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Kjære Rennbygge og lesere
Det stunder mot jul, og vi ser frem
til et avbrekk i hverdagen som gir oss
muligheter til avkobling og ettertanke.
Året som snart er omme, er som
vanlig fylt med sorger og gleder. Livet
gir oss opplevelser og erfaringer som vi
tar med oss som inspirasjon og
pågangsmot inn i et nytt år.
Kommunale budsjett er strammere
enn før, som også merkes for oss i
Rennebu.
Selv om mindre penger skal brukes
til offentlige tjenester, er det viktig at vi
klarer å tenke langsiktig og fokusere på
en best mulig utvikling av Rennebu
innenfor de rammene staten gir oss.
Uansett så lever vi i et av verdens rikeste land, og har en levestandard som
nesten alle andre i verden bare kan
drømme om. Våre utfordringer, sett i et
slik perspektiv blir tross alt små.
Vi har også i år hatt mange gode
idretts- og kulturutøvere som har satt
spor etter seg. Spesielt stort øyeblikk
var det da jentelaget i fotball kom til
kvartfinalen i Norway-Cup. I tillegg
kommer mange andre gode prestasjoner som bidrar til å befeste Rennebu
som idrettsbygda.
Av de som gjør det spesielt godt, er
våre idrettsutøvere med funksjonshemming. Hvert år hentes mange medaljer
fra nasjonale mesterskap hjem til
Rennebu. En imponerende prestasjon
og livsglede som vi alle kan lære av.
Veteran-NM på ski ble prikkfritt
gjennomført, samtidig med at vår store
ski-helt Magne Myrmo fikk sin velfortjente statue og oppmerksomhet.
Takk til idrettsutøvere, arrangører
og til alle som bidrar til at idretten får
blomstre.
Vi venter med spenning frem til
neste års aktiviteter.

Innen kulturlivet er det også god
aktivitet. I løpet av året er det arrangert
både konserter og aktiviteter som fenger oss. Noen av høydepunktene var
Mari Boine og Jonas Fjeld i forbindelse
med martnan. Rennebuspæll feiret 10
års-jubileum med rekorddeltagelse, og
som har virkelig befestet sin stilling.
Ungdommens kulturmønstring, og
ikke minst Gjermund Landrø og Gåte
ga ut plate og vi satte stor pris på at
konsertturneen inkluderte Rennebu.
Nye næringsetableringer og bedriftsutvikling ønskes velkommen som
kjærkomne tilskudd til
Rennebus
næringsliv.
Blant annet er det som skjer på
Nerskogen interessant, og blir spennende å følge videre. Lokalbefolkningen sammen med hytteeiere tar et felles
tak for en positiv utvikling av grenda.
Nerskogen har fått sine egne nettsider
(nerskogen.net) som skal synliggjøre
Nerskogens tilbud og muligheter, samtidig som det bidrar til en god markedsføring av Rennebu.
Når dette skrives avgjøres det endelige materialvalget til operaen. En fin
ordre tilfaller Rennebu. Fasaden mot
Oslo by skal kles med Rennebu granitt
(ice green) og vil gi oss mulighet til å se
litt av "Tosetberga" på prestisjebygget i
hovedstaden.

En gladnyhet som gir en ekstra markedsføringsmulighet for lokale produkt
og Rennebu!
Frivillige lag og organisasjoner står
på og gjør et enestående arbeid.
Rennebumartnan er utstillingsvinduet
for frivillighet og samhold. Årets martna ble betegnet som "the best ever", noe
som jeg slutter meg til. Kvalitet og
begeistring er faktorer som vi kan måle
suksess etter, og "dugnadsgjengen" gjør
en uvurderlig jobb som vi verdsetter
meget høyt. Suksessen med martnasarrangementet bør vi etterstrebe også i
andre sammenhenger.
KULT – det regionale kulturmagasinet med rotfeste i Rennebu ble født i år.
Kulturavisa omtaler viktige aktiviteter i regionen, og markedsfører
nærings- og kulturlivet på en god måte.
Ellers er det bra aktivitet rundt om i
bygda med rotfeste i våre naturgitte
fortrinn. Dette skaper positiv aktivitet,
både for næringslivet, og for tilbud i fritida.
Min oppfordring til oss alle er at vi
gleder oss over det positive som skjer,
og bruker det som inspirasjon i det
videre arbeid til beste for Rennebu.
Mange positive enkeltpersoner og
ildsjeler innen de mange lag og organisasjoner bidrar på en positiv måte til
hjelp og inspirasjon for oss som bor i
Rennebu.
En stor takk til alle!
Med et ønske om at vi alle setter av
tid til oppmerksomhet og omtanke til
våre medmennesker, ønskes alle innbyggere og lesere en riktig god jul, og et
godt og innholdsrikt nyttår!
- Trond -

ÅPNINGSTIDER

NB:

mand - torsd 10 - 18
julaften 10 - 13
mellomjula 10 - 14

FYRVERKERI
7391 Rennebu - tlf. 72 42 74 45

finner du på Spiren AS!
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Lutefisk på helsesenteret
julaften og nyttårsaften!
NOEN GANGER ER DET ÅLREIT Å VÆRE NOE FOR ANDRE!
Også i år ønsker de ansatte ved helsesenteret
seg noen ekstra hender både julaften og nyttårsaften for å lage "båttå"
med lutefisk og tilbehør for beboerne på helsesenteret.
Har du kanskje litt tid til overs??
Det vil være kjærkommen og god hjelp.
Ta kontakt med Borgny på helsesenteret, tlf. 72 40 25 12

