FULLDISTRIBUSJON

Rennebu Nytt
Informasjonsblad og Annonseorgan

Valg
2005
Rennebu
Mottar du en
konvolutt merket
med ovenstående,
er det felles utkjøring av valgmateriell til stortingsvalget fra alle seks partiene som er representert i kommunestyret i Rennebu.
— Ideen om felles utkjøring av
valgmateriell kom
fra AP, og alle tente
på ideen, forteller
Eivind Flå. — Det er
felles nytte og innebærer sparte ressurser, og kanskje blir
valgmateriellet også
lest når det kommer
samlet.
Ihvertfall
håper vi at velgerne
tar seg tid til å lese
det, sier Eivind.
— Kanskje er
dette banebrytende,
Vi kjenner ivhertfall
ikke til at det har
vært gjort noe lignende. Det gjenspeiler også den
store enigheten som
råder i politikken
her i Rennebu, forteller Eivind.
Materiellet ble
pakket sist mandag
og kjøres ut i løpet
av denne uka.

Nr. 14/2005, 1. sept Årg. 28

Spennende første skoledag

Assistent Johanne Gunnes og lærer Heidi Reitås Sæther viser Tony Grønvold, Fredrik Hage Bye
og Steffen André Vanvik hvordan de skal gjøre den aller første arbeidsoppgaven i første klasse.
I forrige uke startet skolen opp igjen her i
Rennebu, og for 40 elever var det aller første
skoledag. På Voll startet det hele 18 elever i
førsteklassen, og det er den største førsteklassen i kommunen. På Berkåk er det 16 elever,
mens det både på Nerskogen og Innset er tre
elever.
— Første klasse på Voll er også den største
klassen på skolen vår, forteller Heidi Reitås
Sæther. Tilsammen er det 76 elever på Voll,
og det er en fin økning av elevtallet både i år
og neste år, forteller Heidi.
Førsteklassingene til Heidi og Johanne er
fordelt på 7 jenter og 11 gutter, og de skryter
av elevene sine. Heidi har vært som heltids
administrator ved skolen i ett år, men synes

SUL TEN?

det nå er godt å være tilbake i klasserommet.
— Det er interessant og ansvarsfullt å starte
med første klasse. Elevene fortjener en positiv opplevelse i starten på skolen, både når
det gjelder arbeidsmåter og det sosiale. Med
Johannes hjelp tror jeg dette skal gå bra
Områdeleder Ottar Selbæk synes det er
bra med 40 førsteklassinger totalt her i kommunen. — Men, dessverre vil det gå nedover
igjen fra neste år, hvis ikke noe spesielt skjer.
Totalt i år er det 361 elever på barne- og ungdomsskolen, mens det neste år blir 4 færre og
14 færre deretter i to år. 2010 vil det være 304
elever, så langt det er oversikt over i dag, forteller Ottar.

Berkåk Veikro så klart!

72 42 72 20
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Landbrukseiendom
på Voll til salgs
Eiendommen Hilstadbakk gnr 21, bnr
5 legges nå ut for salg.
Gårdsbebyggelsen med tomt er delt
fra og følger ikke eiendommen.
Følgende teiger følger salget:
areal
pris, kr
- Jord omkring tunet
29 dekar dyrket
55.000,- Vollan 20 dekar dyrket,
noe skog
34.000,- Svarthåmmårflotten
12 dekar skog
9.000,- Skogteig v/ N. Knappen
62 dekar skog
40.000,- Tomt i Minillkroken (6 dekar)
og i andel i Minillkroken og
Heldalen sameie
27.000 dekar fjell,noe skog 70.000,- Egen teig i Minillkroken
201 d. annet areal 9.000,For uten kjøpesummen må jordsøker
betale dokumentavgift, jordskiftegebyr, mv. i forbindelse med overdragelsen. Mer utfyllende opplysninger om
teigene kan fås ved henvendelse til
Rennebu kommune.
Interesserte kjøpere sender skriftlig
søknad til Rennebu kommune, Enhet
for landbruk, miljø og tiltak, Berkåk,
7391 Rennebu. Søknaden bør inneholde begrunnelse og plan for bruk av
arealet for uten behovet for tilleggsjord. Frist 1. oktober 2005.
Hans Christian Borchsenius
skogbruksjef
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Kunngjøring:

OFFENTLIG ETTERSYN
26/1 – Reguleringsplan for Grana hyttefelt, Gammelsæterhaugen.
I henhold til plan- og bygningslovens §27-1 legges forslag til reguleringsplan for
Grana hyttefelt, Gammelsæterhaugen ut til offentlig ettersyn.
Planen omfatter 5 nye hyttetomter.
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 01.10.05.
- Rådmannen -

En dag for
fellesskap og trivsel

Søndag 25. september arrangeres «Nerskogs-dagen», og
motto for dagen er en dag for fellesskap og trivsel.
Arrangør er den lokale Knoppskytings-gruppa.
«Nerskogsdagen» inngår som en
del av den lokale Knoppskytingsgruppa sin satsing for å få fart på
Nerskogen. Dagen inngår derfor i en
større sammenheng for å skape fellesskap og trivsel på Nerskogen - og
dermed gjøre Nerskogen bedre for
alle.
— Ideen til denne dagen kom fra
en utflytta Nerskogsbygg - Ståle
Lund. Vi var litt usikker i starten,
men fant raskt ut at dette måtte vi
prøve, forteller Hege Rånes sin sammed med John Olav Vognild sitter i
hovedkomiteen for dagen - men med
mange underkomiteer.
Noe for alle
Aktivitetene er mange og det er
mye spennende program, forteller
Hege.

Fjellheim og Nerskogsmuseet er
arena for dagen. En kultursti blir lagt
opp slik at en kan vandre gjennom
museumsområdet, og kulturstien vil
inneholde bla. innblikk i det samiske
håndverket, steking av hyllkaku, å
lage ringvedkroker og andre kroker
og lage nestinger. Det blir også aktiviteter for unge i alle aldre og anledning til å kjøpe seg rømmegrøt og
spekemat i Fjellheim.
Velkommen til alle
Hege understreker at dette er en
dag ikke bare for de som bor eller har
hytte på Nerskogen. Alle er hjertelig
velkommen til en dag for fellesskap
og trivsel - om de kommer fra
Rennebu eller nabobygdene.

3

Rennebu Nytt

Husdyrgjødsel og spredetidspunkt
Generelt skal husdyrgjødsel så langt det er mulig spres i perioden fra
våronnstart til 1. september, og fortrinnsvis om våren.
Spredning uten nedmolding på eng og annen grøde skal skje tidligst mulig i
vekstsesongen og senest 1. september. Kommunen kan i særlige tilfeller gjøre
unntak fra denne bestemmelsen.
Det er totalforbud mot spredning på snødekt eller frossen mark. Det er også
totalforbud mot spredning i perioden 1. november tom 15. februar..
Er det noen brukere som har problemer med å få spredd husdyrgjødsla
innen 1. september er det mulig å søke om forlenget frist.
Søknad sendes enhet for Landbruk, Miljø og Tiltak. Saksbehandler er EvyAnn Ulfsnes.

Pilegrimssommeren 2005
Nok en sommer er på hell, og de
fleste pilegrimer har vel kommet i
mål for denne gang. Vi har erfart at
pilegrimsvandringen faktisk har tatt
seg opp i løpet av de par, tre siste åra.
I sommer var det opp til flere organiserte pilegrimsturer som vandret
gjennom vår vakre kommune.
Pilegrimer er stort sett ikke kravstore,
men de kan likevel ha sine spesielle
behov, det fikk vi oppleve tidlig i
sommer da en lama vandret langs
leden. Hvordan den kom seg over
gjerdekliv vet vi ikke, men den kom i
alle fall fram.
I vår gjennomførte vi en større
oppgradering av pilegrimsveien.
Resultatet er at vi så langt ikke har
fått en eneste klage denne sommeren.
Om vi får midler kan vi videreføre
dette arbeidet utover høsten eller til
våren. I alle fall - uten alle gode hjelpere som har vært med å rydde, slått
gras, satt opp stolper osv. hadde nok
pilegrimene ikke funnet fram. Vi sier
derfor tusen takk til alle dere som har
gjort en innsats for pilegrimsvandringen! Det samme gjelder alle dere
som tar i mot pilegrimer til overnatting og ellers legger til rette for at de
skal ha en god opplevelse av
Rennebu. Vi har faktisk fått tilbakemelding fra vandrerne på at det er så
mange hyggelige og hjelpsomme folk

