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FULLDISTRIBUSJON

Kulturskolen holdt sin årli-
ge julekonsert. Denne gang
var det Innset kirke som fikk
besøk, og 50 elever deltok på
konserten.

Først ut med julekonsert her i
Rennebu var Kulturskolen. Halv-
parten av skolens 103 elever deltok på
konserten, og konserten ble meget bra
med varierte innslag av høy kvalitet.
Rektor Ingolf Dragset var meget godt
fornøyd etter konserten, og han karak-
teriserte den som kvalitetsmessig den
beste julekonserten kulturskolen har
holdt. 

For første gang på mange år deltok
det også elever med bildeutstilling fra
kulturskolens bildefag. Hele konserten
bar preg av at det spirer og gror i
Rennebus kulturliv, og at kulturskolen
gjør et utmerket arbeid med å ta vare på
talentene.

Stemningsfullt på Innset

Stort utvalg i juleblomster, pynt, leker og gaver

Billig fyrverkeri i mellomjula
Åpningstider: Julaften 9-13 – Mellomjula 10-14Rebustorget - tlf 72 42 74 45

Jeanette Paulsen dirigerte da alle kulturskoleelevene avsluttet med 
fellesnummeret «En stjerne skinner i natt».

Knut Einar Sundset
fremførte oldefar 

Kåre Sundset sin sang
«Mor» på en  så fin

måte at det gjorde inn-
trykk på publikum.

Knut Einar har Jeanette
Paulsen som sanglærer,

og hun har sammen
med sanggruppen Java

sunget inn «Mor» på
CD, og dette inspirerte

Knut Einar. 

Trine Dullum sang 
«I dag er det glede».
Trine har også ved flere
anledninger vist sin fine
stemmeprakt.



Øyvind Kjeka og
Astrid Øverland
Kjeka flyttet mot
strømmen - fra
Trondheim til-
bake til Rennebu.

— Vi ønsket å flytte
tilbake til Rennebu, og
da vi fikk barn syntes vi
det var naturlig å flytte.
Vi har gode minner fra
oppveksten og ungdommen her i
Rennebu selv, og vi ønsker at våre
barn skal få det samme, forteller
Øyvind da RN besøkte familien på
Mælan i Gunnesgrenda. 

De kjøpte Mælan i fjor sommer,
for de var fast bestemt på å få seg
arbeid og flytte tilbake. Øyvind har
brukt perioder av sist vinter til opp-
pussing, og han fikk et engasjement
ved Voll skole  på slutten av skoleåret
i fjor. Øyvind er utdannet lærer,   og i
år har han arbeid som assistent og litt
lærer på Voll. Astrid er utdannet
sykepleier,  og har fått en halvstilling
på helsesenteret på Berkåk. 

Ettersom Øyvind ikke har fullt
arbeid osm lærer, måtte han finne på
noe i tillegg for å tjene til det daglige
brød. — Jeg fikk ideen om å starte
som dekkforhandler av en kompis.
Jeg har bestandig vært interessert i
bil, og har derfor mange gode kon-
takter. Lokalene hadde han på
Mælan, for den romslige garasjen

trengte bare mindre oppussing og
innlegging av strøm for å bli et fullt
brukbart dekkverksted. Firmaet og
alt det formelle ble etablert først på
november, og rundt den 20. novem-
ber var han i gang. — Vi leverer alle
merker dekk og felg - til personbil,
varebil og landbruk. Vi tilbyr kom-
plette pakker dekk og felg til faste
lave priser. Øyvind satser på tilgjeng-
elighet, service og pris, og ettersom
han er på skolen deler av dagen, er
han tilgjengelig på ettermiddags- og
kveldstid. 

— For å komme i gang har jeg
investert mye fra egen lomme i nye
og moderne hjelpemidler, men har
søkt både kommunen og Blilyst om
oppstartstøtte. Jeg har fått god
respons fra rådmann og ordfører,
som har stor tro på tiltaket vårt.
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Rennebu kommune 
ønsker alle innbyggere

og andre 
en riktig god jul og 

et godt nytt år!

Satser på 
bygdeungdommen 

i Rennebu
Snart blir
det eget
lokallag av
Bygdeung-
domslaget
her i
Rennebu.

Marit Bjerkås er en aktiv ungdom
som ønsker at det skal bli flere aktivi-
teter for ungdom her i kommunen. 

— Det skjer litt for lite for ung-
dommen her. Vi må få mer aktivitet
om helgene for de som kommer hjem
til helga, og midt i uka for de som er
hjemme. Det er også viktig at vi gjør
det mer attraktivt å flytte tilbake til
Rennebu, sier en oppglødd Marit. 

Det helt nystartede Rennebu
Bygdeungdomslag inviterer derfor til
oppstartsmøte på Hallandsstuggu
fredag 16. desember kl 19.00. Marit
forteller at det kommer representan-
ter fra fylkesstyret for å presentere
alle de spennende aktivitetene de dri-
ver med.

— Vi har allerede fått god respons
fra ungdommer, og sentralstyret i BU
er imponert over at vi klarer å starte
et lokallag her i Rennebu, forteller
Marit - som er valgt til leder i styret.

Rennebu BU har også egen hjem-
meside der en kan følge med i hva
som skjer både lokalt og i andre lag -
www.spaces.msn.com/members/
RenneBU.

Tilbake til Rennebu

Øyvind Kjeka har startet med salg og
moderne verksted for dekk og felg i

Gunnesgrenda.
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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

RENNEBU LEGEKONTOR:

ÅPNINGSTIDER I MELLOM-JULA OG NYTTÅR
Kontoret er stengt 26. desember 2005.
Rennebu legekontor har åpent som vanlig 27. 
t.o.m. 30. desember 2005 

LEGEVAKT
Legevakt 23. desember 2005 kl. 15.30 
Juledagene lørdag 24., søndag 25. og mandag 26. er det 
legevaktdekning som vanlig på helger.

FOR DE MINSTE: 
Mauri Kunaas: Julenissen skal vel
også ha gaver! 