Førjulsfest og 20-årsfeiring på Vonheim
Vonheim barnehage er 20 år
i år. Det ble markert under
den tradisjonelle førjulsfesten barnehagen har i
Menighetshuset på Berkåk,
der besteforeldre, oldeforeldre og andre er invitert.
For 20 år siden var det på Berkåk
en privat barnehage i Vassliveien og
en kommunal korttidsbarnehage i
Doktorgården. Det ble bestemt å slå
disse to sammen til en kommunal
toavdelings barnehage med tilhold
på Vonheim - en heldagsavdeling og
en korttidsavdeling.
Lokalene ble pusset opp, og det
ble en moderne barnehage som fikk
mye oppmerksomhet også fra andre
barnehageinteresserte.
Det ble etterhvert for liten plass i
barnehagen, og i 1991 ble det bygd et
nytt hus, som innholdt tre avdelinger. Vonheim barnehage hadde da fem
avdelinger, og på det meste var det

Torbjørg Halgunset var ansatt ved Vonheim barnehage da den startet i 1984,
og hun har trofast arbeidet ved barnehagen i alle år. Her med Kaja Havdal på fanget.
rundt 70-80 barn ved barnehagen.
Styrer Marta Hage sa under markeringen at det er viktig å ha en fin
barnehage, men det er enda viktigere
å ta vare på hverandre
og ha det fint sammen.
Fungerende områdeleder Ingrid Selbæk

Bestemor Rut Stuen
med barnebarnet Ingrid
på fanget koser seg med
grøten.

sa også at kommunen er stolt over
den fine og gode barnehagen
Vonheim er. - Det har vært en enorm
utvikling ved Vonheim barnehage,
og de som har arbeidet der har gått i
spissen for mye - både her i Rennebu
og utenom kommunen. Derfor setter
vi stor pris på Vonheim og det arbeidet som utføres der.
Årlig førjulsfest
Vonheim har lang tradisjon for å
arrangere førjulsfest der de spesielt
inviterer besteforeldre og oldeforeldre. Dette er et meget populært tiltak,
og menighetssalen ble også fyllt til
siste plass også i år.
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Julekaffe for frivillige
Rennebu
Frivillighetssentral
inviterte i forrige uke alle sine frivillige til julekaffe. Hele 80 takket ja,
og fikk en trivelig kaffestund sammen. Sammen med kaffe og god
mat fikk de fremmøtte nyte diktlesing av evigunge Aslaug Gynnild og
nydelig korsang og lesing fra
Havdal skole.
På bildet er Bjørg Engdal, Arne
Havdal, Maj Britt Svorkdal Hess,
Jon O. Havdal og Eva Illøkken.

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

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

En julegave til hele Rennebu:

Operaen valgte Rennebugranitt
Så blir det likevel Rennebugranitt på operafasaden i
Bjørvika. Det ble bestemt av Statsbygg fredag i forrige
uke, til stor glede for mange.

Slik vil Operahuset ligge i Bjørvika.
Bildet er gjengitt med tillatelse fra arkitektfirmaet Snøhetta.

Det er det italienske selskapet
Campolonghi som har hovedentreprisen på steinleveransen til operaen.
Hoveddelen av operaen skal bekles
med marmor, men nordveggen,
skvalpesonen og fronten på forplassen skal bekles med granitt.
Campolonghi har tilbudt Statsbygg
fem
forskjellige
granitter,
og
Statsbygg valgte å satse på den norske Rennebugranitt, selv om den var
den dyreste.

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

— Dette var en skikkelig fin julegave, og det var virkelig artig at de
bestemte seg for å bruke norsk stein
etter all medieomtalen. Det blir nok
en liten feiring som resultat av dette,
forteller ordfører Trond Jære.
Rennebugranitten vil utgjøre mellom ti til femten prosent av den totale
steinleveransen - rundt 2500 kvadratmeter av den utvendige flaten. Dette
blir et skikkelig utstillingsvindu for
granitten fra Rennebu.

Fra oss alle,
til oss alle!
Julekonserten i Rennebuhallen
fredag 17. desember er litt spesiell i
år. Det er en dugnadskonsert for å
delfinansiere sceneutstyr i Rennebuhallen. Det er innkjøpt lysbom i taket
til konsertarrangement i hallen.
Rennebu kommune, lokalt næringsliv og kulturlivet selv, går sammen
for å betale dette. Derfor er alle voksne aktører oppfordret til også å betale
inngangsbillett til konserten.
Konserten er i seg selv tradisjonell
i formen. Deltagere er Rennebu
Musikkorps, Rennebu Barnegospel,
Rennebu
Mannskor,
Rennebu
Songkor, Berkåk Damekor , Havdal
Grendakor og kommunens "nye" skolekorps Rennebu Skolekorps. Ellers
deltar Kenneth Teigen som konferansier og Yngvar Brekke skal holde en
appell.
Arrangørene håper at så mange
som mulig vil komme å høre på konserten. Det er godt å koble ut julestresset med god sang og musikk.
Julestemningen kommer for fullt, når
Deilig
er
jorden
runger
i
Rennebuhallen som avslutningsnummer.

