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I løpet av 2004 skal både
tekstdelen og arealdelen
til kommuneplana rulle-
res. Det vil si at det er
anledning til å komme
med innspill om hva
kommunen skal satse på.

Gjeldende kommuneplan
ble vedtatt i 1998, og kommu-
nestyret har vedtatt at arbeidet
med revisjon av kommunepla-
nen skal igangsettes. Det legges
opp til en omfattende prosess
som startet  med ideseminar for
kommunestyret, kommunale
ledere, representanter fra
næringsliv, lag og organisasjo-
ner den 25. mars.  

Skal vi bygge flere hytter?
I arbeidet med kommuneplana er det

mulig for alle å komme med innspill for å
påvirke hva kommunen skal satse på. 

— Erfaringsmessig er det arealdelen/kar-
tet som fanger mest interesse, sier ordfører
Trond Jære. — Her dukker det opp spørsmål
som om vi skal bygge flere hytter og i tilfelle
hvor. Hvor skal vi regulere til boligformål,
industri, vei og parkering? Skal det tilrette-
legges for snøscooterløyper  i kommunen?
Hvor bør vi absolutt verne mot inngrep?

Trond forteller at det allerede er arrangert
to møter med temaet kommuneplan. Siste
møte er 26. april i Kommunestyresalen.
Fullstendig annonse om dette møtet finner

du på side 4. Møter du frem på dette møtet
får du orientering om prosessen frem til fer-
dig kommuneplan våren 2005, og du kan
komme med innspill om hva du synes er vik-
tig for kommunen fremover.

Siste frist 1. mai
— Vi er åpen for dialog og det er anled-

ning til å komme med innspill via brev eller
telefon også etter dette møtet, men kommer
du på møtet får du full informasjon og ikke
minst kaffe, forteller Trond.  — Siste frist for
innspill er satt til 1. mai, selv om vi er åpen
for dialog også under den videre prosessen
med kommuneplanarbeidet.

Er det
noen

som har
bilder fra

… 
…det som i dag er

blitt Forollhogna
nasjonalpark?  Det
skal utarbeides en fel-
les informasjons-pla-
kat for hele nasjonal-
parken, og da er det
ønskelig at verneom-
rådet blir belyst fra
flere innfallsporter –
også fra Rennebu-
sida. Dersom du har
bilder – nye eller
gamle - i fotosam-
linga fra dette flotte
naturområdet, så er
vi interesserte i disse. 

Arbeidet med
informasjonsplakaten
er i startfasen, og det
haster derfor med å
få inn bilder. 

Ta kontakt med
miljørådgiver Eli
Grete Nisja, tlf. 72 42
81 44, så snart som
mulig, og senest
innen 14. mai.  

- Miljørådgiveren -

FULLDISTRIBUSJON

Ønsker du å delta i 
utforminga av Rennebu?

Nyoppusset basseng 
og varm badstu!

www.kviknefjellhotell.no
telefon 62 48 40 05

Middagsbuffe
hver søndag!

HUSK: middagsbuffe 1. mai
Pensjonistpris

Skal vi bygge flere hytter i Rennebu 
- og i tilfelle hvor?
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Norsk Kulturarv har nå satt
i gang aksjon "Ta et tak
2004-2005", som er en før-
stehjelpsaksjon for byg-
ninger knyttet til støls- og
setermiljøet. 

Norsk Kulturarv gir gjennom
aksjonen økonomisk støtte til restau-
rering av verdifulle gamle bygninger
truet av snarlig forfall. Det kan være
ulike typer hus, stuer, fjøs, uthus og
diverse andre bygninger knyttet til
seterdrift. Det er også anledning til å
søke støtte til objekter utenom seter-
miljø. 

Tilskuddets størrelse: 
Bygninger mindre enn 40 m2:

kr. 5.000
Bygninger over 40 m2:

kr. 8.000

Hvem kan søke?
Både privatpersoner, lag, fore-

ninger, byggfagklasser og organisa-
sjoner kan søke på tilskudd fra aksjo-
nen.