Den lille nisseladden Willy synes
det er urettferdig at nissen aldri får
gaver, og bestemmer seg for å glede
ham med en ny gave hver dag fram
til jul. Men hva ønsker julenissen seg? 

Monika Feth: Den 
glemske julenissen

Koselig og lettlest bok med åtte

historier om
julenissen som
både kommer
for seint og har
glemt julegave-
ne, og Elin som
drømmer om at
jula  blir avlyst. 

Video:  Gråtass
Gråtass feirer jul på låven sam-

men med Gamlefar, Goggen, Grynet
og mange gjester. Vi får høre mange
flotte julesanger for store og små. 

NYE BØKER FOR VOKSNE: 
Erlend Loe: Volvo. Lastvagnar

Fortsetter der fjorårets roman
"Doppler" slutter. Vi følger samme
person og samme elg et stykke inn i
Värmland, hvor de møter en speider
som har sovet ute tjuefem tusen

Bibliotek-tipset til jul
På biblioteket kan du låne julebøker og videoer til store og små. 

ganger og en narkoman gammel
dame som vil forandre verden. En
vilter og leken tekst som noen vil
trykke til sitt bryst og andre vil sky
som pesten. 

Knut Faldbakken: Grensen
Andre bok med overbetjent

Valmann i hovedrollen. En ung kvin-
ne blir funnet død i veikanten på en
øde skogstrekning. Er det en trafikk-
ulykke eller et kamuflert drap?
Grensekriminaliteten i traktene rundt
Kongsvinger er i ferd med å anta nye
former. 

Siste åpningsdag før jul: 
Torsdag 22.12. 

Vi åpner igjen etter jul: 
Mandag 2.1. 

GOD JUL! 



Rennebu Skolekorps med nytt nettsted
Rennebu Skolekorps har nå fått på lufta sitt nye nettsted.

Vi gratulerer Rennebu Skolekorps så mye og anbefaler alle  å
ta en titt på det nye nettstedet www.rennebu-skolekorps.no 
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Rømmegraut på
Kammersstuggu

Ungane på Kammersstuggu likar
å lage mat! Matlaging har vore ei
fast aktivitet i heile haust, ut frå
at ungane sjølve etterlyste bolle-
bakst tidleg i august! Dette tok
vi på alvor og satte i gang. 

Kaja og Caroline er i gang med 
å koke rømmegraut.

Barns medverknad er i fokus i alt
barnehagearbeid, noko som vert lov-
pålagt i den nye barnehagelova gjel-
dande frå januar 06. Dette betyr ikkje
at kvar enkelt unge heile tida får vil-
jen sin og sitt forslag igjennom, men
vi personalet lyttar til alle og vurde-
rer i samråd med ungane. 

Så da nokre av ungane foreslo at
vi skulle lage rømmegraut og kjøttka-
ke, så gjorde vi det! Ungane får ei
oppleving ved å meistra ordentlege
oppgåver, dei kjenner seg stolte og
betydningsfulle. Lukt og smak er vik-
tig. Dei største får prøva seg på mål
og vekt, og lærer om hygiene ved å
vaske hendene, ha på forkle og ikkje
slikka på fingrane.

Matlaginga går på omgang, og
foreldra støttar oss og meiner det er
bra at ungane får prøva å lage mat frå
botnen av. Dessutan har matlaging
lang tradisjon. 

Vi tek foto, som vi ofte bruker til
pedagogisk dokumentasjon. Det vil si
at ungane er med og tekstar bileta
eller diktar ei historie til. Vi vil halde
fram med denne aktiviteten framo-
ver, og har også planar om å laga
enkel tradisjonsmat frå Rennebu. No
gled vi oss til å bake julekaker i før-
julstida!

Gjertrud Dahl Solstad
- Vonheim barnehage – 

Kjøp og salg av melkekvote i
Rennebu kommune for 2005

I Rennebu kommune ble det solgt 6 melkekvoter. Totalt sett ble det for 2005
en nedgang i total kvotemengde på 55.411 liter i kommunen.

Kvoteomsetning  2005 Antall kjøpere/selgere Antall liter
Melkekvotesalg 6 323.644
Kvotekjøp, privat 5 127.906
Kvotekjøp, fra staten 51 140.327
Differanse - 55.411

Melkebors.no
Enhet for landbruk, miljø og tiltak ønsker å informere dere om hjemmesi-

den melkebors.no.  Dette er ei hjemmeside der alle som er interessert kan legge
inn ønsker om kvotekjøp og  kvotesalg samt pris. Melkebørsen sørger for at
melkekvoter som er til salgs gjøres kjent for interesserte. Dette er til fordel for
både kjøpere og selgere. 

Denne siden har vært oppe noen år. Statistikk viser følgende:
Kvoteår Antall liter Gjennomsnittspris pr liter
2004 120.000 7,94
2005 206.000 7,78
Akkurat nå Salgsønske 63.000 8,55

Kjøp og salg av melkekvote
Kjøper og selger registrerer seg ved å velge "Registrer deg" i menyen. Her

legges det inn kvantum som ønskes
kjøpt eller solgt og til hvilken pris. Selger
og kjøper har mulighet til å justere pris
og evt. kvantum underveis. Når prisen
til selger og kjøper er sammenfallende, er
det grunnlag for en handel. Da tas salgs-
og kjøpsønske av melkebørsen. Kjøper
og selger vil motta et handelsforslag som
de skriver under på og bekrefter pris og
kvantum. Når kjøper har betalt en provi-
sjon på 3,5 % av salgssummen, vil kjøper
og selger motta en kontrakt som de skal
underskrive i fellesskap. 

- Evy-Ann Ulvsnes -



På flyttefot til Rennebu
I forrige uke besøkte to unge nederlandske par Rennebu

for å planlegge mulig flytting hit i løpet av vårparten. De
var her i to dager for å se på hus, barnehage og skole. Det
ene paret har en datter på ett år, mens det andre har en dat-
ter på seks år og en gutt på tre år. 