Rennebu Nytt
ønsker alle leserne
en riktig god jul
og et godt nytt år!
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Elever med egne bedrifter
Elever ved Rennebu ungdomsskole lærer også hvordan
de kan starte bedrift. Nylig hadde en klasse utsalg i samfunnshuset på Berkåk. Der var det mange elevbedrifter som
var representert - alt fra bakebedrifter til sykkelverksted. Det
var også et rikholdig loppemarked.
Sigrid Faber Næverdal og Joar Martin Krovold (bildet)
hadde laget drops med forskjellige smaker, og de solgte også
sjølbakt flatbrød. Sigrid kunne fortelle at Joar Martin ble rene
kjevlekongen før de var ferdig med baksten. De to driver sin
elevbedrift sammen med Camilla Haar , Ingegjerd
Langegard Nakken og Siri Rise.

Julehilsen fra bygdelaget «Rennbyggin»
Året 2004 går snart over i
historien, og det er tid for å
gjøre opp status. Slik også
for "Rennbyggin". Det er
viktig for interessen
omkring laget at vi lykkes
med å engasjere medlemmene.
Når det nærmer seg jul, går tankene tilbake til julefeiringa i Rennebu
da vi var unge. Juletrehenting, sledeskyss til julebesøk, juletrefest på
ungdomshuset, med kakao og hjembakst. Dette er gode minner som blir
sterkere etter som årene går, og kanskje er denne enkle, men hyggelige
julefeiringa noe dagens barn/unge
går glipp av.
For oss utflytta rennbygge er kontakten med hjembygda viktig. Derfor
setter vi stor pris på den kontakten vi
har med lag/organisasjoner, kommune og enkeltpersoner.
På våre arrangement prøver vi i
hovedsak å ha underholdningskrefter
fra hjemkommunen, og
vi har
bestandig møtt velvilje fra de som er
blitt forespurt om å bidra med

musikk, sang
eller kåseri. Det
som er ekstra
hyggelig, er når
rennbygge tar
turen innover
til våre arrangement.
"Rennbyggin" er kanskje
ikke like godt
kjent blant alle i
Rennebu, men
gjennom kontaktene vi har
etablert, er det å
håpe at vi etter
hvert blir bedre kjent.

Bildet er fra styremøte, 06.12.04 Høvdingen

Som alle lag med respekt for seg
selv, har vi også opprettet egen hjemmeside for "Rennbyggin".
Dette
håper vi skal være med å øke interessen for oss. Foreløpig er det vel ikke
den store aktiviteten der med å skrive
innlegg m.m., men flere har etter
hvert "tittet innom". Vi håper at skrivekløen tar overhånd. Linken til
hjemmesiden vår finner dere også
ved å gå inn på siden til Rennebu
kommune.
Vår
hjemmeside:
www.rennbyggin.goose.no

Året 2005 håper vi blir et godt og
aktivt år for "Rennbygin", og at kontakten med Rennebu styrkes ytterligere.
På vegne av alle utflytta rennbygge, ønsker vi dere en riktig God Jul og
gode ønsker for 2005.

For " Rennbyggin"
Ole Sandbekkhaug

Husk telefonnummer til legevakta - 72 48 01 00
Akutt hjelp/ambulanse

Ved bestilling av legetime, fornying av resepter og sykemeldinger etc.

113

ring legekontorets nummer 72 40 25 40
NB: Den nye telefonkatalogen har ikke det riktige nummeret
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Legeansettelse i Rennebu
Formannskapet vedtok i møte
29.06.04 å opprette en tredje legestilling i Rennebu kommune, og stillingen ble på vanlig måte kunngjort i
aktuelle tidsskrifter.
Ved fristens utløp var det kommet
inn to søknader, og disse ble behandlet etter de prosedyrer som er vedtatt
for slike saker, samtidig som formannskapet ble løpende orientert om
hvordan prosessen gikk.
Underveis og i ettertid er det

imidlertid kommet frem flere spørsmål, kritikk og stort engasjement fra
deler av Rennebus befolkning. Dette
førte til at formannskapet for sikkerhets skyld ba administrasjonen legge
fram en ny og fyldestgjørende fremstilling av ansettelsesprosessen.
Formannskapet har gjennomgått
dette materialet nøye i møte 23.11.04,
og konkludert med at man ikke kan
se at det er gjort feil.
Vårt håp ut fra dette er at

Bedriften:

Nerskogen Sameielag BA
Nerskogen Sameielag består av 18 grunneiere som har
slått seg sammen og kjøpt eiendommene til Ny Jord. Nå
har de 20 nye tomter som er klare for salg.
Ny Jord ønsket å
selge
eiendommene
som de hadde på
Nerskogen. 18 grunneiere slo seg sammen,
og finansierte kjøpet
med å få regulert og
solgt fem tomter på
«Ny jord-eiendommene».
Nå har de fått regulert 20 nye tomter som
er klare for salg.
—Det er litt idealisme og hobby også i dette. Vi håper å få selge tomter slik at
det hele vil gå med overskudd, og
overskuddet drømmer vi om skal
fungere som et «næringsfond» for
hele Nerskogs-samfunnet, forteller
John Olav Vognild - styreleder i
Nerskogen BA. — Opprinnelig
ønsket vi å få til noe for hele
Nerskogen, men Ny Jord-kjøpet var
bare aktuelt for de som hadde jordeiendommer fra før. Derfor drømmer vi om et «næringsfond» som skal
komme alle til gode. Men, dette er
nok et stykke frem foreløpig...
nerskogen.net
For å markedsføre hyttetomtene
har sameielaget opprettet et eget nettsted - www.nerskogen.net
— Men det er ikke bare for hyttetomtene. Hytteeiere på Nerskogen

