjonen ble vi informert om spenstige
planer, der utstrakt bruk av lokal kom-
petanse, ikke minst ved valg av materi-
ell, såkalt ”kortreist torg”, ble vektlagt.
I planen sies det bl.a. at torget skal løft-
es slik at det blir mer synlig. Det skal
bygges en scene med flik av granitt i
vegg og gulv, dette i kombinasjon med
lafta element i gulvet. Eluttak er noe av
det som skal monteres permanent ved
scenen, slik at scenen blir mest mulig
brukervennlig. Mange andre detaljer,
så som benker, busker og planter er
naturlig nok en del av det nye torget,
men det mest oppsiktsvekkende sett
utenfra, blir nok den fjorten meter
høye lysmasta. En laminert stolpe vil få
en glasstopp med lys, som forhåpent-
ligvis vil få forbikjørende til å bremse
opp for å ta en titt. Det noe forslitte

uttrykket ”ett vegkryss og to bensinsta-
sjoner”vil forhåpentligvis dø ut når det
nye torget står ferdig.

Vedlikehold
Til drift og vedlikehold, yter kom-

munen et årlig tilskudd på 50.000,-
kroner. Dette skal evalueres etter to år.
I dette ligger det også at kommunen
setter standard og betingelser for ved-
likeholdet. Femti tusen er langt fra nok,
de årlige vedlikeholdsutgiftene anslås å
ligge på rundt 300.000,- kroner. Det vil
bli eierne av torget som får ansvaret for
driften og vedlikeholdet av det nye
torget.

Solveig Anglen forteller at prosjekt-
et nå har to hovedmål; komme i gang
medio juni samt ferdigstillelse 19.
oktober. Hun føyer til viktigheten av at
flest mulig vil føle medeierskap til det
nye Rebustorget.

av Jan Inge Flå

Sykkelkarusell
Sykkelkarusell startet sist søndag 4. mai på Stamnan, og den har blitt mer og

mer populære siden starten for snart fem år siden. På fjorårets karusell ble det
registrert over hunder syklister og mer enn sytti personer fullførte tre løp. Det er
idrettslaget strålende fornøyd med, men det er plass til mange flere. Det er en
veldig uformell konkurranse som favner alle aldersgrupper og formkurver. Det er
sosialt og hyggelig med anledning til å kjøpe seg kaffe etter hvert løp.
Startkontigenten er kroner tretti for voksne, og alle som har deltatt på tre av fire
løp får premie samt at de er med på trekking av en skikkelig bra sykkel, som ESSO
og Intersport har vært med og sponsa – det setter vi utrolig stor pris på.

De øvrige løpa går av stabelen på denne sida av sommeren, på Stamnan som
tidligere nevnt 4 mai, Voll 18. mai, KRK Berkåk 8. juni og Skjephaugen 22. juni.
Små og store syklister ønskes hjertelig velkommen.

Arr. Rennebu IL /FYSAK

Månedens håndverker 
for mai i Birka er tekstilhåndverker

Astrid Kaurel Øybekk.
Astrid Kaurel Øybekks dåpsutsyr

og betegnelsen ”ypperste kvalitet”
nevnes ofte i samme
åndedrag. Øybekk
syr de vakreste
dåpsklær: luer,
smekker og kjoler,
inspirert av 1700-
tallets frodige og
fargerike tradisjon. 
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Eierskifte ved 
Berkåk Blomster

Grethe Kosberg har drevet blomst-
erbutikk på Berkåk i 35 år. De første
tjue åra holdt forretningen til i under-
etasjen i huset i Kosbergveien, og de
siste femten åra har butikken vært lok-
alisert i Coop Orklas bygg i sentrum.
Nå trekker hun seg ut, og Bjørn Bekken
fra Kvikne, kommer inn på eiersiden.
Grethe understreker at eierskifte er
udramatisk, og at kundene vil kjenne
igjen både navn på butikken og medar-
beidere også i tiden framover. Etter så
mange år i bransjen, med de slitasjer
det medfører, er det både helsemessige
årsaker og ønsket om mer tid med
mann, barn og barnebarn som gjør at
hun ønsker å trekke seg tilbake. 