Begge mennene, som er svogre, skal starte malerfirma.
Begge driver som malere i Nederland, og mulighetene for
de to er nok store, ettersom det for tiden ikke finnes så
mange malere i distriktet.

Begge familiene ønsker å flytte hit så snart som mulig,
men da det er litt vanskelig å selge hus i Nederland på den-
ne tiden av året, blir det kanskje flytting i løpet av våren.
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Kvardagstips
med FYSAK

Bjørn Trøite utfordra svoger Stein
Kristoffersen i forrige nr. av Rennebu
Nytt.

På telefon fikk vi kontakt med en
sykkelglad Stein  - som ganske riktig
hadde fått, og grundig lest RN, også
denne gangen, og fått med seg utfor-
dringa.

Sykkelen er en god turkompis for
Stein – han tar gjerne lange og korte
turer  på sykkelsetet i Nordmarka
utenfor Osl,o som er blitt hans fri-
luftseldorado etter at han gjorde
Østlending av seg. Hvert år drar en
kompisgjeng på en tre – fire dagers
sykkeltur, og da holder det ikke med
kort og intensiv trening en 14 dagers
tid i forveien. Jevn og god trening må
til for å legge grunnlaget for en sånn
styrkeprøve, i år gikk turen fra
Oppdal, via Orkelsjøen, Folldal og
med endestasjon på Lillehammer.
Fjellet og sykkel er en flott kombina-
sjon som han gjerne anbefaler til
andre.

Å holde seg i form gjør en bedre i
stand til å takle en travel hverdag, gir
overskudd og garantert helsegevinst,
og for Stein har oppveksten i
Rennebu i en turglad familie lagt et
godt grunnlag for at han som voksen
fortsatt trives med friluftsliv og fysisk
aktivitet.

Stein utfordrer Morten Olsen til å
komme med sitt Kvardagstips i neste
nummer av Rennebu Nytt.

Du trenger
ikke være ver-
densmester, det
rekker at du har
glede av å holde
på med en akti-
vitet. Både grup-
per og enkelt-
personer kan
delta. 

Det er lagt ut
en del brosjyrer
på skolen og på
fritidsklubben.
Ellers kan du komme på kommune-
huset og melde deg på. Det aller
enkleste er om du går inn på nettet på
www.ukm.no - så klikker du på
påmelding – du kommer til fylke –
finner kommune og så er det bare å
melde seg på.
Påmeldingsfristen er satt til 15.
januar 2006.

Lørdag den 28. januar er avsatt til
lokalmønstringen. Er du heldig blir

du med videre til fylkesmønstring i
Klæbu, og er du kjempeheldig blir du
med på landsmønstring i Trondheim.

Kom igjen!

Hilsen kulturkontoret

Er du over 10,
men under 20?

Befinner du deg i denne aldersgruppen, så er sannsynlig-
vis Ungdommens Kulturmønstring noe for deg. Her kan
du vise hva du duger til enten du spiller, synger, maler,
tegner, lager ting, filmer, spiller teater, er tryllekunstner,
stand-up-komiker, danser, eller driver med annet morsomt
som kan framføres eller vises for publikum på en eller
annen måte.

Olav Dahl Solstad med 
svingende gitarspill under fjorårets

UKM her i Rennebu.

Jarno van Malsen, kulturrådgiver Astri Snildal, barnehagesty-
rer Martha Hage, Jolanda Poortinga-Wijma, Peter Poortinga og
Ina van Malsen-Poortinga forbereder at det kanskje kommer to

nye barn til Vonheim - med nederlandsk bakgrunn.



Tema for
Rennebu-
martnan
2006  er
Den BLÅ
timen.

— Hvert
år siden 1989
har martnan hatt et tema. Temaet
skal være en inspirasjonskilde og
bidra til nytenkning og kreativitet
både hos utstillere og arrangører. Vi
har i løpet av de siste tre åra fått inn
over 40 forslag til martnastema fra
utstillere på Rennebumartnan, så vi
har mye å velge i, forteller martnas-
sjef Kenneth Teigen.

Temaet som er valgt for neste års
martna er kommet fra Solbjørg
Kanestrøm. Hun står bak håndverks-
bedriften S. Kane, som holder til på
gården Kanestrøm vestre i Straums-
nes. Solbjørg bruker mest skinn og
lær, og er spesielt kjent for sine flotte
vesker. Hun har deltatt på Rennebu-
martnan siden 2003.

Inspirasjonskilde for kunstnere
Selv om den BLÅ  timen i

utgangspunktet er timen mellom dag
og natt - og natt og dag, håper
Kenneth at den noe abstrakte tittelen
likevel kan gi noen gode assosiasjo-
ner. Temaet vil etter hvert også bli
konkretisert på en sånn måte at det
vil være med å bidra til å gi utstill-
erne en utfordring og publikum en
opplevelse. — Blåtimen er ei tid på
døgnet og er forbundet med både
mystikk og ettertanke. Lyset i blåti-
men har jo vært en stor inspirasjons-
kilde for kunstnere gjennom lange
tider, så det her vil helt sikkert by på
mange muligheter for arrangører og
martnasdeltagere i 2006. 

Med tradisjoner
— Temalogoen for den BLÅ timen

indikerer at håndverket og håndverk-
stradisjoner selvsagt ligger i bunnen.
Bakgrunnen i neste års temalogo er
nemlig fra et blåtrykk av kunsthånd-
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Interdata Berkåk  AS
inn i Økonor-kjeden
Interdata Berkåk AS  tilslutter seg
nå Økonor, som er en av Norges
ledende regnskaps- og rådgivnings-
kjeder. Interdata Berkåk AS vil her-
etter markedsføre seg under navnet
Økonor Berkåk.

Økonor har i løpet av 19 år bygget
opp en regnskapskjede med et ren-
dyrket franchisekonsept. Vi har valgt
å slutte oss til Økonor-kjeden fordi vi
her kan nyte godt av stordrifts- og
effektiviseringsgevinster, samtidig
som vi beholder vårt lokale eierskap.
Nå blir vi en del av et landsdekkende
kompetansenettverk, noe som også
kommer våre kunder til gode, sier
daglig leder ved Interdata Berkåk AS,
Øivind Frotveit.

