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... med pomp og prakt
Sist fredag ble den
nye ungdomsskolen i Rennebu innviet med en skikkelig festforestilling i
Rennebuhallen.
Selve åpninga var
det tidligere undervisningsminister
Trond Giske som
stod for.
- Vi har gledet oss
lenge til denne dagen, og
vi har blitt sååå fornøyd,
fortalte en
gledesstrålende
rektor
Anita
Den ble en vellykket og oppelvelsesrik innvielsesfest,
Storm. - Skolen har blitt
og alle elever ved ungdomsskolen avsluttet med fellessang til stående applaus fra publikum.
fleksibel og slik vi ville
ha den, og den er tilpassa den opplæringa vi driver her i Rennebu. Elevrådet
120 elever og 14-15 ansatte har fått nye og gode arbeidspå ungdomsskolen sa at skolen hadde fått deilig varme
forhold. Gode arbeidsforhold gir økt trivsel og dermed
og den var fin og lys. Dette vil gi oss alle en ny giv, sa
bedre grunnlag for læring. Og det skal bare mangle om
Anita, som syntes de hadde fått mye for pengene.
ikke barna også skal ha gode arbeidsforhold, sa Giske. Det tok to år fra planene om nybygget startet til skoSkolen er hjertet i et hvert samfunn. Her møtes kor,
len stod ferdig. - Det gikk i vanlig kommunalt tempo,
korps, idrettslag – ja det er en møteplass for alle samog det vil si forferdelig fort, sa Bjørn Rogstad under
men på tvers av grenser, yrker, alder, tro, syn på livet
innvielsesfesten.
og sosial status. Derfor er det viktig at vi beholder skolene våre som midtpunkt i våre samfunn.
Rentefri skole
Nyskolen ble finansiert med den gunstige statlige
Da klokka klang
finansieringa, ordninga som ble opprettet da Trond
Trond Giske foretok selve åpninga av skolen ved å
Giske var undervisingsminister. Det var derfor naturslå på ei klokke, som samtidig var starttonen for et fint
lig å invitere Giske til å stå for selve åpninga av nybygfellesnummer spunnet rundt “Da klokka klang” med
get. Giske sa i sin tale at rennbyggene var veldig
alle ungdomsskoleelever i kor og orkester sammen
kjappe (i vendingen) til å søke om sin andel av de 15
med solist Heidi Skjerve. En verdig avslutning på en
rentefrie milliardene som var bevilget til nybygg av
fin innvielsesfest med gjensyn av elevoppsetningene
skoler. – De 9,4 millionene Rennebu fikk har ført til at
Grease, Flash Back og Bør Børson.

MORSDAG
Kjempestort utvalg i
buketter og planter.

NB!
7391 Rennebu - tlf. 72 42 74 45

Vi har vært på gavemesse og
nyheter kommer stadig inn!
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Nerskogsveien ingen
bomvei
Utvalg for Miljø, teknikk og landbruk vedtok i sitt siste møte at
Nerskogsveien er en så viktig vei i
forbindelse med kommunens hyttesatsing og bør derfor beholdes som
offentlig vei uten bompengefinansiering.
I saksframlegget til saka står det at
Rennebu kommune ønsker å profilere seg som en hyttekommune.
Privatisering av hele eller deler av
Nerskogsveien med etablering av en
ny bombei i tillegg til dagens bomveier vil være et negativt signal som kan
få en negativ reklameverdi som overstiger det vi kan forvente av inntekter
fra en eventuell bomvei. Privatisering
av Nerskogsveien vil også gå i mot
kommunestyrets forutsetninger som
en tolker å forutsette at Nerskogsveien skal beholdes som offentlig vei
for å sikre åpen vei hele året.

Salg av kommunale
boligtomter
Formannskapet har vedtatt at ordningen med redusert tomtepris vedtatt av kommunestyret under sak
26/02 den 27.06. 2002 videreføres
fram til 1. november 2004. Tilbudet
må synliggjøres og markedsføres.
Før sommerferien 2004 må formannskapet få seg forelagt en sak om
permanente tomtepriser.
Ved utgangen av 2003 er det solgt
sju tomter - en på Voll, to på Ulsberg,
en på Grindal og tre tomter på
Berkåk.