Hva kan tilskuddet brukes til?
Tilskuddet kan brukes til alle for-

mer for restaurering av objektet: tak,
grunnmur og andre sikrings – eller
permanente arbeid.

Søknaden
Søknadsskjema for "Ta et tak

aksjonen 2004-2005" skal benyttes. 2
bilder som viser objektets situasjon

før igangsetting skal følge søknaden. 
Søknaden kan i år sendes inn over

internett. Søknad og nødvendig
informasjon finnes på www.kultur-
arv.no, eller kontakt Norsk Kulturarv
på e-post trude@kulturarv.no eller på
tlf. 61 23 20 33. Søknadsskjema kan
også fås ved henvendelse kommu-
nen. 

Søknadsfrist
15. mai 2004   -   frist for utføring

av arbeidet er 1. oktober 2005.

Svar på søknaden 
Prioritering av søknadene vil fore-

ligge innen 15. juni 2004, og alle søke-
re vil bli informerte om utfallet.

Utbetaling av tilskudd
Tilskuddet vil bli utbetalt når

Norsk Kulturarv mottar dokumenta-
sjon, 2 bilder, av det ferdigstilte arbei-
det innen fristen. Dette tilskuddet er
uavhengig av andre støtteordninger.

For nærmere info kan du også ta
kontakt med den kommunale miljø-
og landbruksforvaltningen – Eli
Grete Nisja, miljørådgiver, tlf 72 42 81
44 eller Randi Stolpnes, fagkonsulent
landbruk, tlf 72 42 81 42.

Enhet for landbruk, miljø og tiltak

blilyst:-) på nett
På www.blilyst.no ligger nå nett-

sidene til blilyst:-). På nettsidene fin-
nes blant annet nyheter om blilyst:-),
informasjon om de seks "lystområde-
ne", bakgrunnsstoff og kontaktinfor-
masjon.

I dokumentarkivet legges det fort-
løpende ut møtereferater og hand-
lingsplaner, og vi tror at dette kan
være til god nytte for de involverte
og interesserte i blilyst:-).

Kompetanseutvikling 
der du bor

Rennebu Læresenter er et senter
eid og drevet av Kvikne-Rennebu
Kraftlag AL. Samarbeidspartnere er
kommune og bedrifter på lokalpla-
net, og høgskoler, andre læresenter,
andre E-verk, landbruksorganisasjo-
ner offentlige og private etater/orga-
nisasjoner både på fylkesnivå og stat-
lig nivå. Rennebu Læresenter gir deg
mulighet til å få konsulentbistand
ved kartlegging av kompetanse og
kompetansebehov i din bedrift og å
få profesjonell hjelp til å skreddersy
kurs/studier etter dine/bedriftens
behov. Videre kan du få samkjørt
kurs/studier med andre landbruks-
orgaanisasjoner, bedrifter eller offent-
lig sektor i regionen slik at kostnade-
ne blir lavest mulig.

Ønsker du flere opplysninger om
hva Rennebu Læresenter kan tilby,
kan du kontakte Stig Løfshus ved
Kvikne-Rennebu AL på tlf. 72 42 80
19.

Skuddpremie på kråke og rødrev
Vilt- og Innlandsfiskenemnda vedtok
på møte 27. januar -04 at skuddpre-
mie på kråke og rev bør fortsette.
Utgiftene dekkes med bruk av kom-
munens viltfond etter kraftutbygging-
en. MTL-utvalget godkjente på møte
20. februar 2004 at viltfondet også i
2004 kan bruks til dette formålet. Når
det er utbetalt 18.000,- kr må utbeta-
ling stoppes for å unngå at fondets
grunnkapital blir redusert for sterkt.
Satsene er som tidligere:

styrer 
og stell

Aksjon "Ta et tak 2004-2005"

- kråke: 25,- kr pr stk
(jakttid 15. juli  - 31. mars)

- rødrev: 150,- kr pr stk
(jakttid 15. juli – 15. april)