Etter en tid med leting etter nye
drivere, falt det hele på plass mer eller
mindre tilfeldig. Bjørn Bekken klippet
sauer hos Kåre Haugan på Innset, og
der hadde han hjelp av Gunn Marit.
Som mange vet, jobber hun på Berkåk
Blomster, og praten kom naturlig nok
inn på det ønskede eierskifte. Bjørn er
en driftig kar, bl.a. aktiv ved Kvikne
Næringspark. At han nå investerer i
Rennebu, ser han som helt naturlig.
Bl.a ser han for seg distribuering av
blomster fra Berkåk til Kvikne.   

Med sin bakgrunn fra Kvikne
Anleggsgartneri, vet han mye om plen-
og stenlegging.  Han har allerede gjort
seg noen tanker om videreutvikling av
”uteseksjonen”, så som stauder, ute-
planter og fontenearbeide. 

Overgangen fra gammel til ny eier
vil foregå som en flytende prosess, der
det formelle vil være på plass i løpet av
mai. En mer høytidelig markering av
eierskiftet vil vi komme tilbake til, men
markering må det bli, avslutter Bjørn
Bekken og Grethe Kosberg.

av Jan Inge Flå 

Nye planer for Berkåk
På årsmøtet til Rennebu Næringsforening ble det lagt frem en
skisse for fremtidig utvikling av Berkåk som sentrum.

Det var Sivert Vindal som på vegne
av Birka la frem tanker om Berkåks
fremtid. Prinsippet for Birka og Siverts
tanker, er å samle serviceinstitusjonene
på vestsiden, mens industrien vil bli å
finne på østsiden. Denne tankegangen
er også i tråd med Statens Vegvesens
signaler og tanker som har kommet
frem i forbindelse tettstedsseminarene
som har vært om Berkåks fremtid. Det
gjelder å få minst mulig bruk av E6 til
lokaltrafikk.

Vindu mot verden
— Slik det er i dag er det vanskelig

å drive butikker på Berkåk, og derfor
må noe gjøres. Men Berkåk er heldig
som har E6 midt gjennom sentrum, og
denne fordelen må utnyttes ved å snu
næringslivets ansikt mot E6 - og der-
med mot verden. Samtidig må denne
“snuoperasjonen” føre til fortetting av
servicefunksjonene på vestsiden, sa
Sivert i møtet. 

Nytt bygg
I forslaget ligger et nytt bygg mell-

om Rennebuhallen og Veikroa. Sivert
oppfordrer Coop Orkla til å flytte til det
foreslåtte bygget på vestsiden.  Dagens
Prix-butikk kan gjøres om til leilighet-
er. Samtidig foreslår han at de fleste
butikker inkludert banken må flytte fra
dagens torg til det nye butikksenteret.
— Bankbygget kan gjøres om til leilig-

heter for eldre,  og Frivillig-hetssentral-
en kan ta over Rebus-bygget og bli
bl.a. en felles møteplass for de i bank-
bygget. ICA bør snu seg mot E6, sam-
tidig som de kan få en andre etasje som
f.eks. kan inneholde Rennebu
Næringshage. 

Birka
Det nye senteret skal også inne-

holde nye lokaler til Birka. Utenfor det
nye senteret og Birkas lokaler, foreslår
Sivert å sette opp Birkas “jernmann”
på 12 meter som en stoppeffekt. 

Berkåk Veikro og Gjestegård har
også fått tegnet inn et nytt gjeste-
hus/hotell. Dette er nødvendig både for
Birkas planer og andre behov som er i
Rennebu. 

Videre er det også foreslått et kon-
feranserom i tilknytning til Rennebu-
hallen - mot Birkas lokaler, som i tilleg
kan brukes til kino.

Felles satsing
Sivert understreket at skal Berkåk

lykkes med denne satsinga, er det vikt-
ig at alle er med. Skal en dømme etter
reaksjonene i salen under årsmøtet, var
det stort sett enstemmig positive reka-
sjoner på tegninga av det nye Berkåk.

av Dagfinn Vold

På vegne av Birka presenterte Sivert Vindal nye og spennende tanker for Berkåk.
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Rektorer 
som er handlekraftig og resultatorienterte søkes.
Rennebu kommune avslutter våren 2008 et 3-årig
prosjekt med felles ledelse for grendeskolene.
Kommunestyret har vedtatt at Innset og Voll skoler
skal ha hver sin rektor, og at skolefagstillingen på
kommunenivå skal utvides. Kommunen har 4
barneskoler. Ved Berkåk skole ligger i tillegg 
ungdomstrinn for hele kommunen. Alle skolene er
inne i spennende og utfordrende utviklingsarbeid.