UL Framtidsvon har i tida framover mange prosjekter på gang på
Sandbrekka. For at Sandbrekka skal brukes aktivt, har de stilt huset gratis til
disposisjon. Utover vinteren / våren skal det arrangeres både Linedance,
swing og gammeldans. I tillegg skal det også settes opp en revy 17. mai, med
dertil hørende øvinger og planlegging. Dette forteller May-Lise Pedersen, som
er aktivitetsansvarlig i UL Framtidsvon. Det er gratis å delta, og passer for alle
fra 12-100 år.
May-Lise Pedersen presiserer også at det er helt opp til hver enkelt hvor
mange kvelder man ønsker å være med på aktivitetene, og håper at så mange
som mulig finner veien til Sandbrekka for å være med på det som skal foregå !

Bruk oss
- så blir vi ikke borte!
Næringsutvalget i Rennebu hadde forrige uke møte der det var
innlagt besøk i butikker på Berkåk. Utvalget ønsket å gjøre seg
bedre kjent med forholdene innen handel, for det er en kjensgjerning at det aldri har vært en enkel levevei å drive butikk i Rennebu.
De store handelsstedene og
butikksentrene
utenom
bygda
trekker lett til seg kunder, og avstandene inn til for eksempel City Syd
er ikke så stor som den en gang var.
Skal vi først ut en tur for å handle noe
spesielt, er det lett at vi også handler
det vi ellers kan få kjøpt her i kommunen. Uten å tenke over det fører
dette til at grunnlaget for å drive
butikk her i bygda blir dårligere.
Flere butikker har også merket at
omsetningen før jul og nå på nyåret
har gått ned. Tidligere butikkeier Rolf
Erik Jordet hadde en gang et slagord
med mye visdom i – bruk oss, så blir
vi ikke borte! Kanskje er dette til
ettertanke for noen og hver. For som

sagt, det er ”for sent å snyte seg når
nesen er borte…”.
Det finnes mange som er meget
bevist på å handle lokalt, og det går
historier om de som fyller bensin
annenhver gang på Statoil og Esso for
å gi sitt bidrag til begge. Samtidig er
det de som piner seg hjem på reservetank for å støtte opp om lokale
leverandører.
- Det er viktig for Rennebu som
egen kommune å fortsatt ha et
livskraftig servicetilbud for å kunne
utvikle oss videre. Det handler blant
annet om å ta felles ansvar for felles
utvikling. Derfor – bruk tilbudene, så
blir de ikke borte, oppfordrer rådmann Arve Withbro.

Scooterklubben har søkt om turløype
Den
nystartede
Rennebu
Snøscooterklubb representerer de
organiserte og seriøse turkjørere med
snøscootere her i Rennebu. Leder i
klubben, Per Magne Krogstad, understreker at klubben har ingen ting med
crosskjøring å gjøre, men er en klubb
for den vanlige turkjører. Klubben har
nå søkt Rennebu kommune om å få
opprette turløyper til scooterbruk i
forbindelse med at arealplanen for kommunen skal revideres. — Det er mange
forslag til løyper, men vi synes det skal være opp til grunneiere og politikere
hvor løypene skal legges.
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SMS kurs
Frivillighetssentralen arrangerer ”Nybegynnerkurs” for folk som ønsker å bli litt mer kjent med
mobiltelefonen
sin
og
bruken
av
denne.
Etterspørselen viser at det er veldig mange som
ønsker å lære hvordan en skriver, sender og mottar
tekstmeldinger. Kurset blir helt uformelt og helt
gratis.
— Vi holder 1. kurskveld torsdag 12. februar kl.
19.00 – 21.00 og ved behov tar vi en kurskveld til
uka etter. Alle interesserte oppfordres til å møte opp
på frivillighetssentralen. Det her bli artig, sier Maj
Britt på Frivillighetssentralen.

I morgen går startskuddet
I dagene 6. til 8. februar arrangerer Rennebu il årets
Veteranmesterskap i langrenn.

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

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

Rennebu IL
100 år i 2005
Idrettslaget arbeider med å gi ut ei
jubileumsbok til 2005. Vi regner med
at mange i Rennebu har IDRETTSBILDER som vi håper å låne og kopiere til jubileumsboka.
Bildene kan være fra eldre eller
nyere tid. En bør vite situasjonen eller
idrettsbegivenheten, og helst bør det
være årstall og hvem som er på bildet. Bildene bør være forholdsvis
detaljskarpe.
Skriv navnet ditt bak på bildene
og lever dem til Volds FotoGrafiske
for scanning, så skal du få de tilbake
etterpå.
På forhånd takker vi for ditt
bidrag!
for bokkomiteen
Gunnar Bruheim