Viltnemnda har kommet frem til at
innlevering av kråkeføtter og fremføt-
ter av rødrev samles på to dager i
2004: mandag 19. april og mandag 3.
mai, begge dager mellom klokken
1900 og 2100. Innlevering og kontroll
gjøres hjemme hos Einar Holden på
Sundset. Utbetaling gjøres over bank.
Skytter må oppgi bankkontonummer. 
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Rennebu Kommune
Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu
E-post: post@rennebu.kommune.no
Telefon: 72 42 81 00
Telefax: 72 42 81 01
Åpningstid: 08.00-15.30

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

Tilsyn i Rennebu kommune
Byggesakskontoret vil starte opp
med å gjennomføre tilsyn etter
plan- og bygningsloven på tiltak
som ikke har fått ferdigattest.
Kommunen skal påse at det blir
foretatt nødvendig kontroll for å
sikre at tiltak blir utført i samsvar
med tillatelsen og bestemmelser gitt
i eller i medhold av loven (plan- og
bygningsloven).

Kommunen kan i følge plan og
bygningslovens § 97.2 til enhver tid
inspisere tiltaket - både i prosjekte-
rings- og utførelsesfasen. Kommunen
kan føre tilsyn med flere forhold:
- At kontrollen utføres i henhold 

til kontrollplanen og dokumen-
teres.

- At det underliggende materiale 
som kontrollplanen viser til, 
sjekklister med mer foreligger og 
brukes.

- At styringssystem foreligger, er 
tilpasset foretaket og brukes i 
dette tiltaket (Obligatorisk fra 
01.01.2001). 

- At prosjekteringen gjennomføres i 
henhold til lov, forskrift, forut-
setninger med mer.

- At utførelsen gjennomføres i hen-
hold til vilkår satt i vedtaket, 
tegninger, beskrivelser med mer. 

Avdekkes vesentlig svikt, kan
kommunen gi pålegg om stans av til-
taket inntil det påtalte forhold er
brakt i orden. Kommunen kan gi
advarsel og/ eller, etter varsel, trekke
tilbake godkjenningen av ansvarlig
kontrollerende. Det kan også kreves

uavhengig kontroll. Kommunen kan
benytte tvangsmulkt for å få rettet
opp feil. 

Statens Bygningstekniske etat
(BE) skal underrettes om advarsel, til-
baketrekking av ansvarsrett eller
krav om uavhengig kontroll. BE fører
eget tilsyn med foretak som har sen-
tral godkjenning. En innrapportering
kan få betydning for søknad om sen-
tral godkjenning eller fornying av slik
søknad. 

Kommunen vil også føre et visst
tilsyn med tiltak som er meldeplikti-
ge eller unntatt søknad eller melding.
I slike tilfeller vil kommunen forhol-
de seg til tiltakshaver.

Tilsynet er ikke primært ute etter
å finne feil eller syndebukker, men
ønsker å stimulere til bedre bygg.
Erfaringer med tilsyn og styringssy-
stem må utvikles av alle parter. Det
vil kreves ærlighet, åpenhet og god
kommunikasjon. Alle må være mer
opptatt av å finne forbedringspunk-
ter enn å kritisere mangler. Over tid
ønsker vi å bli kjent med alle ansvar-
lige foretak i kommunen. 

Ved gjennomføring av tilsyn vil
foretakene få varsel i god tid om hva
tilsynet vil omfatte og hvilken doku-
mentasjon som ønskes framlagt.

Med vennlig hilsen 
byggesakskontoret.
16.04.04.

Rennebu kommune
Reguleringsplan Riksveg 3 

Gullikstad - Ulsberg
I henhold til Plan- og bygningslovens §27-1 legges forslag til
reguleringsplan for Riksveg 3 Gullikstad – Ulsberg ut til offent-
lig ettersyn. Plandokumentene kan sees på Rennebu servicetorg
og på kommunens hjemmeside www.rennebu.kommune.no

Eventuelle merknader sendes Rennebu kommune, Berkåk,
7391 Rennebu innen 20. mai 2004.