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

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

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

Torgdag
24. september

Alle som har ulike matprodukter
å selge inviteres til å delta på tradisjonell torgdag på REBUS-torget lørdag
24. september fra kl. 10.00 – 14.00.
Opplegget vil bli som i fjor der
hver enkelt selger ordner seg med
bod og salgssted på torget.

her i bygda, men at det dessverre
ikke er alle som kjenner pilegrimsleden så godt. Dette har vi tenkt å gjøre
noe med. Til våren blir det arrangert
vandringer lokalt langs leden. Det er
soknerådene og kulturkontoret som
står bak disse planene. Nærmere
informasjon om dette vil dere få til
våren. Men nå – nyt den siste rest av
sommer, gjerne i pilegrimenes fotspor!
Astri Snildal
Enhetsleder kultur og fritid

Førjaktmøte
8. september kl. 19:00, sted: Sandbrekka. Utdeling av kjevelapper mm.
Åpent for alle. Servering. Vel møtt
Rennebu Utmarksråd v/Svein Erik Morseth

Det vil bli annonsert i RN og i
Opdalingen + satt opp plakater,
utgiftene til dette fordeler vi på selgerne etterpå.
Torgdagen er en unik mulighet til
å profilere de mange fine jordbruksprodukta og maten som blir produsert lokalt i bygda, og vi registrerer
med en viss stolthet at også andre
kommuner er kommet på banen med
"Bondens torg" på høsten. Vi ønsker
alle som ønsker det velkommen til å
selge varene de har produsent på torget denne dagen. Med hensyn til
annonsering må de som er interessert
gi tilbakemelding til frivillighetssentralen senest 8. september (frist for
annonsering i Rennebu Nytt).
Med vennlig hilsen fra Maj Britt
på frivillighetssentralen
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Rennebu kommune
SAMETINGSVALGET 2005

STORTINGSVALGET 2005

Her kan du stemme!

Her kan du stemme!

Søndag 11. september og mandag 12. september holdes valg på representanter til Sametinget.

Søndag 11. september og mandag 12. september
holdes valg på representanter til Stortinget.

Stemmerett ved sametingsvalget har alle som på
valgdagen står innføret i samemanntallet, jfr.
Samelovens § 2-5.

Ved stortingsvalg har følgende personer stemmerett, jfr. Valglovens § 2 – 1:

Du kan avgi stemme til sametingsvalget ved følgende valglokale mandag 12. september 2005
kl. 15.00 – kl. 20.00:
Nerskogen krets

Nerskogen skole

Det er også tilrettelagt for sametingsvalg ved
valglokalet i Kommunehuset, Berkåk som har
følgende åpningstider: søndag 11. september
2005 kl. 16.00 – kl. 20.00, og mandag 12. september 2005 kl. 10.00 – kl. 20.00.
Se også valgsiden på Rennebu kommunes hjemmeside på internett, adresse:
www.rennebu.kommune.no
Eventuelle klager på gjennomføringen av valget
må fremsettes skriftlig til valgstyret i Rennebu
innen 7 dager etter valgdagen, jfr.
Samevalgforskriftens kap. 13.

Komm. møter åpne for publikum
Formannskap
Kommunestyre
HOO
MTL
Formannskapet

Følgende valglokaler har åpningstid mandag 12.
september 2005 kl. 15.00 – kl. 20.00:
- Nerskogen krets
- Aune krets
- Voll krets
- Refshus krets
- Nordskogen krets
- Gisnås krets
- Havdal krets
- Innset krets

Nerskogen skole
Myrhaug bedehus
Voll skole
Ungdomshuset Sandbrekka
Grendahuset Furuly
Åshuset
Havdal skole
Innset skole og samfunnshus

Følgende valglokale har åpningstid søndag 11.
september 2005 kl. 16.00 – kl. 20.00 og mandag
12. september 2005 kl 10.00 – kl. 20.00:

Berkåk, 23. august 2005
Bjørn Rogstad - Samevalgstyrets leder

06.09.
08.09.
15.09.
16.09.
20.09.

Norske statsborgere som
- fyller 18 år innen utgangen av valgåret og som
- ikke har mistet stemmeretten etter
Grunnlovens § 53 og som
- er, eller noen gang har vært, folkeregisterført
som bosatt i Norge. Ansatte i diplomatiet eller
konsulatvesenet og deres husstand har
stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

09:00
19:00
09:00
09:00
10:00

Ny fallvilttelefon i Rennebu
Rennebu Utmarksråd har opprettet fast fallvilttelefon som gjelder for hele Rennebu. Dette nummeret viderekobles etter intern vaktliste. Alle
henvendelser vedrørende viltpåkjørsler, funn av
dødt vilt, skadet vilt med mer rettes til
72 42 52 22.
Rennebu Utmarksråd v/Svein Erik Morseth

- Berkåk krets

Kommunehuset, Berkåk.