Om Interdata Berkåk AS
Interdata Berkåk AS sin historie

viser at regnskapsbyrået først ble eta-
blert som et enkeltpersonforetak av
grynder Sivert Hansen i august 1969,
for så å bli videreført som et aksjesel-
skap fra oktober 1980. I dag består
selskapet av 11 medarbeidere som
betjener over 380 kunder fra mange
forskjellige bransjer og fra et stort
geografisk område. Selskapet har
hovedkontor på Berkåk i Rennebu
kommune samt avdelingskontorer i
henholdsvis Soknedal og i
Trondheim.

Strukturendringer i bransjen
De siste tiårene har den ene bran-

sjen etter den andre vært gjennom
store strukturelle endringer.  De små
selvstendige foretakene har forsvun-
net og ulike kjedesammenslutninger
er blitt markedslederne.  Dette er nå i
ferd med å skje også i regnskapsbran-
sjen, noe vi i Interdata Berkåk nå har
tatt konsekvensen av, sier Frotveit.

Kjernevirksomhet
Regnskapstjenester og økonomisk

rådgivning er kjerneproduktene til
Økonors kontorer. Målet er å levere
fremtidsrettede og fleksible regn-
skaps- og rådgivningstjenester med
høy kvalitet.

– Å bidra til bedre inntjening hos
våre kunder, er den beste måten å få
fornøyde kunder på, sier Frotveit.

verker Axel Becker. Han driver til
daglig  Blåfargeriet i Trondheim, som
er Skandinavias eneste blåfargeri,
hvor lin - og bomull-stoffer blir farget
med Indigoblått på den tradisjonelle
måten, sier Kenneth. Axel Becker del-
tok på Rennebumartnan for første
gang i 2005, og han ble forståelig nok
meget begeistret da han ble informert
om temavalget for Rennebumartnan
18. – 20. august 2006. 

Selv om tema-ideene ennå er helt i
det blå, så starter martnaskomiteen
planlegginga av neste års Rennebu-
martna og idéutviklinga omkring
tema-ideer like over nyåret.

— Men har folk ideer allerede nå,
så kontakt oss gjerne. Det er blant
annet mulig å komme med temaideer
på nettet – via www.rennebumart-
nan.no Forslagskasse, oppfordrer
Kenneth.

DEN BLÅ TIMEN

Timen mellom dag og natt,
Og timen før dagen våkner,

Da alt står stille.
Lyset, himmelen, havet og fjellene,

Alt ligger i et blått lys.
Alt er stille.

Tiden er stille,
og den rommer evigheten,

og gir rom til poesien,
kunsten,
tankene,

drømmene.
Den blå timen,

inneholder løfter,
løfter om fremtiden,

fordi den gir assosiasjoner
tilbake til skapelsens morgen,

Da alt var såre vel.
Solbjørg Kanestrøm

Den blå timen



Lyst til å tegne og male? 
Det er nå mulig å søke som elev i Kulturskolen. Det er veldig få plasser på

instrumentopplæring, men stor mulighet for å få plass på Bildefag. Her vil du
få opplæring i forskjellige teknikker, og få brukt og stimulert dine kreative
sider.

De som har plass fra før, trenger ikke å søke.

Søknadsfristen var 10. desember 2005, men
det er fortsatt plasser igjen på Bildefag. Ta kon-
takt med Servicetorget eller kulturskolerektor
Ingolf Dragset.
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Når en skal yte tjenester i så stort
omfang, sier det seg selv at behovet
for menneskelige ressurser er betyde-
lig. Av et budsjett på 137 millioner
går ca 70% eller 96 millioner ut i lønn.
Kommunen er bygdas desidert stør-
ste arbeidsplass.

Folks forventninger til tjenestey-
ting er store og berettigede i et
moderne samfunn, og da er det bare
fra vår side å prøve og disponere res-
sursene på beste måte.

Forarbeidet til neste års budsjett
ble gjort ut fra økonomiplanen (lang-
tidsbudsjettet) som var vedtatt i juni i
år. Ut fra dette ville vi nok fått det til
å gå i hop, men det ville blitt meget
stramt. I den nye Regjeringens stats-
budsjett lå det imidlertid ca 3,7 milli-
oner mer til Rennebu, noe som ga oss
litt større frihet i budsjettarbeidet.
Gjennom sine økte bevilgninger har
Regjeringen lagt inn føringer og
intensjoner om at pengene skulle
bidra til å bedre standarden innen
helse, omsorg og skole.

Kommunestyret skal sluttbehand-
le budsjettet 15. desember, men ut fra
innstillingen fra Formannskapet er
det allerede klart at vi i stor grad har
fulgt opp føringene fra Regjeringen.

Sykehjemmet vil bli styrket
med økt bemanning, det
samme gjelder hjemmebasert
omsorg, der en også vil få
utvidet avlastningstilbudet.
Skolen tilføres 150 tusen til
nye læreplaner, det såkalte
"Kunnskapsløftet", mens kul-
tursektoren får 85 tusen mer,
hovedsakelig til drift av
Rennebuhallen.

Netto lånegjeld er nå 88 millioner,
eller 34 tusen pr innbygger. Gjenn-
omsnittet for sammenlignbare kom-
muner på landsbasis er 32 tusen pr
innbygger. Gjeldsbelastningen er på
tur ned, og dette gir oss etter hvert
større handlefrihet. Store investering-
er de siste 20 år har gitt oss god stan-
dard på det meste her i kommunen,
og behovet for nybygg og utvidelser
er ikke stort. Nå blir det viktig å ta
vare på det vi har fått til, og dessuten
drive det videre på en skikkelig måte.
Vedlikeholdsbudsjettet har i mange
år vært for lavt, men årets budsjett gir
heldigvis mulighet til å øke på med 2
– 300 tusen til vedlikehold av veier og
200 tusen til maling av Berkåk kirke.
Dessuten er det avsatt 1,5 millioner til
ny bru på Seierdalsveien (Hyttfoss-
brua). Dette er et spleiselag med
Fylkeskommunen, og vil bedre frem-

kommeligheten spesielt for
Hågenstad bruk, men også for alle
andre som sogner til veien.