Jonas i jungelen 
på Innset

Innset skoles 17.maiforestilling i
år heter Jonas i jungelen. Den handler
om Jonas som ønsker seg et kjæledyr,
men ikke får det. Så våkner han plut-
selig en dag opp i en jungel omgitt av
mange slags merkelige dyr. Stykket
er en musikal med mange fengende
sanger, og i år er det lagt spesielt vekt
på flotte kostymer som er designet av
Hanne Winsnes fra Trondheim.

I samarbeid med Innset
Husflidslag settes stykket også opp
mandag 24. mai kl 19.00 i Innset sam-
funnshus.

PROGRAM 17. MAI INNSET
Kl. 11.30: Gudstjeneste Innset kirke
Kl. 12.30: Tog fra kirka til skolen. 

Berkåk skolekorps
Kl 13.15: Ord for dagen
Kl 13.30: Elevene viser musikalen 

Jonas i Jungelen

Bevertning - Leker - Utlodning
Inngang voksne: 50 kr

VELKOMMEN!

Offentlige møter 
åpen for publikum

23.04. Utvalg for MTL 09:00
04.05. Formannskap og 

Adm.utvalg 10:00
06.05. Kommunestyre 19:00
12.05. Utvalg for HOO 09:00
14.05. Utvalg for MTL 09:00



4 Rennebu Nytt

Kommuneplanen
for Rennebu revideres
Kommunestyret har vedtatt at arbeidet med revi-
sjon av kommuneplanen skal starte opp.  
Kommuneplanen består av 
- Felles planforutsetninger med langsiktige, 

overordnede mål for kommunens virksomhet
- Handlingsprogram med fireårige mål innen-

for de enkelte ansvarsområder
- Arealdelen som består av oversiktskart og 

delplaner som fastsetter arealbruken.

Interesserte invitereres til å komme med innspill
til felles planforutssetninger/ kommunens hoved-
satsingsområder og eventuelle endringsforslag til
arealdelen.  Disse sendes Rennebu kommune
innen 1. mai 2004.

Rådmannen

Stillinger
Enhet for hjemmebasert pleie og omorg
Det er fra 01.06.04 ledig følgende stillinger i 
tjenesten for funksjonshemmede i Rennebu 
kommune.
Bofellesskap for funksjonshemmede:

48% stilling med arbeid hver 3. helg.
24% stilling med arbeid hver 3. helg.
16% stilling med arbeid hver 3. helg.
14% stilling med arbeid hver 3. helg.
16% stilling med arbeid hver 3. helg.
17% stilling med arbeid hver 3. helg.
24% stilling med arbeid hver 3. helg.
20% stilling med arbeid hver 3. helg.
20% stilling med arbeid hver 3. helg.
20% stilling med arbeid hver 3. helg.
20% stilling med arbeid hver 3. helg.

For stillingene gjelder:
Primært utdanning som hjelpepleier eller
omsorgsarbeider, men søkere med annen rele-
vant utdanning oppfordres til å søke.
Nærmere opplysninger om stillingene kan fåes
ved henvendelse  til Joveien ved Gunhild R.
Olsen tlf. 72 42 77 10 og Løkkjbakkveien ved
Gunn Bjørnstad tlf. 72 42 77 38 eller enhetsle-
der Helge Aalbu tlf. 72 40 25 30
Søknad med CV, kopier av vitnemål og attester
sendes Rennebu kommune v/Rådmann, 
7391 Rennebu  innen 04.05.04

Kommuneplanens arealdel 
revideres
Hvor i Rennebu bør det tillates fritidsbebyggel-
se?
Hvor bør en være restriktiv til utbygging?

Dersom du kommer på 
Kommunestyresalen på Berkåk mandag 26. april
kl 20.00

får du anledning til å komme med innspill til
hvordan utmarka og tettstedene/grendesentrene i
Rennebu skal utnyttes.
Sentrale politikere og representanter fra plankon-
toret møter for å ta imot signaler og svare på
spørsmål.
Det blir servert kaffe.  Vel møtt!