Vi søker etter rektorer som gjerne vil være med på
å utvikle og lede Rennebuskolen i følgende stilling-
er fra 1. august 2008:
1. Innset skole, 33 elever
100 % stilling der 60 % er administrativ ressurs og
med undervisning lagt til resten av stillingen.
Skolen skal ha stedfortreder i 8 % stilling for rektor.
2. Voll skole, 75 elever
100 % stilling der 86 % er administrativ ressurs og
med undervisning lagt til resten av stillingen.
Skolen skal ha stedfortreder i 8 % stilling for rektor.

Skolerådgiver 
som er utviklingsorientert og handlekraftig søkes.
100 % fast stilling, hvor 80% skolerådgiver er ledig
fra 1. august 2008, da nåværende skolerådgiver
går inn i pensjonistenes rekker. 20% av stillingen
er ordinært innenfor skole. Kommunalsjef HOO er
nærmeste overordnede og stillingen inngår i 
pedagogisk lederteam.
Ønsker du nærmere opplysninger: Ta kontakt med
kommunalsjef Lill H. Bøe, tlf 72 42 81 13/ 
456 19590, eller 
personalrådgiver Per Ivar Wold, tlf 72 42 81 18/ 
450 07676.

Lærerstillinger fra 01.08.08: 
Se: www.rennebu.kommune.no - stilling ledig.

Saksbehandler
plan- og  bygningsloven søkes.
Fast 100% stilling som saksbehandler plan- og
bygningsloven i rådmannens stab er ledig fra
snarest. 
Ønsker du nærmere opplysninger: ta kontakt med
teknisk rådgiver Terje Daffinrud, tlf 72 42 81 17
eller kommunalsjef Odd Kjøllesdal,
tlf. 72 42 81 12.

Søknadsfrist for alle stillinger er 19. mai 2008.
Se: www.rennebu.kommune.no under stilling 
ledig.

- rådmannen -

Nerskogen og Voll barnehager
100% vikariat fra 01.08.08 – 24.04.09 som barne- og
ungdomsarbeider for tiden med arbeidssted Voll.

Innset og Vonheim barnehager
Vikariat fra 01.08.08 som pedagogisk leder i minimum
80% stilling for tiden med arbeidssted Vonheim barne-
hage. 

Krav:Pedagogisk leder må ha godkjent førskole-
lærerutdanning. 
Politiattest må foreligge før ansettelse.

Vi søker etter personer som er:
• Interessert i barn og barns utvikling og læring 
• Friluftsinteressert og miljøbevisste
• Positivt innstilt til utviklingsarbeid og endring
• Samarbeidsvillig, fleksibel og positiv
• Arbeider selvstendig

I tillegg for stillingen som pedagogiske leder:
• God på å lede voksne og barn 
• Erfaring fra bruk av digitale verktøy 

Kontorsekretær
56% fast stilling som kontorsekretær fordelt mellom to
enheter med hovedarbeidssted Vonheim barnehage
(38%) og Voll barnehage (18%) er ledig fra 01.08.08.

Arbeidsoppgaver innenfor: Arkivering, postbehandling,
regnskap og lønn.
Krav:Erfaring fra denne type arbeid. 
Vi søker en person som er:  Samarbeidsvillig, 
fleksibel og selvstendig.
Da dette er en ny stilling i barnehagene våre, 
ønskes en person med interesse og engasjement som
kan bidra til å forme stillingen.

For alle stillingene:
Lønn etter avtaleverk og pensjonsordning.

For nærmere opplysninger Nerskogen og Voll barne-
hage, kontakt enhetsleder Anne Svegård 
tlf. 72 42 67 70.
For Innset og Vonheim barnehage, kontakt enhetsleder
Marta Hage, tlf. 72 42 81 90.                                   

Bruk eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig eller
ved henvendelse til Servicetorget i Rennebu, 
tlf. 72 42 81 00.
Søknadsskjemaet sendes pr. e-post til:
postmottak@rennebu.kommune.no 
innen 19. mai 2008.

- rådmannen



Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner 

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

Slåing 500 kr pr time
Pressing, pakking 110 kr pr ball
Syretilsetning hvis ønskelig

Kontakt
Jan Ove Flatås, 7391 Rennebu tlf 906 45 216
Magne 404 66 911

Rundball-
pressing

www.scandic.no Tlf 800 49 900

Ring din 
lokale salgsrepresentant
Roy Dalberg
mob 415 51 188

- for et uforpliktende tilbud!