Mye har skjedd og skjer på veisek-
toren det siste året. Avstanden til
Trondheim minker stadig, samtidig
som trafikksikkerheten øker. Fra
Rennebus side vil vi også kommende
år, sammen med våre nabokommu-
ner, arbeide videre for at utviklingen
fortsetter.

Rennebu kommunestyre vil takke
alle innbyggere for innsatsen i året
som snart er slutt, og håper at vi også
i 2006 gjennom samarbeid kan bidra
til at kommunens slagord "et godt
sted å være" blir så sant som mulig.
Vi ønsker alle en god og fredelig jul,
og et nytt år igjen, med full innsats
for felles beste.

Bjørn Rogstad – fung. ordfører

Kommunebudsjettet for 2006
Kommunen er først og fremst en produsent av tjen-
ester til sine innbyggere. Dette gjelder gjennom
hele livsløpet med helsetjeneste, barnehage, skole,
pleie og omsorg, sosiale tjenester, vei, vann, renova-
sjon osv ---.

Rennebu Nytt 
ønsker alle lesere 
en riktig god jul!

Neste utgave av bladet
kommer torsdag 12. januar
- frist for innlevering av stoff

er torsdag 5. januar.

www.mediaprofil-as.no
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Rennebu kommune
Omsorgsleilighet ledig
Det er ledig en omsorgsleilighet i "nye"
Løkkjbakkveien på Berkåk.
Leiligheten er på ca. 50 m2,
Husleie er på kr. 4.330,- + strøm
Garasje kan leies.
Det kan søkes om bostøtte.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes
ved henvendelse til
Hjemmebaserte tjenester, 
tlf. 72 40 25 30, 72 40 25 05
Søknad sendes: Rennebu kommune,
Hjemmebaserte tjenester, 7391 Rennebu.
Søknadsfrist: 02.01.06

Oppstart av kurs i økonomi i melke-
produksjon og lammeproduksjon her i
Rennebu
Det vil bli oppstart av kurs i begge produk-
sjonsgrenene fra nyttår. 
Disse kursene går over 3 år og har totalt 12
møter. 
Det vil bli fokusert på forbedringsområder på
det enkelte bruk ut fra ressursgrunnlaget, bon-
dens målsetting og dagens drift. Nord-
Trøndelagsforskning hevder at det er mange
produsenter som har forbedringsområder. 

Det er noen få ledige plasser på begge kurse-
ne. Det vil være førstemann til møllaprinsippet
som gjelder. Er dere interessert så kan dere
melde dere på hos hhv: 
- Økonomi melkeproduksjon ved 

Sveinung Lygre
- Økonomi i lammeproduksjon ved 

Kjell Erik Berntsen

- Enhet for landbruk, miljø og tiltak

Kommunale møter 
åpne for publikum

15.12. Kommunestyret - budsjett 19:00

JANUAR 2006
20.01. Utvalg for MTL 09:00
24.01. Formannskap 09:00
26.01. Utvalg for HOO 09:00

Ledige boliger 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. 

Julehilsen fra landbrukskontoret
Vi vil takke alle våre brukere for et godt samar-
beid i 2005 og vil ønske alle ei riktig god jul
og et godt nytt år. 

Ingrid
Randi
Eli Grete
Svein Erik
Evy-Ann 

Reguleringsplan for Haugasetra 
hyttefelt – offentlig ettersyn
Reguleringsplan for Haugasetra hyttefelt
gnr.173 bnr.1 er utlagt til offentlig ettersyn ved
Servicetorget i kommunehuset i tidsrommet
fram til 20.01.06. Eventuelle merknader til pla-
nen sendes Rennebu kommune, Berkåk, 7391
Rennebu.

- Rådmannen i Rennebu

Sosialtjenesten i Rennebu 
søker etter støttekontakter  

og avlastningshjem.
Vi søker både kvinner og menn. Interesserte
bes ta kontakt med enhet for sosiale tjenester

på telefon 72 42 81 30.

Nyttårskonsert
med Forsvarsmusikken

i Rennebuhallen (samfunnssalen) 
den 10. januar kl 12.15.

Gratis adgang, åpen for alle.
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Kolonial
Coop Appelsin-/Champagnebrus

1,5 ltr. + pant kun 500

Mors Flatbrød pr. pk kun 990

Bygg-/jernavd.
Bacho kvalitets snekkerhammer

m/stålskaft 16 OZ kun 7900

ETC Kapp-/Gjærsag Proff

(1600W) kun 249000

ETC Sagbord Universal kun 69000

Manufaktur/Kjøkken
Dørmatter - diverse kun 9900

Dike Teppe 70x140 kun 19900

70x250 kun 39900

Hytteutstyr
Sunwind hyttekomfyr

(sort/hvit) 53x53cm 250000

RK Hyttekjele

20 ltr med tappekran kun 79000

Aktiviteter før jul:
18/12 – vi serverer julelunsj til våre 
kunder i Å Bedehus kl 14 – 18. 
Hjertelig velkommen!
22/12 – Korpset spiller på COOP Å 
kl 16.15! Nissebesøk til barna 
kl 16.30 – pakke til alle!

Åpningstider butikk Jula 2005
Lørdag 17/12 kl 09 – 18
Søndag 18/12 kl 14 – 18
19. – 21/12 kl 09 – 18
22/12 kl 09 – 20
Lillejulaften kl 09 – 18
Julaften kl 09 – 12
1. og 2. Juledag Stengt
3. Juledag kl 10 – 16
4 – 5 – 6 juledag kl 10 – 14
Nyttårsaften kl 10 – 14
1. nyttårsdag Stengt
2/1 Varetelling Stengt

Åpningstider kiosken Jula 2005
.7 – 21/12 kl 18 – 21
22/12 Stengt
Lillejulaften kl 18 – 21
Julaften Stengt
1. juledag Stengt
2. – 6. Juledag kl 16 – 21
Nyttårsaften kl 14 – 18
1. nyttårsdag Stengt
2/1 kl 18 – 21

Vi ansatte på Åbua 
ønsker alle våre kunder en riktig 
God Jul og Godt Nytt År!