NM-komiteen har løypene klare til de vel 100 veteranene som er påmeldt.
Det starter med sprint fredag
kveld kl 19.00. Lørdag kl 11.00 er det
fellesstart og ca kl 14.00 blir det premieutdeling i Rennebuhallen for de
to første konkurransene. Kl 18.00 blir
det avduking av statuen av Magne
Myrmo, og kl 19.00 blir det bankett i
Rennebuhallen med ”Magne-feiring”. Søndag kl 11.00 avsluttes mesterskapet med fristil løp.
Når Veteranmesterskapet avvikles
er det akkurat 30 år siden Magne
Myrmo fra Rennebu ble verdensmester i Falun, og legendarisk som den
siste verdensmesteren på treski.
Lokalsamfunnet har arbeidet for å ta
vare på historien om Magne, og derfor vil det 7. februar kl 18.00, midt i

skiarrangementet, bli avduket en statue av ham i Berkåk sentrum. Statuen
er selvsagt laget i tre, og står på en
sokkel av Rennebugranitt, også kalt
”Ice-green”.

Jegerprøve
Rennebu Jeger og Fiskerforening
arrangerer jegerprøvekurs for førstegangsjegere og andre interesserte.
Kurset består av teoretisk og praktisk
del, og er totalt på 30 obligatoriske
timer, fordelt på 9 samlinger.
Kurset avsluttes med teoretisk
eksamen i begynnelsen av juni.
Påmelding innen 10. mars til:
Hallgeir Brattset 72 42 54 29
Endre Kosberg 416 57 905
Jan Erik Asphaug 72 42 74 89
Nærmere orientering vil bli gitt etter
påmelding.

Magne Myrmo
under sitt legendarsike løp i Falun.
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Tilskudd til skogsdrift i vanskelig terreng
I 2004 gis det tilskudd til skogsdrift i vanskelig terreng både
med bruk av kommunens næringsfond og midler fra statlig
overføring. Forutsetningen er at hellingen er brattere enn
40% og at lengde på lia er minst 75 meter. Følgende satser
benyttes:
taubanedrifter:
lunnedistanse under 150 m – 900,- kr/dekar (maks 70,- kr/m3)
lunnedistanse over 150 m – 1.200,- kr/dekar (maks 90,- kr/m3)

traktor terreng
terrenghelling 40-55% – 600,- kr/dekar (maks 60,- kr/m3)
terrenghelling over 55% – 900,- kr/ dekar (maks 70,- kr/m3)

Fylkeskommunale
friluftsmidler 2004
For 2004 har Sør-Trøndelag fylkeskommune avsatt kr. 200.000 for å
støtte friluftslivstiltak i fylket.
Frivillige lag og foreninger, samt kommunen, kan søke om støtte fra denne
ordningen.
Følgende tiltak vil bli prioritert i
2004:
- Tiltak for barn, ungdom og familier
- Tiltak som berører flere kommuner
- Tiltak til nye former for fysisk
aktivitet i naturen
Søknader/tiltak fra lokale lag og foreninger må samordnes med kommunen, og må være kommunen i hende
innen 20. februar.
De fylkeskommunale retningslinjene
for tilskuddsordningen, samt søknadsskjema som skal benyttes er lagt ut på
hjemmesidene til kultur-avdelingen i
Sør-Trøndelag fylkeskommune
www.st-f.kommune.no eller fåes ved
henvendelse Servicetorget i Rennebu
kommune.
- Miljørådgiveren -

Kommunale møter
åpen for publikum
12.02. kl 19:00
Kommunestyre - Kommunestyresalen
17.02. kl 10:00
Formannskap og Adm.utvalg
Formannskapssalen
19.02. kl 09:00
Utvalg for helse, omsorg og oppvekst
Kommunestyresalen
20.09:00
Utvalg for miljø, teknikk og landbruk
Kommunestyresalen

Skogeierlaget og Skogoppsynet håper dette blir mottatt positivt og at det inspirerer til videre innsats og bruk av skogen
som en fornybar ressurs i Rennebu. Dersom du har planer
om skogsdrift og er i tvil om terrenget er berettiget til
tilskudd, må du ta kontakt med skogbruksleder eller undertegnede.
Tilgangen på midler er begrenset. Fra kommunens næringsfond er det bevilget 50.000,- kr og fra statlige overføringer
er det søkt om 100.000,-kr. Utbetaling av tilskudd stopper
når midlene er brukt opp.
Hans Christian Borchsenius
skogbrukssjef