MARKISER – PERSIENNER

Kjell Nakken
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Kulturskolen
Nå kan du bli elev ved

Kulturskolen, eller søke om en
ny disiplin. Brosjyren er utdelt
til alle skoleelever og du finner
den på nettsida. Elektronisk
søknadsskjema finner du på
www.kulturskolen-
rennebu.no

SSøøkknnaaddssffrriisstt  2200.. mmaaii..

Våpenamnesti
Unngå straff - lever inn ulov-
lige og uregistrerte våpen fra
1. mai.

Fra 1.mai er det klart for et nytt
våpenamnesti. Frem til 30. september
slipper folk med ulovlige og uregistr-
erte våpen straff dersom de selv
kommer til politiet med våpenet. 

Det er viktig for politiet å få oversikt
over de våpen som fins og hindre at
ulovlige og uregistrerte våpen kommer

på avveie og brukes til kriminelle
handlinger. Ved å få slike  våpen inn i
ordnede former kan man derfor bidra
til å forebygge kriminalitet og ulykker
med våpen. De som blir tatt med ulov-
lige våpen kan risikere inntil 2 års
fengsel.   

I amnestiperioden kan man få
levert inn skytevåpen for destruksjon
eller man kan få gjort våpenet varig
ubrukbart. Det er også mulig å få
registrert våpen som er registrerings-
pliktige.  Under frakt skal våpenet være
tildekket, helst oppbevart i veske eller

koffert el. Kontroller at våpenet er tomt
for ammunisjon. Dersom man ønsker å
levere inn sprengstoff og granater er
det viktig at publikum tar kontakt med
politiet på forhånd for å avtale henting.
Ikke rør sprengstoffet i det hele tatt –
men varsle hit på tlf 72 42 82 60.

Rennebu lensmannskontor har
åpent hver dag mellom kl 0800 – 1500.  

Under våpenamnestiet i 2003/2004
ble det registrert 2300 våpen og 2400
kilo ammunisjon og sprengstoff i Sør-
Trøndelag politidistrikt.  

Kulturpris til Ann Kristin Haugerud
Da Kvinnegruppa delte ut sin kulturpris for 27. gang var

det Ann Kristin Haugerud som fortjent fikk den. Ann Kristin
har lagt ned en stor innsats for sang- og musikklivet både her
i kommunen og utenfor. Hun har i mange år vært svært del-
aktig i ungdomsskolens årlige oppsetting av musikaler for
avgangsklassen. Ellers har hun vært med på å starte koret
Cantus sammen med Tove Ramlo, og hun har dirigert Hauka
Mannskor i 15 år. Hun har også sunget i Hauka Dekorum.
Ann Kristin var også sterkt delaktig til at Rennebu Mannskor
igjen oppstod, og hun har vært dirigent i mannskoret etter at
de kom igang igjen.

Vi gratulerer Ann Kristin med prisen!



Du er hjertelig velkommen fredag 16. mai 
til å se hvordan vi redigerer Rennebu Nytt

Vask bilen hos oss!
• Bilvaskmaskin  

• 3 Selvvaskplasser
• Gratis bruk av støvsuger

““RReennee  bbiilleerr  vvaarreerr  lleennggsstt””

Statoil Berkåk - 72 42 71 50
e-post: sove@statoil.com - www.statoilberkaak.no

Trykk-
impregnerte og 
sammenleggbare
fritidsmøbler
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20 år!
Oddvar og Dagfinn har begge drevet 

sine firma i 20 år. Dette markeres med 
kaffe og kake fredag 16. mai!

Jubileumstilbud på

NYHET: kombinert gjødsel+kalk til plena - nok til 400 m2

15900

10 pk stemor NÅ 4900

Margaritter NÅ 2900

Chrysantemum NÅ 3500

Ildtopp NÅ 2900

Fine maibuketter NÅ 8900

Blomster, lys, pynt og gaver 
til konfirmasjon 
finner du på Spiren. 

Mye fint i sommerblomster,
ampler på vei inn. 

- og ellers 
se hva vi arbeider med!

Tilbudene gjelder fra fredag 16. mai og så langt beholdningen rekker!



Leilighet til salgs
Rennebu kommune har en tre-roms leilighet i
Trondskogen borettslag på Berkåk 
(Træthaugveien 3b) som skal selges.