Jerpstad - tlf 72 49 86 50

God Jul!God Jul!
Gjør din julehandel på Å-bua

marked
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Lei av treg internett-
forbindelse?

Tlf.: 980 36 666    www.loqal.no

Loqal privat ADSLLoqal privat ADSL
fra kr. 298,- pr. måned!fra kr. 298,- pr. måned!
Loqal privat ADSL
fra kr. 298,- pr. måned!

Nå med enda
Nå med enda

høyere hastigheter!Nå med enda

høyere hastigheter!

Vi ønsker våre kunder 
ei riktig god jul og et godt nyttår!

Vi holder stengt i mellomjula.

Førjulskos i
dagene fram
mot julaften!

DVD
«Polarekspressen» -
super familiefilm.

Ring for bestilling!

Stor Pizza

Stor Brus

DVD

kr 259,-

Veikroas FILMDEAL Gå jula
varmt i møte!

Kampanjetilbud  

Høye Snørose dyne

140x200 359,-
140x220 398,-
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Dekk-tilbud
35% rabatt på veiledende pris!

13´´ pigg fra 499 kr!
14´´ pigg fra 549 kr!
15´´ pigg fra 649 kr!

Alle priser pr. dekk, 
inkl. miljøavgift, omlegging og balansering, 

Ferdig montert på bil!

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka

GUNNESGRENDA - tlf 411 90 680

Bilberging hele døgnet 
- hele året!

Har du problemer
på eller utenfor veien,

kommer vi gjerne
og hjelper deg.

tlf 72 42 77 05  e-post: turistkontoret@rennebu.net
Åpningstider: mand. - fred. 9-16 

Åpningstider i jula:
27.12 - 30.12  kl. 10.00 - 14.00

Vi ønsker alle våre kunder, medlemmer og
andre forbindelser

en riktig God Jul og et Godt nytt år !

Rennebu Turistkontor
Rennebu Næringsforening

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 

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

Vi holder stengt fom julaften
tom 1. nyttårsdag.

Vi ønsker alle våre kunder
en riktig god jul og et godt nyttår

BERKÅK BIL a.s
7391 BERKÅK  - Tlf. 72 42 75 90

- autorisert bilverksted -

Periodisk kjøretøykontroll tar du hos oss!

God Jul og Godt Nytt År!

tlf. 72 42 75 90

MesterAutoAuto
Flere glade bilister
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Flotte ferdig-
broderte jule-

duker i baskerlin
(flere motiv) 

kr 1.140,-

Kjempetilbud på «Gullraggen»
- en tykk ullsokk i 78% norsk ull, 20% nylon, 2% elastikk

4 par for kr 200,-

Vi ønsker alle våre
kunder en god jul
og et godt nyttår!

JULEÅPENT 
onsd 21., torsd 22. og fred 23.: 10 - 18

Julaften 10 - 13.
Romjula: 27., 28., 29., 30. des 10 - 14

Nyttårsaften STENGT.

RennebuaOvertakelse av nyfjøs
på Stamnan tirs 20. des kl 20.00.

• Presentasjon av bygget
• Musikk av Rune Skjolden m fl

• Åpning av ordfører Bjørn Rogstad

Gratis servering ved Tine og Gilde
Åpent for alle!

Orkla Samdrift DA

Tid for julebord. Bestill bord.
Over 70 forskjellige retter

• Juletallerken/Pinnekjøtt
• Tyrkiske kebabretter
• Pizza
• Forskjellig grillmat
• Alle rettigheter

2. juledag: Julefest kl 22.00 
med levende musikk. 

Aldersgrense 20 år.

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Har du funnet drømmeboligen,
bør du tenke på 
hvordan du skal 

unngå marerittet!

Driftsansvarlig 
Soknedal Bensin AS

Soknedal Bensin AS vil fra 1/1-2006 overta driften av Hydro
Texaco – stasjonen i Soknedal sentrum. I den forbindelse søker
vi etter en person som vil få driftsansvar for stasjonen.
Stillingen vil være av ledende art og vedkommende får ansva-
ret for personalet, herunder bemanningslister m.v. I tillegg vil
den driftsansvarlige få ansvar for å til enhver tid holde ved like
og utvikle butikken i takt med utviklingen i bransjen for øvrig,
samt rapportere til daglig leder. Vedkommende vil gå inn i
team som jobber med planlegging av ny bensinstasjon i
Soknedal sentrum i forbindelse med omleggingen av E-6.

Kvaliteter vi ser etter hos rette vedkommende:
Kreativitet - God arbeidskapasitet
Lederegenskaper - Omgjengelighet

Tidligere jobbrelatert erfaring vil bli vektlagt, herunder også
ledererfaring. 
Dette vil være en 100 % stilling.
Lønn og tiltredelse etter avtale.

Eventuelle spørsmål kan rettes til 
Bjørn Rise: 909 10 913 eller Lars Rise: 958 14 088
Søknadsfrist: 10 januar 2006.

Søknaden kan sendes til: 
Soknedal Bensin AS 7288 Soknedal 
Merk konvolutt: Driftsansvarlig

Marinos
Pizzeria og restaurant

ved stasjonsveien på Berkåk

Åpningstider i julen:
1. juledag stengt
2.-6. juledag 12-22

Tlf 72 42 66 77
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Fossum AS
7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52

Post i butikk

KJØTTDEIG 1990

Kalkun  3990

Innherreds-sodd

Gilde 1,9 ltr  6990

Julepølse 400 gr  1490

Laks - helsidepr. kg 6990

Lutefisk - torsk 1 kg 2990

Plukk og bland frukt
clementiner, epler, pærer, appelsiner og banan

1290

Kassesalg mineralvann 

cola-produkter 6990 + pant

Julen nærmer seg...