Rita Remetun og John Olav Vognild
sitter i styret i Nerskogen Sameielag BA
sammen med Ola Vik, Jostein Fjellstad
og Jan Perry Lund.
har også etterlyst et nettsted for å holde seg orientert om hva som skjer på
Nerskogen og hvilke tjenester en kan
få utført der, forteller Rita Remetun som har arbeidet mest med nettstedet. — Det er mange som tilbyr tjenester overfor hytteeierne, og da er
nettstedet en måte de kan få markedsføre seg på.
— Vi ønsker at nettstedet skal
være mest mulig Nerskogs-reklame,
og er det noen som har ideer eller tips
om innslag på sidene, er det bare å ta
kontakt med meg eller skrive i gjesteboka på sidene, sier Rita.

Rennebus befolkning kan ha tillit til
sine folkevalgte og administrasjonen,
og at saken kan avsluttes.
Kreftene for fremtiden vil bli
brukt for en best mulig legedekning i
Rennebu.
Rennebu formannskap

Hognamat
Arnt og Astrid Strand fra Innset
Pål Strand og Erika Haugen fra
Kvikne satser på videreforedling av

gårdsmat under navnet Hognamat.
— Vi har planlagt dette over tid,
og vi har fått mye hjelp fra
Innovasjon Norge og ikke minst
Knoppskytingsprosjektet. Vi er glade
i utfordringer, og samtidig er bondenæringa under forandring så det blir
viktig å ta flere ledd i tilberedningen
av maten sjøl, forteller Arnt.
Råvarene henter de fra egen saubesetning fra gården på Innset. Sjelve
slaktinga foregår på Oppdal, men
videreforedlingen er lagt til slakteriet
på Berkåk.
— Vi kom litt seint igang på
grunn av at vi ventet på endelig godkjenning fra Mattilsynet. Men nå har
vi salta og røkt alt vi skal lage til jul.
Vi kan derfor tilby basturøkt lammelår, lammerull, pinnekjøtt og kokpølse
til kunder allerede nå. Vi har opprettet eget utsalg på slakteriet som en
prøveordning, og vi håper mange
kommer innom oss og ser hva vi har
å tilby. Vi ønsker også tilbakemelding
om hva kundene kan tenke seg som
produkt, forteller Arnt.
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Korpssammenslåing
Berkåk skolekorps og Voll skole- og ungdomskorps vil fra
1. januar slå seg sammen under navnet Rennebu skolekorps.
Det har allerede en tid vært et samarbeid, og det var derfor
glede blant korpsmusikerne da de fikk høre at endelig sammenslåing var på plass. — Det er viktig at vi får ett godt fungerende korps her i bygda istedet for to som sliter. Det nye
korpset samler unger fra hele bygda, og det er også en positiv
gevinst, sier Liv Kosberg - styreleder i det nye korpset. Det
nye korpset har 68 medlemmer med drill, aspiranter og
hovedkorps. På bildet er Rein Holthe-Berg, Jan Arne
Bergsrønning, Liv Lian Kosberg, Oda Kristine Smestu Holm,
Rune Bakk og Kristine Lorentsen.

BASSENGBUSS
til Støren hver mandag
Vi kan ikke få minnet ofte nok
om det enestående tilbudet som vi
har fått satt i gang hver mandag.
Da går det nemlig buss fra
Rennebu til Støren, med avgang fra
Nerskogen ca. kl.17.00.
Bassengtilbudet er mellom klokka 19.00 – 20.00 i deilig varmt vatn.
Det anbefales virkelig for ALLE
både unge og eldre, kvinner og
menn, med ulike plager som har
godt av en time med oppmyking
og trening i bassenget. Vi har vært
så heldige at mor til Marit Bjørgen
er sammen med oss deler av økta
og gjennomfører et fantastisk bra
treningsopplegg – det gjør så godt
for en sliten skrott.
At vi har en trivelig tur med
bussen både iveg og heimatt er
heller ikke noe minus. Det er godt
og bekymringslaust å sette seg på
en buss og slippe ihauen med
blankis og snøvær.
Vi ønsker oss mange flere med
på dette tilbudet, siste gangen før
jul er allerede vel unnagjort – og nå
har vi myke muskler og spenstige
ledd til å gyve laus på innspurten
av julestria.
Bli med da vel – vi starter opp
igjen over jul og håper at bussen
blir stuvende full av Rennbygger
som vil til Støren for å lauge seg.
Vi starter på igjen mandag 3. januar. Ta kontakt med Maj Britt på
Frivillighetssentralen for nærmere
informasjon og påmelding. Tlf. 72 42
62 64 mob. 90 66 23 96
Arr. FYSAK i Rennebu