Andel fellesgjeld: kr 275.209
Eierskiftegebyrer kr 5.160
Felleskostnader: kr 3.928 pr. måned.

Leiligheten kan besiktiges etter avtale.

Skriftlig pristilbud sendes 
Rennebu kommune v/rådmannen.  
Før det inngås endelig kjøpeavtale må det foreligge
en finansieringsplan.

Interesserte kan henvende seg til 
Rennebu kommune v/ Karl Petter Gustafsson

Hundeinteresserte 
rovviltjegere søkes!

Rennebu kommune skal sammen med 6 andre
kommuner og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
gjennomføre et prosjekt for å øke effektiviteten og
kompetansen på skadefelling av bjørn.

I prosjektet skal det satses på opplæring av hunde-
ekvipasjer og i den forbindelse ønsker vi å komme i
kontakt med personer som er interessert i å delta
som hundefører og hundeeier.
Hundeieren må være villig til å stille opp ved fell-
ingsforsøk, og det vil etter hvert bli gjennomført en
utvelgelse.
Interesserte hundeførere/-eiere bes henvende seg
innen 1. mai.

Skadefellingsforsøk skal gjennomføres i samarbeid
med det lokale fellingslaget i hver kommune.
Jegere som er interesserte i å delta på det kommun-
ale skadefellingslaget må melde seg til kommunen
innen 15. mai.

All henvendelse skjer til 
Kjetil Værnes, Rennebu kommune
tlf. 72 42 81 00 
e-post: kjetil.vernes@rennebu.kommune.no
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Vaktmester - vikariat
Da en av våre ansatte har permisjon fra sin stilling,
har vi ledig vikariat fram til 31.mai 2009 ved enhet
Teknisk drift i Rennebu kommune. Muligheter for
snarlig tiltredelse. 

Arbeidsområder:
Vaktmesterteamet på Berkåk består av 4 hele 
stillinger med driftsansvar for 25 600m2 bygg og 
ca 25 000m2 grøntareal. Vaktmestrenes primær-
oppgaver er å sørge for at bygninger med tekniske
anlegg og utomhusanlegg holdes i stand. I tillegg vil
det bli tillagt en del andre oppgaver til stillingene. 
Vi ønsker:
• en medarbeider med allsidig bakgrunn innen drift

og vedlikehold av kommunale bygg.
• en medarbeider som arbeider selvstendig og som 

selv tar initiativ til arbeidsoppgaver som må 
utføres. Vedkommende må ha gode 
samarbeidsevner med de øvrige ansatte. 

Vi tilbyr:
• en utfordrende og utviklende stilling
• pensjons- og forsikringsordning
• lønn iht. avtaleverk

For nærmere opplysninger, 
kontakt enhetsleder teknisk drift, 
Arne Meland tlf. 72 42 81 51 / 915 66 317.        
Bruk eget søknadsskjema som finnes på 
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig eller
ved henvendelse til servicetorget i Rennebu, 
tlf 72 42 81 00.

Søknadsskjemaet sendes pr. e-post til:
postmottak@rennebu.kommune.no innen 16.05.08.

RÅDMANNEN

Ledige stillinger ved Kulturskolen
fra 01.08.08

50% rektor (fast)
ca 10% messingpedagog (fast)
ca 5% slagverkpedagog (fast)
ca 20% pianopedagog (vikariat 01.08.08-31.07.09)
ca 20% sangpedagog (vikariat 01.08.08-31.07.09)
ca 10% treblåspedagog (vikariat 01.08.08-31.07.09)
Stillingene kan kombineres
Se: www.rennebu.kommune.no under stilling ledig.

For nærmere opplysninger: 
kontakt enhetsleder Astri Snildal tlf. 72  42 81 67
Søknadsfrist 19. mai 2008.   

- RÅDMANNEN
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Terrengløp 2008 
7. mai: Voll                                        
21. mai: Frambanen                                    
28. mai: Trollvang                                             
4. juni: Berkåk  –  med avslutning

Alle løpene starter kl 19.00. Påmelding før kl 18.30.
Påmeldingsavgift kr 40 pr løp  ( maks kr 100 pr. familie)    
Full premiering til de som stiller i min 3 løp.

Trimturer for alle og enhver!
Rennebu Idrettslag vil i år arrangere fem merkede trimturer,
noen av turene egner seg for rullestol og barnevogn.