Åpningstider:
mandag - fredag 09.00 - 20.00

lørdag 09.00 - 18.00

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

Lys, servietter og blomster
skaper julestemning!

Kom innom og se vårt utvalg

Åpningstider
20.12 - 23.12 10-19, julaften 10-12

mellomjula 10-17, nyttårsaften 10-15
Vi ønsker våre kunder God Jul!

Kjempeutvalg
i fyrverkeri!

Vi kan også i år by på
mye godt i gardsmat:

lefse, flatbrød, fesklems, kokmorr,
sylte, rull m.m.

Mange fine julegavetips, bla
nye glassprodukter fra Tone Snarud,

ullbilder fra Greta Lervik,
gavepakninger med gardsmat.

Juletrær og julenek

Åpningstider: 
Fredag 12-17 / Lørdag 10-14

22. og 23. des 14-17 - eller ring for avtale!

Vi serverer gløgg og pepperkaker,
stikk innom!

tlf 72 42 64 73  -  48 27 26 49
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Endelig tilbake
FØR: Studio Frøseth – 

NÅ: Studio Solvår
Julegaven til deg selv eller andre?

“Åpen” dag for salg av treningskort med 

25% rabatt på trening og massasje
Fredag 16. des 11.30-15.30

evnt tlf 47 05 79 23.
Tilbudet gjelder til 24. des

i romjula

Åpningstider: 9 - 20 ( 18)

Søndagsåpent
18. desember kl 14 - 18

BerkåkBerkåk
VVeikro og Gjestegåreikro og Gjestegårdd

Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf. 72 42 72 20

Post i
Butikk

ÅPNINGSTIDER 
FOR JULEHELGEN:

Julaften: 9 - 13
1. og 2. juledag: stengt

3. juledag - 6. juledag: 11 - 18
Nyttårsaften: 9 - 13
1. nyttårsdag: stengt

Vi ønsker alle

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

Berkåk - inngang Frivillighetssentralen

JULEBLOMSTER
på Gartneriet

Åpningstider før jul:

Torsdag 22.12 og 

fredag 23.12 kl 10-17

Julaften: 9 - 12

Skjerve Gartneri, Stamnan, tlf 72 42 66 14

Åpningstider i mellomjula:
tirsd-torsd 9-17 – fredag 9-18

Nyttårsaften 9-15

Vi ønsker våre kunder
ei riktig god jul og et godt nyttår!

Twist, ekstra stor 39,-
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B Y G G M A K K E R

NORGES STØRSTE
BYGGEVAREKJEDE Berkåk, tlf. 72 42 54 40 Fax 72 42 64 60  *  Åpent 7 - 16/ 9 - 13      BeO Byggvare AS

Butikken bugner av julegavetips!
Åpningstider 

i romjula
28.12.: 10.00 - 14.00
29.12.: 10.00 - 14.00

Ønsker alle våre kunder
en riktig god jul og 

et godt nyttår!
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Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu  tlf 72 42 65 50

ALLTID
FERSKE BRØD!

Åpningstider 
i forbindelse med jula 2005

Torsdag 22.12. kl 09.00 - 19.00
Fredag 23.12. kl 09.00 - 19.00
Julaften kl 09.00 - 13.00
3. juledag tom
6. juledag kl 09.00 - 14.00
Nyttårsaften 31.12. kl 09.00 - 13.00

Vi ønsker alle våre kunder 
en riktig fin julehelg!

Åpningstider
Statoil Berkåk julen 2005

Julaften kl 08.00 - 15.00
1. juledag Stengt
2. juledag kl 10.00 - 20.00
3. juledag kl 08.00 - 22.00
4. juledag kl 08.00 - 22.00
5. juledag kl 08.00 - 22.00
6. juledag kl 08.00 - 22.00
Nyttårsaften kl 08.00 - 17.00
1. nyttårsdag kl 11.00 - 24.00

Vi ønsker alle våre kunder
en riktig god jul og et godt nytt år!

Statoil Service Berkåk
BERKÅK BILSERVICE AS
7391 Rennebu - tlf 72 42 71 50
e-post: sove@statoil-com

f.eks.
- Værstasjon 349,-
- Fjernstyrt bil 298,-
- Fleecejakke 199,-
- Victorinox lommekniv
m/ 20 funksjoner 399,-

- Pokerspill 229,-
- Isbrodder 179,-
Vi har også sparker på lager!
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ULSET
Tlf 62 48 41 53

Familieribbe pr. kg 4990

Julepølse pr. kg 1990

Klementiner pr. kg 890

10 stk Antikk lys 1690

10% rabatt ved handel 
over kr 500,- torsdag 15. des.
(kun ordinære varer)

I år kan vi tilby:
Grovpølse, 

Håndsydd lammerull,
Pinnekjøtt - røkt og urøkt

Spekemat: spekepølse 
og skjerpe

Fast åpningstid fredager kl 12-18
Butikksalget er åpent ekstra før jul:

Lørdag 10.12 kl 10-15
Tirsdag 20.12 kl 10-15
Onsdag 21.12 kl 10.15
Torsdag 22.12 kl 10-15
Lillejulaften stengt

Sving av ved Statoil – mot Postmyran/KVO

Velkommen til julehandel
hos Hognamat!

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

Kjøp nyttige julegaver i år.
Vi har godt utvalg i 

skogs- og verneutstyr, snøfresere m.m.

God jul og godt nyttår ønskes alle!

ønsker alle en god jul
og et godt nyttår!

Gode julegavetilbud
smykker, klokker, ringer mm

H o g n a m a t

Åpningstider 
Man - Lør 9 - 20
Julaften - Nyttårsaften 9-12

Vi ønsker  a l le  en r ikt ig  God Jul  og Godt  Nytt  År

Tilbudskalender 
- følg med i butikken!

15 3 11 24 6 10 16 5

21 9 19 2 12 4 20 13

23 1 7 17 14 18 8 22
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- en aktiv medspiller

- en aktiv medspillerBerkåk - 7391 Rennebu
Tlf 72 42 80 00 - www.krk.no

Uendrede nettleiepriser også for 2006
Grafen nedenfor viser prisutviklingen for
netto nettleie for en husholdningskunde fra
2003-2006.