Wåttamezz ble «Norgesmestere»
Rennebu-bandet
Wåttamezz gikk til
topps
i
NRKs
Metalblender - en
konkurranse
for
heavy rockeband.
Konkurransen
startet med at det
ble sendt inn en
demo-cd, og på
bakgrunn av dette
ble det valgt ut 12
band fra hele landet
som skulle konkurrere, der lytterne skulle stemme på
hvem som skulle gå videre.
Wåtamezz slo et Oslo-band i finalen, og premien var bl.a. en platekontrakt med plateselskapet VEM.
— Dette hadde vi ikke planlagt, så
det blir nok noe annen satsing enn
det vi har holdt på med hittil, forteller Knut Bertnsen. Dette blir spennende, og vi vet ikke helt hva det vil
føre til. Først skal vi lage noen nye

Wåttamezz på besøk i platestudio med
Ketil Sveen. Bak f.v. Tommy Halseth
(sang), Knut Berntsen (gitar), Gunnar
Illøkken (gitar), Kenneth Paulsen (bass)
og Paul Inge Kosberg (trommer).

låter, før det blir snakk om innspilling av den nye cd-en. Det kom litt
brått på, og jeg tror ikke det helt har
gått opp for oss, sier Knut.

Innbydelse til å søke om midler

Støtte til trafikksikkerhetstiltak 2005
Sør-Trøndelag Fylkeskommune ved trafikksikkerhetsutvalget tildeler tilskudd til tiltak som fremmer trafikksikkerheten. Fylkeskommunens andel kan
ikke overstige 60.000,-. Midlene kan gå til gjennomføring av fysiske tiltak langs
fylkes-, kommunale eller private veier eller til informasjonstiltak, kampanjer
eller møter som er knyttet opp mot trafikksikkerhet.
Søknaden må inneholde en beskrivelse av situasjonen, hva som er tenkt
gjennomført, og et kostnadsoverslag med finansierings- og tidsplan. Tiltaket
må utføres innen 01.12.05.
Alle som arbeider med trafikksikkerhet på frivillig eller ideell basis kan
søke.
Søknadsfrist er 14. januar 2005.
Ta kontakt med teknisk rådgiver (tlf 724 28 117) for søknadsskjema og mer
informasjon.
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Rennebu kommune
Kunngjøringer

Omsorgsleilighet Voll

Biblioteket på Berkåk

Det er ledig omsorgsleilighet på Voll (Staure)
Leiligheten er på ca. 64 m2 + tilhørende bod
Husleie er på kr. 2250,- pr. måned + strøm.

blir stengt på mandagskvelder
i en periode framover!
Åpent som vanlig på onsdager og torsdager.
Første åpningsdag etter jul blir onsdag 5. januar.

Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes
ved henvendelse til Hjemmebaserte tjenester,
tlf 72 40 25 25 el. ekspedisjon 72 40 25 05
Søknad sendes: Rennebu kommune,
Hjemmebaserte tjenester, 7391 Rennebu
Søknadsfrist: 3. januar 2005

20% stilling for høgskoleutdannet
personell med videreutdanning i psykiatri
Stillingen er organisert under psykiatritjenesten
Fagteamet for psykiatritjenesten består av 1,5 stilling psykiatrisk sykepleier, og 0,5 stilling som
miljøarbeider.
Oppgavene vil bla. være individualsamtaler,
utredning vurdering, medikamenthåndtering,
psykosebehandling, veiledning av annet personell.
Kvalifikasjoner:
- Personer med 3-årig helse og sosialfaglig utdanning med videreutd. i psykiatri kan søke.
- Kompetanse i psykoseproblematikk vektlegges
- Søkere må ha evne til grensesetting og jobbe
selvstendig
Søkere må kunne disponere bil
Lønn etter avtale.
Opplysning om stillingen fåes ved henv. til
psyk. sykepleier Tordis Lium t. 901 89 130.
Bruk eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig
eller ved henvendelse til servicetorget i Rennebu,
t.: 72 42 81 00.
Søknadsskjemaet sendes pr. e-post til: postmottak@rennebu.kommune.no
innen 3 januar 2005
RÅDMANNEN

Biblioteket i Gammelskulen på Voll
har i haust hatt åpning kvar tysdagskveld
frå kl.18-20. Besøket har dessverre vore
så minimalt at vi som har teke bibliotekvakter no finn det like greit å stenge.
Vi rår dykk som vil låne bøker til å bruke
Folkebiblioteket på Berkåk som har åpent
kvar onsdag kl. 10-13 og
kvar torsdag kl. kl 16-19
- og Bokbussen går!
NB:
Bøker som er lånt på Voll kan leverast på Berkåk.
Helsing frå Einar Husan og Birgit Foss

Julegaver i siste liten
Rennebu Helsesenter avd. kaffestuggu skal ha
julemesse 16. des. kl 10 - 14.
Salg av julenisser med lykt, bilder, nissehus, pyntet kornbuketter m.m.