Turene i år er:
1. Gruva til Stallan. Berkåk
2. Tørset til Eggasætra. Ulsberg
3. Buan til Storvollan. Nordskogen
4. Næverdalen til Øyasæterdalen. Innset
5. Minillkroken til Svartdalssætrin. Nerskogen

Rutebeskrivelse og kart blir å finne på Turistkontoret og
Berkåk Veikro og Gjestegård.
Turene er merket fra 15.05 til 15.10.2008.

Fotballtrening på Trollvang 
for gutter og jenter født 1998 - 2001

7-8 år (knøtte) 
på mandager 18.30 – 20 (12., 19., 26. mai, 2., 9., 16. juni).
9-10 år (mini) 
på torsdager 18.30 – 20 (15. , 22., 29. mai, 5., 12, 19. juni).
Påmelding til Gry Jerpstad på tlf. 90 97 74 64, gjerne SMS,
innen fredag 9. mai. Deltagelse er gratis.

Idrettsskolen i Rennebu

Sommernummeret av Rennebu Nytt 
kommer 5. juni. Frist for stoff er 26. mai

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

Idedugnad om
Kulturvukku i Rennebu

Lørdag 25. oktober – Søndag 2. november
Vi inviterer herved 

privatpersoner og lag og organisasjoner til
åpen idedugnad om mulige arrangement 

under Kulturvukku 2008 
Sted: Rennebu Frivillighetssentral 

Tid: Onsdag 14. mai kl. 19.00

14 Rennebu Nytt

6 måneder fri assistanse til

kun 99,-
• Hjelp til bilen - hvor som helst i Norge 

og Europa, når som helst - uansett årsak.
• Ingen egenandel og ubegrenset antall

assistanser pr år.

Nyt godt av våre medlemsfordeler:
Som Falck-medlem får du gode avtaler og

rabatterte priser hos en rekke 
samarbeidspartnere.

Ta kontakt for mer info!

GGllaaddee  GGllaaddee  
mmaaii--ddaaggeerrmmaaii--ddaaggeerr

Blomster til konfirmasjonen
17. maibuketter

Dekorasjoner - Roser - Planter
Vi hjelper deg med 

råd og veiledning til pyntingen!

Sommerblomster

Kommer snart:  
Stauder og hardføre planter

Hageprodukter

Vi leverer samme dag, 
nå også til Kvikne.

Foto - Kontorutstyr - Støpte lys

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

Dekkbark
5 x 50 liter

199,-



Vaske- og ryddedugnad på museet
”No livnar det i lundar” og det er tid for å gjøre det fint
både ute og inne. Rennebu bygdemuseum inviterer til
dugnad på Haugen tirsdag 17. juni fra kl 18.00 og utover.
Alle som ønsker å ta et tak er hjertelig velkommen! Ta med
vaskeutstyr eller andre aktuelle redskaper. 
Vi ser fram til en fin forsommerkveld på Haugen.

Styret i Rennebu bygdemuseum

Opplæring i bruk av GPS
Det arrangeres kurs i bruk av GPS (begynneropplæring).
Tid og oppmøtested:  17. juni på kommunehuset og 
26. juni ved tidtakerbua på idrettsanlegget. 
Max. 15 deltakere.  Først til mølla.  
Deltakeravgift kr 100 pr. person eller kr. 200 pr. familie. 
Påmelding innen 1. juni til Håvard Rogogjerd (havard.rogo-
gjerd@rennebu.kommune.no eller 
Jan Ove Reistad (jor@tronderenergi.no)

Orienteringsgruppa

Rennbyggen Gammeldansklubb
er invitert til Eriks-fest
i Meldal Samfunnshus den 17. mai.
påmelding til Monica tlf 916 74 351 eller 
Anne Grete tlf 976 23 861 innen 12. mai.
Vi ordner med skyss hvis vi blir mange nok.
Bli med da vel...

Styret

Takk for gaver og blomster i anledning 70-årsdagen min.
Anders Engen

Sigrid og Arne feirer 140 år
Åpent hus på Voll skule søndag 18. mai fra kl 14.00. 
Enkel servering. I stedet for harde og myke pakker ønsker vi
et lite tilskudd i Islandsturkassa.

Tusen takk for all oppmerksomhet i forbindelse med våre 
90 årsdager.

Olga og Ola Voll

Jeg vil takke menigheten for kassetten jeg fikk. 
Takk også for gaver og blomster på dagen min.

Inger Kvam

Hjertele takk ått alle som gledd oss med helsingo og
gåvvå på 100-årsdan!