Nettleieprisen for en husholdning blir i
2006:
Fastbeløp kr 2 312,50 pr. år.
Energiledd vinter kr 37,94 øre/kWh.
Energiledd sommer kr 31,69 øre/kWh.

I prisene inngår 1,0 øre/kWh i avgift til
energifondet, forbruksavgift på 10,05
øre/kWh og 25 % mva. All prisøkning
på nettleien de siste åra skyldes økning i
offentlige avgifter.

Markedspris på kraft
Fra 1.1.2004 startet vi med å tilby markeds-
pris på kraft i tillegg til fastprisavtaler. 
Med markedspris har du sikkerhet for at du
betaler det kraftprisen virkelig ble i spot-
markedet.
Grafen viser prisene hittil i 2005 uten 
fastbeløp.

Som prisutviklingen viser så påvirkes nå
pris-ene mer av markedet i Europa enn av
været her hjemme. Fra 1.1.2006 blir 
påslaget på markedsprisen 1,88 øre/kWh og
fastbeløpet kr 20,- pr måned inkl. mva.

Ønsker du ytterligere informasjon om tariffer og andre priser, se www.krk.no eller ta kontakt med oss på kraftlaget.



Skyteskole
foreldre og unge ønskes vel møtt til skyteinstruksjon, 

mandag 2. januar 2006 kl 18.00.
Påmeld. til Lars Halland tlf 72 42 59 23 innen 24. des

Årsmøte
26. januar 2006 kl 19.00 på Torgkroa.
Saker som skal behandles på årsmøte 

må være leder i hende innen 2. januar 2006.
For styret - leder, Gunhild Romsås Olsen

Terminliste ski 05/06
Poengrenn
Påmelding senest kl 18.30, start kl 19.00
18. januar Berkåk Fristil
01. februar Gunnes Klassisk
15. februar Gunnes Klassisk
Påmelding senest kl. 18.30, start kl. 18.30
22. mars Berkåk Mjuken Grand Prix, utfor/fristil

Merkerenn
Påmelding senest kl. 18.30, start kl. 19.00
8. mars Berkåk Klassisk
22. mars Berkåk Klassisk

Klubbmesterskap
Påmelding senest kl. 18.30, start kl. 19.00
8. mars Berkåk Fristil

Burennet
19. februar Start for trim kl. 09.00

Start for konkurranse kl. 11.00
Larsrennet
5. mars Berkåk kl. 12.00
Småtrollrennet
26. mars Nerskogen kl. 12.00
Nerskogsrennet
2. april Start fra Nerskogen kl. 11.00
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Naboer, slekt og venner ønskes god jul og godt nyttår.

Hilsen Agnes Skjerve

Takk for besøk og blomster
mens jeg var på Orkdal Sjukehus 

Valborg Sundset 

Ønsker ingen oppmerksomhet på dagen min 27.12.
Liv

HjemmeKlippen
Et tilbud til Pensjonister i Rennebu som har litt vanskelig

med å komme seg til frisøren.
Ring 41 52 74 72 så kommer “frisørsalongen”

hjem til deg!
Gjelder mand., tirs., tors. og fred kl 9.00 -16.00

Faste pensjonistpriser, kontant betaling.

HjemmeKlippen
Sølvi Eriksen, Reberg, 7393 Rennebu - tlf 41 52 74 72

En stor takk til
ICA Berkåk, Coop Stamnan, Rennebu Nedre Handel, Coop
Innset, Torgkroa, Rebus Frisør, Tones Frisørsalong, Rogers

Salong, Statoil, Esso, Kvikne-Renenbu Kraftlag, Spiren,
Rennebua, Berkåk Blomster, Fabrikkutsalget, MIX Berkåk

og Rør-Eksperten fpr gevinster til julebasaren vår!

Vi synger og spiller julen inn!
Husk konsertene i Innset kirke 

fredag 16.12. kl 18.00 og 20.00.
Rennebu kommunes kulturpris utdeles kl 20.00

Billett kr 50,- ved inngangen-

arr.: Rennebu mannskor

Dette skjer i Rennebu!
15.12. Formiddagstreff Voll

Frivillighetssentralen
16.12. Vi synger og spiller julen inn

Innset kirke 18.00 og 20.00 
Rennebu Skolekorps, Rennebu Songkor, 
Rennebu Musikkorps, Rennebu Mannskor (arr.)

20.12. Treningsskyting. Rennebu skytterlag 17.00
24.12. Familiegudstjeneste Berkåk kirke 15.00

Rennebu Skolekorps deltar
26.12. Høytidsgudstjeneste Berkåk kirke 11.00
27.12. Juletrefest, Grendalaget Åshuset 12.00
29.12. Juletrefest for familien Menighetshuset 15.00
29.12. Julecup, Rennebu Skytterlag

02.01. Skyteskole 18.00

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

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

Rennebu Turistkontor



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

Rennebu Nytt -  neste nummer  12. jan. - frist for stoff  5. jan. - Rennebu Nytt

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

GULE PRISER = LAVE PRISER

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

Kjøp GULT 

– spar mer

Juletallerken
Fjordland

4990
pr pk

Medisterkaker
Skjeggerød 800 gr

2990

Edamerost
Tine 850 gr

5990

Lutefisk
Møremat

1890
pr kg

Røkt laks
maritim

4990

Sylte
Skjeggerød

7990

Julegavetips
Skihansker ass  8990

Hodelykt 9900

En brøkdel av våre knallgode julepriser:

pr kg pr kg

Konfekt
Presang Brynild

4990
1/2 kg

Klementiner
1,5 kg nett

690
pr kg

Pia Hesteskois
Diplom-Is

1990

Konfekt
Sfinx Nidar

5490
380 gr

Åpningstider i jula
Julaften 9-14 Romjula 9-15 Nyttårsaften 9-15

Coop Prix Berkåk
ønsker alle

ei riktig God Jul

Les kundeavisa på www.coop.no