Reguleringsplan for Ånegga
- delplan E - Magne Fossmo,
reguleringsendring
Utvalg for miljø, teknikk og landbruk godkjente i
møte den 19.11.04, reguleringsendring for
Ånegga - Delplan E. Endringen innebærer flytting
av 3 tomter på eiendommen gnr. 31 bnr. 4.
Vedtaket kan påklages innen 10. januar 2005.
Krav om erstatning for tap i forbindelse med
reguleringsplanen framsettes for Rennebu kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.
Rådmannen
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Kronerulling Sansehage
Brynjulf Toset
kr 200,Utfordrer: Vemund Toset, Helge Sumstad, Jo Erik Aune
Klara og Ingebrikt Stavne
kr 200,Utfordrer: Mette Meslo, Marit Bøe
Mikkel Myrmo
kr 200,Utfordrer: Odd Voll, Arve Bøe
Anne Hoel
kr 200,Utfordrer: Marit Ytterhus, Ingrid Frøseth
Stian Stuen
kr 200,Utfordrer: Rune Stuen
Bjarnhild Vinsnesbakk
kr 200,Utfordrer: Bente Eggen Haugan, Eldrun Orkelbog
Disse har betalt kr 200,Agnes Gunnes, Mette Kosberg, Martin Ytterhus,
Gudveig Løfshus, Turid Øye Kjølstad, Guri Rise, Knut
H. Rogogjerd, Ivar Gunnes, Mary Hilstad.
Disse har betalt kr 400,Solfrid og Jon Olav Viggen
Kvinnegruppa utfordrer lag og organisasjoner til å støtte
saken!
Innbetalinger til Sparebank 1 Midt-Norge, Berkåk!

Info fra Byggesakskontoret
Vi gjør oppmerksom på at det kreves søknad og tillatelse til følgende tiltak:
- Riving/ flytting av både nye og gamle bygninger.
Unntaket er de bygningene som er mindre enn 15m2.
Spesielt endringer på gamle bygninger må det sendes
søknad om fordi disse er spesielt verdifulle kulturbærere – og er derfor registrert i et eget register
(SEFRAG- registeret) som mulig verneverdige bygg.
- Bygging av vei til hytter/ hus/ anlegg. Kart må følge
søknaden som viser veitrase, beskrivelse av veibredde,
oppbygging m.m. Nabovarsel og søknad fra ansvarlige må også vedlegges.
- Når vinduer endres ved oppussing – i antall
eller form.
- Når det bygges balkong eller terrasse som kommer
over bakkenivået.
- Når det skal oppføres gapahuker langsmed vatn eller
elv.
- Når skilt skal settes opp.
- Når del av boligen skal leies bort som egen leilighet,
og likeledes når ekstra leilighet skal slås sammen med
hovedboligen igjen.
Mange tiltak (byggesaker) kan gjøres uten at søknad
eller melding er nødvendig.
Ta kontakt med oss for en prat!
GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR!

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

Interdata Berkåk AS
REGNSKAP - ØKONOMI - RÅDGIVNING
Berkåk, Postmyrveien 19, 7391 Rennebu
tlf 72 42 82 00, post@interdata.no
Soknedal, 7288 Soknedal, tlf 72 43 34 07

Åpningstider i julen:

Julaften: Stengt / Mellomjula: 0900-13.00
Nyttårsaften: Stengt
Vi ønsker alle våre kunder og forretningsforbindelser
en riktig GOD JUL og GODT NYTT ÅR!

JULEBLOMSTER

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

Stort utvalg i bl.a. julegleder, julesstjerner,
asaleia, svibler og sammenplantinger.

Berkåk

Åpningstider før jul:
onsd 22.12. og torsd 23.12.: 9 - 17
Julaften: 9 - 12

Vi ønsker alle

V eikro og Gjestegård
Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf. 72 42 72 20

God jul og godt nytt år til alle våre kunder!
Skjerve Gartneri, Stamnan, tlf 72 42 66 14
NB: Gartneriet blir stengt fram til mai.
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OBS - OBS - OBS
fra idag torsdag 16. des.
nye åpningstider: 9-22(20)

MULTIVERKTØY

HODE
-LYKT

98

Berkåk

00

98

00

LUER
m. skjerm

69

00

Varme
KJELEDRESSER
voksne

FLEECE
JAKKER
voksne/barn

KUBBELYS
ass.
farger

299

99

10

00

Åpningstider i jula 2004:
Julaften:
9 - 13
Mellomjula: 10 - 16
Nyttårsaften
9 - 15
NB: Søndagsåpent 19. des.
kl 14.00 - 19.00

00

God Jul og
Godt Nytt År
fra oss på Prix´n
på Berkåk!

Tlf. 72 42 72 10 - BERKÅK - Åpent 9 - 20 (18)

Gule priser

00
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AutoMester
Flere glade bilister

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring

Periodisk kjøretøykontroll tar du hos oss!

God Jul og Godt Nytt År!

Vann og energibrønner - Jordrenseanlegg hytter/boliger

BERKÅK BIL a.s

Edvin Eide: 950 34 056

7391 BERKÅK - Tlf. 72 42 75 90

- autorisert bilverksted -

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

tlf. 72 42 75 90

KJØP NYTTIGE JULEGAVER I ÅR
Vi har godt utvalg i
skogs- og verneutstyr.

Vi har ala carte
- mye hjemmelaget mat -

God jul og godt nyttår ønskes alle!

Catering * Selskaps-/møtelokaler

Julelukket 16.12. - 05.01.