Anne Guri og Ragnhild

Mistet dressjakken
etter julebord til RNF i Rennebuhallen. Har ei i bytte...
Bård Bjørsagård, 917 82 017

K U N N G J Ø R I N G E R K U N N G J Ø R I N G E R

17. mai på Nerskogen
Toget starter fra Nerskogen skole kl 10.30. 
Rennebu Musikkorps deltar.
Tale for dagen.
Underholdning & leker.
Matsalg.

Velkommen

17. mai på Voll
09.45 Flaggheising
10.00 Barnetog med Rennebu Skolekorps
11.00 Gudstjeneste i Rennebu Kirke

v/ Gunnar Størseth Flaa
11.00 Kaffe og issalg starter
11.30 - 14.00  Middagssalg
12.00 Natursti og leker for barna
14.00 Tale for dagen v/May Britt Svorkdal Hess

Velkommen

17. mai på Berkåk
11.00 Familie gudstjeneste Berkåk kirke
12.00 17. mai-tog fra Berkåk kirke til 

helsesenteret
12.15 Program helsesenteret

17. mai-tale ved Ingrid Haugset Hagen
13.00 Kaffe og middagsservering i Rennebuhallen
13.30 Underholdning og loddsalg
ca 15.30 Leker ute

Velkommen
17. mai komiteen

17. mai på Innset
Det blir tradisjonell feiring, med innslag av nyheter! 
12.30 Gudstjeneste i Innset kirke 
Ca. 13.30 Tog fra kirka til samfunnshuset 
14.00 Program i samf.huset:

• Tale for dagen v/Tora Husan
• Program v/Innset skole og barnehage
• "Minikonsert" v/Christina Stokke og 

Rune Skjolden
Tradisjonen tro blir det i tillegg allsang, etterfulgt av leker,
natursti, kaffe og loddsalg. 
Innset idrettslag viser bilder fra "snøskuter-turen". 
Prosjektet “Fra fjellet til bordet” vises på tv/storskjerm.
Inngang kr 50
Barn under konfirmasjonsalder: Gratis

Hjertelig velkommen

17. mai komiteen på Innset
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RETURADRESSE:
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c/o Mediaprofil as
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Du kan også lese Rennebu Nytt på nett: www.rennebunytt.no eller www.rennebu.kommune.no

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

FASTE GULE PRISER

MMeeddlleemmss--
kkuupppp

Les kundeavisen på www.coop.no

Toscana kafegruppe (bord + 2 stoler)  54900

(pris ikke medlem 84700)

Nilfisk støvsuger 2000w  109000

(pris ikke medlem 149000)

Hva med belgiske vafler? (firkantet vaffel)

Cloer vaffeljern 34900

(pris ikke medlem 59900)

Porsgrunn middags-sett 79900

(pris ikke medlem 154700)

Dette skjer i Rennebu!
08.05 Lerdue-skyting Svenskdalen 18.00
10.05 Pubkveld Furuly 20.00
10.05 Avslutning Idrettsskolen, Voll 15.00
14.05 Mannekveld Havdal skole 19.00
15.05 Trening Jegere og DFS skyttere

Gammelstødalen, Innset Sk.lag17.30
15.05 Lerdue-skyting Svenskdalen 18.00
17.05 17. mai arrangement i kretsene
18.05 Sykkelkarusell Voll 13.00
19.05 Kvinnekveld Havdal skole 19.00
20.05 Formiddagstreff Berkåk 11.00
21.05 Terrengløp Frambanen 19.00
24.05 Loppemarked, lekepl på Ulsberg 10-18

Gjeterhundtrening hos Anders Tronshaug mand kl 19.00
Linedance på Stamnan søndager kl. 19.00
Hvis du trenger skyss eller følge til et arrangement,
kontakt Frivillighetssentralen på tlf. 72 42 62 64

Legg turen til Kvikne!
17. mai har vi 

koldtbord og varmbuffet 

Varmbuffet hver helligdag og søndag.

PPeennssjjoonniissttpprriisseerr
BBeessøøkk  vvåårree  hhjjeemmmmeessiiddeerr::  wwwwww..kkvviikknneeffjjeellllhhootteellll..nnoo

BBee  oomm  ttiillbbuudd  ppåå  tteelleeffoonn  6622  4488  5555  5500

Medlemskupp! 
6 pack 

Krone-is 
fra Diplomis

2390
(ikke medl. 3990)