Strømregningen rett i nettbanken
Nå kan Kvikne-Rennebu Kraftlag A/L sine 3000 nettkunder
betale strømregningen med eFaktura. Da kommer regningen
direkte til nettbanken, og mottager blir varslet med en e-post
eller SMS. – En svært praktisk måte å betale regningene på, du
slipper å ta turen til banken, sier elverkssjef Inge Olav Hatvik.
Nå kan det bli slutt på papirfakturaer fra strømselskapene. Nå kan alle
kundene til Kvikne-Rennebu Kraftlag
A/L betale regningene ved hjelp av
eFaktura. eFaktura er en digital regning som ankommer betalerens nettbank. Denne type regningsbetaling
blir stadig mer populært, særlig fordi
det er så enkelt å betale en eFaktura.
Over 100.000 nordmenn betaler nå
regninger med eFaktura, og det eneste de trenger å gjøre er å logge seg inn
i nettbanken og
betale med et eneste klikk.
- Vi ønsker å tilby kundene våre
flere
alternative
oppgjørsformer, og
ser at eFaktura er
en fremtidsrettet
og populær løsning blant folk. Vi
er derfor glad for
nå å kunne tilby de
som vil å betale med eFaktura, sier
elverkssjef Inge Olav Hatvik.
Neste gang Kvikne-Rennebu
Kraftlag A/L sine kunder får en regning fra selskapet blir de invitert til å
ta i bruk eFaktura. Med eFaktura
slipper man å taste KID, kontonummer, beløp og forfallsdato. Alt man
trenger å gjøre er å klikke OK når du
vil betale. eFakturaen mottar man i
god tid før forfall, og det koster ikke

noe mer enn en vanlig betaling i nettbank.
Kvikne-Rennebu Kraftlag A/L er
blant 11 energiverk i Midt-Norge som
nå har gått sammen om en felles satsning på eFaktura.
- Undersøkelser viser at eFakturabrukerne er meget godt fornøyd med
tjenesten. Syv av ti brukere er svært
fornøyd med tjenesten. Syv av ti
mener også at det er blitt lettere å holde seg orientert om nye regninger,
sier Hatvik, som legger til at
eFaktura er et av de enkleste og mest effektive betalingsløsninger som eksisterer i dag.
- Jeg tror responsen vil
bli bra, og da i første rekke
blant de som allerede betaler regningene ved hjelp av
nettbank, sier han.
En
BBS-undersøkelse
viser at halvparten av
befolkningen ønsker å ta i
bruk eFaktura. Videre sier syv av ti
av de som bruker eFaktura at det er
svært sannsynlig at de vil bruke
eFaktura på flere regninger enn de
gjør i dag.
eFaktura forenkler fakturahåndteringen til Kvikne-Rennebu Kraftlag
A/L betydelig, og Hatvik forventer at
selskapet vil spare både tid og penger
på tjenesten, besparelser som vil
komme kundene til gode.
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Smakspanel
En av de store utfordringene for den som ønsker å komme i gang med foredling og salg av mat
på gården er markedsføring og salg av produktene. En forutsetning for å lykkes på dette området
er at man har et produkt som smaker godt, ser fristende ut og som folk ønsker å kjøpe.
For å kunne utvikle et attraktivt
produkt bør man tidligst mulig i prosessen søke tilbakemelding på produktet man ønsker å utvikle. Mange
produsenter velger å bruke familie og
venner for å få tilbakemelding, råd og
tips. Som resultat blir noen produkter
forkastet, mens andre utvikles videre.
En annen nyttig samarbeidspartner i en produktutviklingsfase er
kokkemiljøet. Kokkene kjenner forbrukerne godt og kan gi faglige, konkrete tilbakemeldinger på hvordan
de oppfatter det enkelte produkt, og
hva som kan gjøres for å få produktet
enda bedre.
I områder hvor det er flere som
ønsker dialog med kokker, kan prosjektet ”Mat fra det Trønderske kjøkken” være med å arrangere såkalte
”smakspanel”. Panelet kan for
eksempel bestå av kokker fra hjembygda, spisesteder i nærheten, samt
kokker utenfra. I et slikt smakspanel
får du skriftlig og muntlig tilbakemelding på produktet ditt.
Kontakt med kokker kan være
gunstig i forhold til selve produktutviklingen, men også i forhold til salg.

Mange kokker ønsker seg flere lokale
produkter på hotellet eller restauranten de jobber ved.
Produsenter av småskalamat i
Midtre Gauldal og Rennebu:
Kan du/dere tenke dere å delta på
smakspanel 18. februar?
Rennebu og Midtre Gauldal kommune ønsker i samarbeid med prosjektet ”Mat fra det Trønderske kjøkken” (Fylkesmannens landbruksavdeling/Sør-Trøndelag Bondelag) å
arrangere en produktaften med
smakspanel på Soknatun 18. februar,
fra kl. 18.
Kan dette være av interesse for
deg/dere?
Hva er et smakspanel?
- Et smakspanel skal gi dere
muligheten til å få en faglig vurdering av produkter dere er i ferd med å
utvikle
- Kokker, samt andre matinteresserte personer sitter i panelet
- Med utgangspunkt i et enkelt
vurderingsskjema vil panelet gi tilbakemelding på smak, utseende, konsistens og pris i forhold til det enkelte
produkt.