Åpningstider
Statoil Berkåk julen 2004
Julaften
1. juledag
2. juledag
3. juledag
4. juledag
5. juledag
6. juledag
Nyttårsaften
1. nyttårsdag

kl 08.00 - 15.00
Stengt
kl 10.00 - 20.00
kl 08.00 - 22.00
kl 08.00 - 22.00
kl 08.00 - 22.00
kl 08.00 - 22.00
kl 08.00 - 17.00
kl 11.00 - 22.00

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

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

BADEMILJØ-KJEDENS
FAGKUNNSKAP
GIR TRYGGHET!
Vakttelefoner i jula:
Avd Berkåk - 995 80 842
Avd Melhus - 951 52 188
Avd Singsås - 901 69 252
Avd Støren - 975 93 818
Avd Soknedal - 958 12 307

www.bademiljo.no
Åpningstider:
Julaften og mellomjula: Stengt
ellers: man - fre 9 - 16 / lør stengt

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

GRØTRIS
90
5
r
g
0
5
7

Gilde

pr. kg

KOKETORSK

9900

KALKUN

Gourmet

2,5 - 6 kg
90
pr. kg 39

90

pr. pk 39

FLØTEMYSOST
90
1 kg 44

RØKT LAKS
90
pr. kg 69

ANITA
HESTESKO
ISKAKE
1490

SURKÅL
90
pr. pk 1

FIRST PRICE
- gode priser
- div. produkter
Åpningstider:
mandag - fredag 09.00 - 20.00
lørdag 09.00 - 18.00

Post i butikk

Fossum AS

7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52
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Lys, servietter og blomster
skaper julestemning!
Kom innom og se vårt utvalg

Kjempeutvalg
i fyrverkeri!

Åpningstider
20.12 - 23.12 10-19, julaften 10-12
mellomjula 10-17, nyttårsaften 10-15

Vi ønsker våre kunder God Jul!

Berkåk Blomster

Vi ønsker våre kunder
ei riktig god jul og
et godt nyttår!
Vi holder stengt i mellomjula.

Juletre og julenek - hjemmelaget sylte,
sylte, ribberull, fårerull, kokmorr m.m.
Åpningstider:
Fredag 12-18 / Lørdag 10 – 15 - eller ring for avtale!

Velkommen!

Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 72 42 72 87

tlf. 72 42 64 73 - 48 27 26 49

Åpningstider

Hognamat

julen 2004
Julaften
Mandag 27.12.
Tirsdag 28.12.
Onsdag 29.12.
Torsdag 30.12.
Nyttårsaften

09.00 - 12.00
10.00 - 14.00
10.00 - 14.00
10.00 - 14.00
10.00 - 14.00
Stengt

God Jul og Godt Nyttår
ønskes alle våre kunder
og forretningsforbindelser!

har åpnet butikk på Berkåk
- på industriområdet mellom KVO og KRK

Vi kan blant annet tilby:
- Basturøkt lammelår
- Lammerull
- Kokpølse
- Pinnekjøtt
- Ost fra Eggen Gårdsysteri
- Spekemat fra Buret
Åpningstider før jul:
fredag 17. desember: 10-18
lørdag 18. desember: 10-15
onsdag 22. desember: 10-15
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Lenes Saks og Kam
har SØNDAGSÅPENT
19. desember fra kl 12-18.
JULAFTEN kl 10 - 15
Åpningstider: mand, tirsd, fre, fra kl 10-18
og lørdager i oddetallsuker kl 10-15.
Timebestillling tlf 91 58 52 64
Mange fine julegavetips! NB: - Lene Olufsen -

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

Korsen Autoservice
Tlf 72 42 73 37

BØKER SOM
JULEGAVE?
Vi har bl.a.
"Jeg er Hallgerd Hoskuldsdatter" av Marie Vik,
Bygdekvinnelagets nyutgave av "Mattradisjoner i
Rennebu", "Grender innved Trollheimen",
Småjutulan, Veiatlas og alle utgitte Historielagsskriv.

Åpningstider i jula
Julaften stengt
27. desember - 30. desember 10-13
Nyttårsaften stengt

God jul og godt nyttår
til alle kunder, medlemmer
og andre forbindelser !

Rennebu Næringsforening
Rennebu Turistkontor
tlf 72 42 77 05 e-post: rennebu@bygdakontor.no

Søndagsåpent
19. desember kl 14 - 18
Nyhet i Rennebu:

i romjula

Vi starter med VAREUTKJØRING
til privatkunder fra 2. januar!
Bestill innen tirsdag - utkjøring onsdag!
Bestill på tlf 72 42 71 17 - fax 72 42 77 75
epost: selshaug@yahoo.no

Åpningstider: 9 - 20 ( 18)
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KUNNGJØRINGER
Alpha-middag
Uforpliktende middag med informasjon om Alpha-kurs
på Mjuklia ungdomssenter, Berkåk,
onsdag 12. januar kl 19.30.
Svein Tonstad vil snakke om:
Kristendom - kjedelig, usant og irrelevant?
Kulturelle innslag.
Påmelding før 7. januar til Kristin Brekke, 926 64 912 Marit Uv, 975 41 004 - Ola I. Rokkones, 975 46 578

Alpha-kurs
En mulighet til å utforske den kristne tro i et åpent miljø
med stor takhøyde. Ti onsdagskvelder med kveldsmat,
undervisning og gruppesamtale.
Oppstart onsdag 19. januar kl 19.30
på Berkåk Menighetshus.
Kursholdere: Svein Tonstad og Yngvar Brekke.
Info/påmelding: Kristin Brekke, 926 64 912
Marit Uv, 975 41 004 - Ola I. Rokkones, 975 46 578.
Du kan også møte opp første kurskveld.
Arr. Rennebu Normisjon

Tynnlemse, flatbrød, tjukklefse til jul selges.