Se også valgsiden på Rennebu kommunes hjemmeside på internett, adresse:
www.rennebu.kommune.no
Eventuelle klager på gjennomføringen av valget
må fremsettes skriftlig til valgstyret i Rennebu,
innen 7 dager etter valget, jfr. Valglovens § 13-1.

Berkåk, 23. august 2005
Bjørn Rogstad
Valgstyrets ledet
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Høsttur med toget ?
Fortsatt MINIPRIS billetter på mange av
NSB sine avganger. Bestill i god tid
å få en billig høsttur med toget !
Priseksempel Berkåk - Oslo : kr. 249,-

Har du funnet drømmeboligen,
bør du tenke på
hvordan du skal
unngå marerittet!

Ta kontakt for billettbestilling og informasjon !

Rennebu Turistkontor
tlf 72 42 77 05 e-post: turistkontoret@rennebu.net
Åpningstider: mand. - fred. 9-16
Vi følger opp trenden med badekar, og har nå tatt inn en serie
badeoljer fra Arya Laya. Disse
oljene er bl.a avslappende, oppkvikkende, hudpleiende osv ved
bruk i boblekar gir et tykrflytende
skum som både demper lyd og
vannsprut. Mange deilige
aromaer,må prøves!!
Flasker, 25 ml, nok til et bad
Flasker 250 ml, nok til 10 bad

kr 25,kr 155,-

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Jegere - Jaktlag
Høst-tilbud:

DC-155 Micro3+.
Lafayette setter en ny standard for hva som
kreves av en jaktradio. Nå 6 Watt.
Et skritt foran alle!
Sordin hørselvern - Contact hundepeiler - Dressurbånd
Tubbs truger - Duun våpenskap

RØR-EKSPERTEN A/S
Berkåk, 7391 Rennebu tlf. 72 42 75 50
Åpningstider: man - fre 9-16 / lør 10-14

Steinar Rikstad, Meldal - tlf 908 32 270 - rikstads@online.no

Tones Frisørsalong
Tlf 72 42 74 68
Rebustorget
ved Torgkroa, Berkåk
Innehaver Tone M. Lien

AutoMester
Flere glade bilister

Periodisk kjøretøykontroll
tar du hos oss!

BERKÅK BIL a.s
- autorisert bilverksted -

7391 BERKÅK - Tlf. 72 42 75 90

tlf. 72 42 75 90

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
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KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Rennebu Mannskor starter opp med øvelser tirsdag

Ønsker ingen oppmerksomhet på dagen den 15.9.05.
Bortreist på dagen. Gunda

6. sept kl 20.00 på musikksalen, Berkåk skole.
Alle sangglade gutter - møt opp!

En sommer er over!!!
Høsten nærmer seg med stormskritt. Vi i Rennebu Songkor
gleder oss til å begynne å synge igjen. Er det flere som har lyst
til å være med i et kjempegodt miljø, så er dere hjertelig
velkommen. Vi starter opp onsdag 7. sept kl 19.30 på
Voll Skole, med nytt program og et spennende prosjekt.
Er det noe du lurer på, så ta kontakt med
Rigmor dirigent på Torgkroa, mob 410 48 009 eller
Margrethe i Kroveien, tlf 72 42 71 83 mob 916 98 392

Oppmerksomhet på dagen 16.9 frabes. Kari
Vil takke alle for hilsninger og oppmerksomhet
i anledning vårt bryllup den 13. aug.
Bjørg og Haldor

Sankedager i Rennebu 10.9, 17.9 og 24.9
Rennebu sau og geit
Styret

Ny serie:

CHOOZ

for everyday styling only
Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Tilbud
Hedit stylingserie, 2 prod for prisen av en
Vi har også noen oriflameprodukter for salg