Makspris i barnehage
Regelen om makspris i barnehagen skal tre i kraft
fra 1.mai 2004. Fra dette tidspunktet skal forel-
drebetalingen i barnehagene ikke overstige 2750
kroner i måneden for et heldags opphold.
Ettersom det lenge var en del uavklarte forhold
om sentrale føringer i denne saken, har vi ikke
hatt  mulighet til å forberede politisk behandling
av nye satser, slik at ny faktura ut fra nye regler
kan sendes ut som mai- fakturering. Fakturering
for mai måned blir derfor som tidligere, så vil det
bli foretatt en etterregulering av foreldrebetaling-
en så fort vi har våre lokale satser klare i henhold
til nytt regelverk.

Barnehageadministrasjonen

Bestilling av  skogplanter
For å sikre foryngelse og tømmer i fremtiden er
det viktig å benytte seg av den fine plantetiden
om våren. Skogeierforeninga Nord har oppnådd
kvantumsrabatt fra Skogplanter Midt-Norge AS.
For å sikre en best mulig fordeling av plantene,
ønsker Skogeierforeninga Nord å få plantebestil-
lingene inn fortest mulig, senest 10. mai.
For plantebestilling, kontakt skogbruksleder Odd
Erling Ree 72 43 19 30 / 908 98 865
Husk å oppgi: antall, treslag, høyde over havet
på planteplass og om du skal plante selv eller
ønsker å få plantingen gjort av
Skogeierforeninga.

Rennebu kommune
Kunngjøringer
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Klær og Sko for hele familien!

Våre åpningstider:  
Man-tors 10 -17

Fred. 10 -18 Lørd 10-14

Kvikne-Rennebu Kraftlag

AVVIKLINGSSALG!
Etter 5 års drift, har vi valgt og avvikle 

vår butikk på Berkåk.

Vi setter ned alle butikkens varer med 

÷20% 
fra i dag torsdag.

Opphørssalget på sko fortsetter, masse sko,
støvletter m.m til sterkt reduserte priser.

Velkommen innom!

Velkommen til Berkåk

Vi har ala carte
- mye hjemmelaget mat -
Catering * Selskaps-/møtelokaler

Vi har vært på fabrikkbesøk hos 
flere norske møbelprodusenter. Vi kjøpte flere tusen meter -

som vi selger ut til fantastiske priser!

MØBELSTOFFER
79pr m  førpriser 198/569

Sellgren/Innvik Ullvarefabrikk

Medlemsmøte for 
Kvikne-Rennebu Kraftlag AL

avholdes ved Kvikne Fjellhotell, 
tirsdag 4. mai d.å. kl 19.30 og ved 

Kraftlagets administrasjonsbygg Berkåk 
torsdag 6. mai d.å. kl 19.30, 

for valg av av representanter til vårt råd 
for tidsrommet 2004 - 2008.

tlf. 72 42 80 00 - www.krk.no

Rennebua
Sparebankgården på Berkåk - tlf. 72 42 61 51

Nyheter i Rennebusmykker!
Anheng og ring i ny design - kom innom og se

RENNEBU

Sk
innprodukter A/S



6 Rennebu Nytt

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner - Jordrenseanlegg hytter/boliger

- 20 år i bransjen -

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

Åpningstider: 
man - fre  9 - 16 / lør 10 - 13

BADEMILJØ-KJEDENS 
FAGKUNNSKAP 
GIR TRYGGHET!

Vi leverer og monterer alt!

- egne installatører med servicebiler
- alt av utstyr til toalett, bad,

vaskerom etc.

www.bademiljø.no

Kulturskolen i Rennebu presenterer

En helt ålreit konsert...
Kulturskoleelevene i full blomst

30. april kl 19.30, Berkåk Samfunnshus

Billetter 100,- (Barn under 15 år gratis)

Plakaten er tegnet av Astrid Smeplass 7 år

tlf 72 42 77 05  e-post: rennebu@bygdakontor.no
Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00

Rennebu Turistkontor

Våren er kommet og vi har fått inn 
mye nytt fra G-Sport:
- fotballstrømper - leggbeskyttere

- div. sykkelutstyr - gåstaver - m.m.