- Dere presenterer produktet for
panelet – panelet får ca.15 min til å
smake/vurdere – panelet gir en
muntlig tilbakemelding til dere
- Vi vil sette opp et tidsskjema slik
at hver enkelt produsent får ca. 30-45
min hver til disposisjon (avhengig av
antall produkter)
- Hvor mange produkter dere får
muligheten til å presentere vil bli
avgjort når vi vet hvor mange som er
interessert i å delta.
- Egenandelen blir på kr.50,- per
produkt/rett.
- Smakspanelet vil foregå på
Soknatun i Soknedal.
- Produktene kan være alt fra
kjøtt, fisk, melkeprodukter, bakevarer, etc.
Vi tror det kan være nyttig med en
dialog med kokker i en produktutviklingsfase. Dessuten kan kokkene
representere en mulig salgskanal.
Flere kokker har gitt signaler om at
de ønsker seg mer lokale produkter
på hotellet, restauranten, spisestedet
de jobber ved.
Vi ber deg svare på følgende
spørsmål og returnere svarslippen til
landbruksforvaltningen i din kommune innen 11. februar 2004.
Rennebu Kommune

Navn: ………………………………………………………………………………………………………………
Tlf: ………………………………………….
Er du interessert i å få produktene dine vurdert nå?

Ja ❏

Nei ❏

Hvis ja: hvilke produkt/produkter: …………………………………………................................................................................…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hvis du ikke har produkter nå, er du interessert i dette senere? Ja ❏

Nei ❏

Hvis ja: når kan dette være aktuelt: …………………………….....................................................…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………................…………………
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Rennebu kommune
Kunngjøringer

SPILLEMIDLER TIL KULTURBYGG
Spillemidler vil nå også bli gitt til nybygg, tilbygg
og ombygging av lokale og regionale kulturbygg;
mens tilskudd tidligere ble bevilget over statsbudsjettet. Søknadsfristen for 2004 er nå 1. mars
fra kommunene til fylkeskommunen.
DEFINISJONER
Lokale og regionale kulturbygg blir definert som
felles lokaler/bygg som gir rom for ulik kulturell
virksomhet, som møte- og forsamlingsvirksomhet,
egenaktivitet og formidling av kunst og kultur.

Kommunalt tilskudd til
KULTURARBEID
Søknad om tilskudd til kulturarbeid fremmes på
fastsatt søknadsskjema til kommunen
innen 1. mars. For søkere som er medlemmer av
Rennebu Musikkråd er det utarbeidet et eget
skjema.

Med lokale kulturbygg forstås kulturhus, samfunnshus, grendahus, bydelshus og lignende.

Disse kan søke:
- Organisasjoner/ grupper og institusjoner som
driver kulturarbeid i kommunen.
- I særlige tilfeller kan enkeltpersoner få
tilskudd til spesielle formål.
Aktiviteter rettet mot barn og unge vil bli prioritert.

SØKERE kan være andelslag, kommuner og stiftelser. Enkeltorganisasjoner kan normalt ikke
lenger stå som søkere.

Med søknaden må følge regnskap og årsmelding.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes
ved henvendelse kommunehuset.

TILSKUDD gis til kulturbygg som er åpne for all
lovlig kultur- og organisasjonsvirksomhet der ingen skal stenges ute på grunn av religiøse, sosiale
eller politiske syn.
TEKNISK PLAN eller forprosjekt skal utarbeides
på grunnlag av romprogram basert på innhentede behovsoppgaver.
HVOR MYE KAN VI FÅ I STØTTE?
Tilskuddssatsen er normalt inntil 1/3 av godkjent
anleggskostnad begrenset oppad til 1 mill kr. For
lokale bygg med stort omland og som skal fungere for en kommune eller en del av en større kommune, kan øvre ramme heves til 1,8 mill kr.
Forutsatt at søknaden oppfyller en del bestemte
vilkår.
Nedre grense for godkjent kostnad som legges til
grunn for søknad skal minst utgjøre kr 450.000.
Der det søkes om tilpassing for funksjonshemmede skal godkjent kostnad være minst 180.000.
YTTERLIGERE INFORMASJON fås ved henvendelse kommunens kulturavdeling eller fylkeskommunen.
Enhetsleder kultur og fritid.