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

Radon-måling for deg med MS
Norges Handikapforbund (NHF) Rennebu tilbyr nå i
høst gratis radon–måling hos alle i Rennebu som har
diagnosen Multippel sklerose (MS). NHF Rennebu vil
sørge for utdeling og innhenting av radonmålere, og de
som deltar vil selv få resultatet av målingene. NHF
Rennebu får en samlet rapport.
Rennebu kommune var i 2002/–03 med i en
radon–undersøkelse gjennomført av Statens strålevern.
113 boliger ble målt. Utgangspunktet for undersøkelsen
var faren for lungekreft i områder med mye radon. En
annen norsk undersøkelse viser imidlertid at MS er mest
utbredt i kommuner hvor det er mye radon. Det har fått
eksperter ved Nasjonalt kompetansesenter for MS ved
Haukeland sykehus til å reise spørsmål om radon kan
være en miljøfaktor som utløser sykdommen.
MS er en kronisk sykdom i det sentrale nervesystemet.
Omlag 8000 nordmenn lever med sykdommen. Ingen
vet sikkert hva som er årsak til MS. Statistikk viser at risikoen for å rammes av MS øker med høyden over havet
og med kaldere klima. Folk i kalde områder oppholder
seg mer innendørs der konsentrasjonen av radon vil
være størst. Andre forhold spiller også inn.

Tilsynelatende helt like hus i samme område kan ha helt
forskjellig radon–nivå. Om vinteren lufter vi mindre, og
det gir derfor sikrere målinger når de foretas i vinterhalvåret.
Dette er bakgrunnen for at NHF Rennebu nå tilbyr en
egen undersøkelse for de som har MS. Opplysninger om
og påmelding til undersøkelsen får du ved å ringe:
Karin Bakk 724 27 578 eller Helga Gilberg 724 27 485.
Siste frist for påmelding: lørdag 10.09.05
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Berkåk Damekor starter høstsesongen

NERSKOGSDAGEN

med hyttetur mandag 5. september kl. 18.30
Alle sangglade damer ønskes velkommen.
Påmelding innen 4. september til
Bjørg B. Sundset, telefon 72427099, hvor du får mer info.

Kurs i regi av
Bygdefolkets Studieforbund,
Rennebu
Kurs i jaktleders ansvar: 12 timer.
Tid og sted: sep., etter avtale.
Lærer: Norges Jeger- og fiskeforbund, ved Reidar Gullesen.
Kursavgift: ca kr 650,-.
Kurs i partering av vilt; 12 timer.
Tid og sted: sep, etter avtale. Lærer: Einar Skjerve
Kursavgift: ca kr 650,-.
Påmelding til Rennebu Avløserlag tlf. 72 42 77 22, eller
e-post: rennebu.avloserlag@n-lt.no innen 7. sep.
Takk for all oppmerksomhet i forbindelse
med Guros konfirmasjon.
Guro, Marina og Trond Lenes

TROLLHEIMEN GRUNNEIERLAG
Jakttider og priser for sesongen 2005 – 2006.
Småviltjakt uten hund: 10.09.05 - 28.02.06.
Sesongkort
kr. 500.2-døgnskort kr. 150.Maks 3 ryper per dag.
Storfugljakt uten hund: 01.10.05 - 23.12.05.
Sesongkort kr. 600.2-døgnskort kr. 250.Det selges inntil 20 kort.
Harejakt med hund:
Sesongkort kr. 600.Rådyr:
Rådyrkort per dyr

01.11.05 - 28.02.06.

kr. 500.-

Jaktkort er å få kjøpt ved Rennebu Nedre Handel AS på
Voll, Coop Orkla, avd. Nerskogen , Rennebu Bygdeservice,
Grindal og Rennebu Turistkontor på Berkåk.
Spørsmål angående jakta rettes til Knut Hårstad,
telefon 72 42 66 43 eller 91 15 61 24.
Trollheimen Grunneierlag
Styret

En dag for fellesskap og trivsel
Søndag 25. september 2005
Åpning kl.12.00 v/Gunnbjørn Røkke
Salg av mat og drikke
Forskjellige aktiviteter på Nerskogsmuseet og Fjellheim
Kultursti – Loddsalg – Trekkspillmusikk m.m.
Voksne kr 50,Barn gratis
Alle e vælkommin!