Vi selger også alle årsskriftene fra Historielaget!
Velkommen innom!

Rebustorget - tlf 72 42 76 98

Konfirmasjon?
Ledig kapasitet både på 

selskapslokaler og
gode tilbud på catering!

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

Mye fint i 
VÅRENS BLOMSTER!

Fotobutikk med godt utvalg!
Lever påskefilmen hos oss...

Fremkalling 24 bilders film kr 8100



Ekstraordinært årsmøte i RIL Skigruppa
11. mai kl 20.00 på Hallandsstuggu.

Sak: Valg
- styret -

Takk for hilsninger og varm omtanke 
under mitt sykeopphold.      Jostein Berntsen

En varm takk for helsingar, blomster og gaver 
på 80-årsdagen min.     Helsing Ingeborg Halgunset.

Takker for besøk og alle hilsninger da jeg var på sykehuset
og blomster etter at jeg kom heim, også en stor takk til
ambulansepersonalet for god behandling til sykehuset.

En spesiell takk til Arnt, Ingeborg og Randi Kristin.
Aud Voll, Lyngvn. 6

Ingen oppmerksomhet ønskes 1. mai. Bortreist.
Kjellrun Kosberg

«Blues på skogen»
En blueskonsert med The Perry Mason Blues band

Havdal skole, onsdag 28. april kl 20.00
Hans P. Gerhardsen - gitar & vokal, Dag Bårdstu - orgel, piano & vokal, 

Håvard Sterten - trommer & vokal, Sverre Bøgh - bass og vokal. 
Elevene deltar på noen innslag.

Vi inviterer deg 
til en mus... bluesikalsk reise fra den dypeste jungel i

Afrika, via slavehandel i Amerika og helt fram til det musik-
ken har utviklet seg til i dag - med profesjonelle musikere.

Salg av forfriskninger med mer.
Arr: Den kulturelle skolesekken/Havdal skolemiljø
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K U N N G J Ø R I N G E RK U N N G J Ø R I N G E R
Berkåk

Damekor 
vil med dette takke
alle som bidro og

sponset oss 
slik at vår Kaffe-

kabaret ble en suksess.

Midtsommerfest 2004
Er det lag eller foreninger i Rennebu som vil hjelpe oss

med gjennomføringen av årets Midtsommerfest?
Samtidig er det gode muligheter for å få inn noen kroner 

til foreningskassa.
Ta kontakt med Rennebu Næringsforening/Turistkontoret

tlf. 72 42 77 05 snarest.

HYGGEKVELD
i Berkåk samfunnshus søndag 9. mai kl 19.00.

Besøk av Hauka Dekorum + overraskelse.
- Rennebu Mannskor -

Sjøllåggåkveld på Havdal skole
23. april kl 19.30

Underholdning av Havdal grendakor - sketsjer
sang av skolebarna - allsang. Loddsalg

Gratis inngang, kaffe og kaker.
Velkommen!

Trekningsliste 
for Rennebu Sanitetsforenings årsmøtelotteri.

Adressene viser til arbeidslag loddbøkene har «operert» i.
Fotoalbum: Espen Andre Nordengen, Gunnes - Fotoalbum:
Randi og Erik Nordbø, Grindal - Tollekniv: Erik Vangseng,
Berkåk - Ståltermos: Marit Skjerve, Berkåk - Pannebånd:
fam. Olav Hårstad, Gunnes - Lue: Are Løset, Tverdal -

Genserhals, ull: Lånke, Refshus - Ull sitteunderlag: Erik W.
Tverdal, Tverdal - Rompetaske: Endre Lien, Reberg/Rise -

Sukkerkrukke: Jorun Svergja, Berkåk - Barnedyne m. trekk:
Astrid Skjerve, Berkåk - Hustavle: Einar Eriksen, Berkåk -

Hustavle: fam. Oddvar Halgunset, Rennebuskogen -
Bordduk: Valborg og Kåre Sundset, Berkåk - Fillerye: Jon