- Enhetsleder kultur og fritid -

HJEMMEBASERTE TJENESTER
HJEMMEHJELP – SKO 6190
Det er ledig en 50% fast stilling som hjemmehjelp innen hjemmebasert pleie og omsorg.
Stillingen innebærer fortrinnsvis arbeid på hverdager, men det kan på sikt bli aktuelt med noe
helgearbeid. Stillingen forutsetter bruk av egen
bil, som godtgjøres iht. regulativ
Avlønning etter gjeldende avtale.
Tiltredelse snarest mulig
Nærmere opplysninger om stillingen kan fåes
ved henvendelse til Nelly Svedahl,
telefon 72 40 25 05.
Søknad sendes
Rennebu kommune, Rådmannen,
7391 Rennebu
innen 16.02.04.
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UKM med rekorddeltagelse
Årets ungdommens kulturmønstring i
Rennebu viste en oppblomstring av filmmiljøet i Rennebu. Blant 20 deltagere var
fire med film. Innslagene var krigsfilm
med "lego-animasjon", skrekkfilm med
masse mord, Team Anti-Pellusjin med
snowboard på Nerskogen og en "ekte"
krigsfilm med Heroes of Rennebu. Alle
filmene hadde en eller annen form for til-

Merethe Johnsen
gikk videre til
Fylkesmønstringa
med maleri.

Slikt blir det
penger av...
Markedspris en suksess!
Kvikne-Rennebu Kraftlag A/L
flyttet fra 5. januar alle våre kraftkunder
med variabelpris over til markedspris.
Fra 5. januar til 1. februar ble markedsprisen
med påslag og fastbeløp 33,47 øre/kWh.
Middelprisen i samme periode for alle landsdekkende leverandører var 39,31øre/kWh.
De første fire ukene med markedspris, har
derfor spart våre kunder for kr 170.000
i forhold til landsgjennomsnittet.
I samme periode har vår markedspris vært
mye lavere enn billigste landsdekkende kraftleverandør av variabelpris!

Joakim Bergsrønning og Ann Bodil Kosberg
på saksofon gikk videre til Fylkesmønstringa.
knyting til skoleprosjekt, og sistnevnte gikk videre til
fylkesmønstringa.
Mønstringa ellers viste at det er mange talenter blant
de unge her i Rennebu. Sceneinnslagene var varierte med
dans, piano, saksofon og mye sang. Kvaliteten varierte
noe, men mye var skikkelig bra. Det var også tre utstillere
med bra kvalitet på produktene sine - to med maleri og en
med foto.
Det har aldri deltatt så mange på UKM her i Rennebu
tidligere, og av de tyve deltagerne var det sju som gikk
videre til Fylkesmønstringa: Merethe Johnsen med maleri,
Beate Dullum og Toril Kvam på 4-hendig piano, Stig Aron
Frøseth, Tore Haugan og Ola Haldor Voll med film, Mari
Bakken Hoem på piano, Tina Tollan og Lill Anita Gunnes
med sang, Joakim Bergsrønning og Ann Bodil Kosberg på
saksofon og Kristin Hellstrøm, Stine Mari Myran og Siv
Tanita Nygård med dans.

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 80 00 ● www.krk.no

Tlf. 72 42 54 47 Faks 72 42 54 60 - Innset 7398 Rennebu

Kaffekrok - Medisinutsalg - Post i butikk - Online tipping
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Bademiljø-kjeden
gir deg inspirasjon og gode idéer!

Vi har fine
planter og buketter
til morsdag!
Vi har også godt utvalg i
skismurning

Vi tegner badet for deg
• Plantegning av
bad, toalett og vaskerom
• Perspektivtegning som gir romfølelse
• Pristilbud
Vi leverer
• Varmepumpeanlegg
• Vannbåren varme
• Sentralstøvsuger
• Varmtvannsbereder
Se også www.bademiljo.no

Alltid ferske brød!

Åpningstider:
man - fre 9 - 16 / lør 10 - 14

De smarte sparer tid og penger

Rennebu Nedre Handel AS

RØR-EKSPERTEN A/S

Voll, 7393 Rennebu tlf. 72 42 65 50

Berkåk, 7391 Rennebu tlf. 72 42 75 50

Vi leverer alle typer madrasser fra

Vinterkampanje
inntil

I N D U S T R I E R

20%

ennebu
snekkeri

A
S

7393 Rennebu - Tlf. 72 42 67 30 - Fax 72 42 67 20

www.rennebusnekkeri.no

Åpningstider: 08.00 - 15.30

A S
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Få strømregningen rett i nettbanken din
i stedet for i postkassa!
Regningen er ferdigutfylt, så du slipper å taste KID,
kontonummer, beløp og forfallsdato!
Gå inn på din nettbank og bruk tilsendte regning til å
registrere deg, så ordner bankene og kraftlaget resten!
Virker noe uklart, så ta en titt på www.eFaktura.no,
eller ta kontakt med din bank eller oss på kraftlaget!
NB! Alle som registrerer seg som eFakturabruker
innen 01.06.04, er med i trekningen av et
digitalt fotoapparat til en verdi av ca kr 2.000,-