Den norske kirke
Rennebu kirkelige fellesråd
Kirkevergen
Rennebu kirkelige fellesråd er arbeidsgiver for lokalt ansatte i kirken. Vi har ca. 5 årsverk fordelt på 10 ansatte. Vi har et godt
arbeidsmiljø. En av våre trofaste ansatte går av med alderspensjon,
og vi søker derfor etter

Kirketjener / kirkegårdsarbeider
i 87,00 % stillingsandel. Stillingen er ledig fra 1.januar
2006. Hovedarbeidssted er Berkåk kirke / kirkegård. I tillegg inneholder stillingen graving ved Innset og Rennebu
kirkegårder. Kirketjeneren er kirkens "vaktmester", og har
ansvar for tilrettelegging av kirken for kirkelige handlinger
og deltakelse i disse (gudstjenester, begravelser, vielser),
samt enkle vedlikeholdsoppgaver. Kirkegårdsarbeideren har
ansvaret for å holde kirkegården i orden. Erfaring med
grøntanlegg vil derfor være en fordel. Vi har to gravemaskiner, derav en nyere beltegravemaskin. Erfaring med
kjøring av mindre gravemaskin er en fordel.
Det er ca. 20-25 gudstjenester i Berkåk kirke hvert år. På de
tre kirkegårdene er det til sammen ca. 40 begravelser pr. år.
Vi ønsker oss en praktisk anlagt, løsningsorientert person.
Det legges vekt på personlig egnethet. I utgangspunktet
kreves det medlemsskap i Den norske kirke. Lønn i henhold til tariffavtale, årslønn for hel stilling kr. 199.000 240.000, avhengig av ansiennitet, pluss tillegg for arbeid
på helg, kveld og helligdager. Vi tilbyr pensjonsordning og
bedriftshelsetjeneste.
For nærmere opplysninger om stillingen, kan følgende
kontaktes: Kirkeverge Erling Hansen, tlf. 72 40 23 52
(menighetskontoret), 91518883 (mobil), eller kirkegårdsarbeider Svein Kosberg, tlf. 72 42 75 86
Søknad med CV, attester og vitnemål sendes:
Rennebu kirkelige fellesråd, postboks 37, 7399 Rennebu
innen 23. september 2005.
Se også opplysninger om stillingen på
www.rennebu.kommune.no
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Dette skjer i Rennebu!
1
2
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
8
9

Mottak av klær til Østeuropa
Oppstart håndball Damer 4
Ryphøa
Klubbkveld O-Gruppa
Oppstart håndball J13
Oppstart håndball J11
Fotball Gutter 11/12
RIL City – Leik
Fotball Gutter 11/12
RIL United – Flå
Formiddagstreff
Fotball Jenter 14
RIL – Støren
Oppstart håndball G13
Oppstart håndball G11
Oppstart håndball J15
Førjaktmøte
Rennebu Utmarksråd
Pub på Sandbrekka

11 Svarthetta
12 Klubbkveld O-Gruppa
14 Formiddagstreff

Refshus skole
15-18
Rennebuhallen 17-18.30
Skjephaugen
10.30
Sivertgjerdet
18.00
Rennebuhallen 17-18.30
Rennebuhallen
18-19
Berkåk gras
18.00
Frambanen

18.00

Berkåk
Frambanen

11.00
18.00

Gratis innrykk i kalenderen,
kontakt Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05

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

t
Vær smar
t
– velg gul
Fårikålkjøtt
fryst

19

90pr kg

Pepsi Cola
Ass 1,5l

5

90+ pant

09.00
18.00
11.00

Rennebu Musikkorps tirsdager kl 19.30-22.00 i samfunnssalen
Rennebu Skolekorps torsdager kl 18.00-20.00 i samfunnssalen
Rennebu Songkor mandager kl 20-22 på Voll skole
Berkåk Damekor tirsdager kl 18.30 musikksalen, Berkåk skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 20-22 musikksalen,
Berkåk skole
Piker 45 søndager kl. 20-21 Rennebuhallen
obs. første trening 11. september

Rennebuhallen 17-18.30
Rennebuhallen 18-19.30
Rennebuhallen 19-20.30
Sandbrekka
19.00
20.00

Nerskogen S-lag
Hårstadmarka
Menighetshuset

Berkåk
Fløtemysost/
Gudbrandsdalost

Nektariner

9

90pr kurv

1 kg

49

90

Fjellsko

Gulrøtter

9

90pr bunt

str 38-46

Kjempepris

Tlf 72 42 72 10 - BERKÅK - Åpent 9 - 22 (20)

399,-

Gule priser = lave priser
Med Rennebu Nytt når du 2.700 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!