Arne Drugudal, Tverdal - Verktøysett: Mona Uvsløkk,
Stavne/Uv - Halogenlampe: Espen Andre Nordengen,

Gunnes - Knivsett: Magnar Fossmo, Stavne/Uv -
Kasserollesett: Oddlaug Aune, Berkåk - Peispust: Bakkråa,

Voll - Trappestige: Tina Jære Brandt, Rennebuskogen -
Vasskoker: Karen Uv, Voll - Arbeidslampe: Sander

Pedersen, Rennebuskogen - Lysestake: Karen Langset,
Berkåk - Lysekrone, smijern: Randi og Gunbjørn Hårstad,

Gunnes - Keramikkskål: Fredrik og Kristoffer Tømte, Berkåk
- Varmeteppe: Børge Meslo Lien, Berkåk - Sølv kakespade:
Størker Grendal, Reberg/Rise - Gavekort Rimi: Johanne og

Arnfinn Gunnes, Voll



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

Rennebu Nytt -  neste nummer  13. mai - frist for stoff 7. mai - Rennebu Nytt

Med Rennebu Nytt når du 2.600 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!

Rennebu Turistkontor  -  Rennebu Næringsforening

Dette skjer i Rennebu!
22.04. Medlemsmøte NHF Frivillighetssentr 19.00
23.04. "Sjøllåggåkveld" Havdal Skole 19.30

Havdal Grendakor
23.04. Sanitetsbasar Sandbrakka 19.30
24.04. Medlemsfest Samfunnshuset 21.00

R. Gammeldansklubb. Musikk v/ Virus
25.04. Tur til Ondusfjellet Ånegga 11.00

Rennebu Turforening
26.04. 17. mai revy Sandbrekka 20.00

UL Framtidsvon. Øving og planlegging
27.04. Formiddagstreff Omsorgsboligene 11.00

Frivillighetssentralen
28.04 Pensjonistmøte Samfunshuset 11.00
28.04. Terrengløp for barn Voll Skole 19.00
28.04. 1. løp Rennebukarusellen Voll 20.00
29.04. Formiddagstreff Staure, Voll 11.00

Frivillighetssentralen
30.04. En ålreit konsert... Berkåk Samf.hus 19.30
01.05. Tur til Svarthetta Nerskogen S-lag 11.00

Rennebu Turforening

03.05. 17. mai revy Sandbrekka 20.00
UL Framtidsvon, Øving og planlegging

05.05. Terrengløp for barn Frambanen 19.00
08.05. Busstur til Tautra, Menighetsrådet

Program presenteres i Menighetsbladet
10.05. 17. mai revy Sandbrekka 20.00

UL Framtidsvon, Øving og planlegging
11.05. Formiddagstreff Omsorgsboligene 11.00

Frivillighetssentralen
12.05 Terrengløp for barn Trollvang 19.00
12.05. Formiddagstreff Menighetshuset 11.00

Menighetsrådet

Rennebu Musikkorps onsd kl 19.30-22.00 i samfunnssalen
Berkåk Skolekorps torsdager kl 18.00 i samfunnssalen
Rennebu Songkor mandager kl 20-22 på Voll skole
Berkåk Damekor tirsdager kl 19-21 i samfunnssalen
Rennebu Mannskor tirsdager kl 20-22 på Berkåk skole
Havdal Grendakor torsdager kl. 20.00 Havdal Skole

Gratis innrykk - ring 72 42 77 05

Pizza Classico
1000 pr. stk.

Grillpølser, Gilde 200 gr.
1000

Agurk
1000 pr. stk.

Kaffe 250 gr Evergood
filter/kok

1000

Blodpølse
Gilde 400 gr

1000

Banan 
pr. kg 1000

Salater Denja
mange varianter

1000 pr. stk.

Grønnsakblandinger 800 gr
Blomkål/amerikansk blanding

1000

Go-morgen yogurt - 2 stk.
flere varianter

1000

Fossum AS
7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52

Post i butikk

10 kroners aktivitet

Ellers bugner butikken av 10 kroners-tilbud!