Vi tilbyr også at bankene automatisk kan
betale strømregningen din på forfall.
Du mottar et skriftlig varsel om kommende betaling,
og din konto vil bli belastet på forfallsdato.
Ta kontakt med din bankforbindelse.
Du inngår da en avtale med banken,
så ordner banken i samarbeid med kraftlaget resten!
Du kan også kombinere AvtaleGiro med eFaktura,
slik at det skriftlige varslet sendes direkte til din nettbank!

Berkåk ● 7391 Rennebu
Tlf 72 42 80 00 ● www.krk.no
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Vi har mange gavetips til

Morsdagen
f. eks. pannebånd, Ulvangsokker,
superundertøy, hansker, rumpetasker m.m.
P.S. Vi har skiposer for barneski, opp til 1.40m lengde.

Velkommen innom til en trivelig handel!

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

Velkommen til Berkåk

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

Morsdag
Inviter mor på middag eller
kaffe og kaker.
Vi har varm og kald mat,
og a la carte, dessert og kaker
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

jakke og bukse

Rebustorget - tlf 72 42 76 98

Nye partivarer!
Gjelder så langt beholdningen rekker

Jakke 499,Ferske
kjøttkaker
pr kg

Bukse 349,Hva me
d
gaveko et
rt til

Masse nytt fra

Alle salgsvarer

Mor

Barn 50,- pr del
Dame/herre 100,- pr del
Ytterjakker dame 200,-

Våre åpningstider:
Man-tors 10 -17
Fred. 10 -18 Lørd 10-14

Klær og Sko for hele familien!

Coca-cola
6x1,5l

49,50

49,-

Appelsin

8,- pr kg

9-20 (18)

Røkt kjøttpølse

39,50 pr kg

RIMI Berkåk tlf. 72 42 71 17
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KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Takk til alle som besøkte Ingeborg Liabø på sykeleie
hjemme og på helsesenteret. En spesiell takk til naboer og
Frivillighetssentralen for all god hjelp.
Hjertelig takk for deltakelse, blomster og gaver til
Helsesenteret ved hennes bortgang.
Morten, Arnfinn og Kari Liabø

Avduking av statue over skiløperen

Hjertelig takk for all vennlig deltagelse, blomster og
hilsener ved min kjære mann Erling Berntsens bortgang.
Gerda Berntsen m/fam
Takk for givergleden under flaskeinnsamlinga.
Vi hentet flasker for nærmere 11.000 kr som vi har god
bruk for i hjelpekorpset.
RRKH
Takk til alle for gaver, blomster og hilsinger på dagen min.
Takk for blomster og besøk fra diakoniutvalget.
Ragnhild
Takk til Refshus sanitetsforening for den fine julestjerna.
Gjertrud Sugustad

Magne Myrmo
vil foregå ved Laftesenteret/Statoilstasjonen på Berkåk
lørdag den 7.februar kl.18.00
Alle er hjertelig velkommen til å overvære høytideligheten.
Premiesamlingen til Magne Myrmo vil bli utstilt i
Rennebuhallen fra fredag den 06.02.04 og ut helga
Voksen dame søkes for renhold
av ny enebolig på Berkåk hver 14. dag.
tlf. 72426755.

Leilighet i Træthaugveien 2 (TROBO)
ønskes solgt til høystbydende over 100.000 kr.
Leiligheten ligger i 1.etg og består av stue, kjøkken,
soverom, bad og bod. Også tilgang på bod i kjeller.
Selges som forevist. Ledig etter avtale.
Skriftlig tilbud sendes Arnfinn Liabø, Hoemshøgda 1 A,
7023 TRONDHEIM innen 01.03.04

Årsmøte Rennebu Røde Kors Hjelpekorps

Takk for oppmerksomheten
på 80-årsdagen min den 30.12.03.
Martin Paulsen

Fredag 27. februar kl 19.00
på Berkåk Vegkro, Hallandstuggu.
Vanlige årsmøtesaker.
Nye saker sendes Ove Einar Drugudal innen 23. februar.
Enkel servering.
Gamle og nye medlemmer er hjertelig velkommen!
- Styret -

Jeg vil takke for gaver, blomster og helsinger
som jeg fikk på 80-års dagen min den 20.12.03.
Anbjørg Granheim

Årsmøte i Rennebu Sauavlslag og
Rennebu Beitelag

Tekstilkunstner Rigmor Brende

Onsdag 11. februar!
Samme klokkeslett og sted som på utsendt innkalling

viser “Det er fullbragt” i ord og bilder
på Berkåk menighetshus 8. februar kl 19.30.
Sang av Ragnhild Løvset Øverland. Servering og kollekt.
Arr. Normisjonen og Berkåk sokneråd

onsdag 11. februar kl 20.00 på Frivillighetssentralen.
Alle scooterinteresserte, MØT OPP!

Takk til Grindal Arbeidslag for planten jeg fikk til jul.
Asbjørn Clausen

Opel Omega 98 mod
122 000 km, meget god stand.
Alle servicer er tatt, selges kr 135.000,-.
Tlf 72 42 74 37

Tove Nyborg kolleksjon i Tova ull
vises på Torgkroa 11.02 kl 18.30
Kaffeservering.
Påmelding Inger Marie/May på Torgkroa tlf 72 42 76 98

Årsmøte i Rennebu Arbeiderparti
avholdes i Furuly, Nordskogen 13.02.04 kl 19.00
Vanlige årsmøtesaker.
Forslag til årsmøte må være styre i hende innen 09.02.04.
Kveldens hovedtaler, Fylkestingrep. Olav Huseby
De som ønsker skyss ring 72 42 74 67, Arne Per Bjerkås

Årsmøte i Rennebu Snøscooterklubb

Har du lyst på litt

Purpur og gull
Busstur til Trøndelag Teater torsdag 26. febr.
Pris:
Pensjonist kr 365,Vanleg
kr 410,Inkl. i denne summen er teaterbillett, pizza og skyss.
Avreise frå Voll (Bua) presis kl 16.45.
Køyrer om Berkåk og Gauldal.
Meld deg snarest, eller innan 12. febr, til enten
Jon Stavne
tlf 72 42 67 22 eller
Olaug Reitås tlf 72 42 61 27 eller
Guri Bakk
tlf 72 42 67 32
Atthald om nok påmeldte (min 35 stk)
Annonsen er betalt av Rennebu kulturkontor

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

Rennebu Nytt -

neste nummer 19. februar - frist for stoff 13. februar -
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Dette skjer i Rennebu!
Veteran NM på Ski :
Fredag 6. februar kl 19.00
Lørdag 7. februar kl 11.00
Søndag 8. februar kl 12.00
9
10
10
11
11
11
13

Sprint Klassisk
Fellesstart Klassisk
Fristil

Linedance
Sandbrekka
19.00
UL Framtidsvon
Treningsskyting
Innendørsbanen
17.00
Rennebu Skytterlag
Formiddagstreff, Berkåk
Omsorgsboligene 11.00
Frivillighetssentralen
Formiddagstreff
Menighetshuset
11.00
Berkåk Menighet
Poengrenn, Berkåk
Påmeld senest 18.30, start 19.00
Binding av fastelavensris
Sanitetshuset
18.00
Berkåk arb. lag
Årsmøte og årsfest
Menighetshuset
18.30
Berkåk Menighet

Rennebu Turistkontor

13 Årsmøte
Sandbrekka
UL Framtidsvon
15 Tur til Stavå-stuggu
Kvenndalen
11.00
Rennebu Turforening
15 Burennet
Berkåk
Trim fra kl 09.00, konkurranse kl 11.00
16 Swing
Sandbrekka
20.00
UL Framtidsvon
17 Treningsskyting
Innendørsbanen
17.00
Rennebu Skytterlag
18 Merkerenn, Berkåk
Påmeld senest 18.30, start 19.00
18 Årsmøte i Berkåk arb.lag av NKS Sanitetshuset 19.30
Håndball Piker 45 søndager kl 20-21 i Rennebuhallen
Rennebu Musikkorps onsdager kl 19.30-22.00 i samf.salen
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

e-post: rennebu@bygdakontor.no

Medlemstilbud

Ullgenser
199,-

Morsdag
Marsipanstang
Romkake

59,-

(ikke medlem 449,-)

Nå utbetaler vi 455 millioner i kjøpeutbytt
– spør oss om medlemsskap

Berkåk
Tlf. 72 42 72 10 - BERKÅK - Åpent 9 - 20 (18)
Med Rennebu Nytt når du 2.600 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!