Kaffekrok - Medisinutsalg - Post i butikk - Online tipping

Tlf 72 42 67 58

KUNNGJØRINGER
God Jul og Godt Nytt år
ønskes alle kunder og forbindelser!

Rennebu Transport AS
vakttelefon 959 30 530

God Jul og Godt Nyttår
ønskes slekt og kjente i Rennebu.
Brit og Nils Overvik
Hjertelig takk for gaver, blomster og helsingar
på 70-årsdagen min.
Ønsker familie og venner riktig god jul!
Johanne Holiløkk
Takk for gaver, blomster og helsinger på dagen min 8.11.
Ingeborg Voll Skjerve
Nytt mobilnummer - 979 71 737. Brynjulf Toset.

KUNNGJØRING
I medhold av Plan- og bygningsloven §27-1
varsles det herved om oppstart av reguleringsarbeid:
- Endring av reguleringsplan for Sørøyåsen.
Hensikten med planarbeidet er å regulere ny vinterveg
og felles vinterparkeringsplass for området.
Innspill til planarbeidet bes sendt til Ivar Fjellstad,
Nerskogen, 7393 RENNEBU eller Erling Rånes, Nerskogen,
7393 RENNEBU innen 10.januar 2005.

Årets julegave:

ALLTID
FERSKE BRØD!
Åpningstider
i forbindelse med jula 2004
Onsdag
22.12.
Torsdag
23.12.
Julaften
24.12.
3. juledag tom
6. juledag
Nyttårsaften 31.12.

kl 09.00 - 19.00
kl 09.00 - 19.00
kl 09.00 - 13.00
kl 09.00 - 14.00
kl 09.00 - 13.00

Vi ønsker alle våre kunder
en riktig fin julehelg!

Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu tlf. 72 42 65 50

Gavekort på RILs Jubileumsbok
selges på Rennebu Nedre Handel og Turistkontoret.

Årsmøte RIL Fotballgruppa
på Hallandsstuggu 20. januar kl 19.00.
Vanlige årsmøtesaker.
saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret
v. leder Arve Martin Haugen i hende senest 5. januar.

Siste formiddagstreff på Voll
FREDAG 17. desember kl.11.00

Alle ønskes hjertelig velkommen til ei
trivelig førjulsstund i godt selskap på Staure.
Vi ønsker alle kjente ei riktig
GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!
Rennebu Frivillighetssentral

MATBOKA
har kommet i handelen
og selges på Å-bua, Rennebu Nedre Handel,
S-laget Stamnan, S-laget Nerskogen, Coop Prix Berkåk,
Turistkontoret, Volds Fotografiske og S-laget Innset.
Pris kr 180,-
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KUNNGJØRINGER
Kulturlivet i Rennebu kommune presenterer:

DEN TRADISJONELLE JULEKONSERTEN
Fredag 17. desember 2004 kl 19.30 i Rennebuhallen
Legg bort julestresset
og la julestemningen sige inn med ord og toner...
Billetter: 100,-/50,.
Arr. Rennebu Skolekorps

AVLØSERE OG MEDLEMMER
I RENNEBU AVLØSERLAG
Siste frist for innlevering av timelister for 2004
er 17. desember.
Denne erstatter utlønning for januar.
Neste utlønning blir ikke før 1. februar 2005. Husk sein
postgang i jula, skattekort og bank-/postkontonr.
God jul fra Rennebu Avløserlag!

Kjære dyrevenn!
Jeg er en hjemløs ungkatt, pen og kjælen, og leter fortvilet
etter et hjem. Et fang å male på, en ovn å varme meg ved.
Et trygt hjem.
Jeg får mat hos folkene jeg har funnet fram til, men mat er
jo ikke alt. De kan ikke ta meg i hus, og er veldig lei seg for
det. Kanskje er det noen som savner meg? Eller noen som
trenger meg? Jeg er pen, snill og veldig, veldig kontaktsøkende. Kan du ikke ringe til 72 42 72 84? Vær så snill!
Det er kaldt, og nettene blir lange. Er det håp for meg?
Hilsen Pus

Trondskogen Borettslag, Berkåk
Leiligheter for salg/leie
Boligareal ca 50 m2
Husleie kr 3.367,- inkl. alle kommunale avgifter,
snøbrøyting, felles vedlikehold, renovasjon.
Leilighetene har 1 soverom, stue, kjøkken, bad, kjellerbod.
Tilrettelagt for rullestolbruker i 1. etasje.
Store utearealer og parkeringsplass med mulighet for
motorvarmer. Fradragsberettiget husleie.
Visning etter avtale med
Roy Elven, tlf 72 42 77 57 - mob 980 74 351
Kjell Prestrønning, tlf 72 42 75 46

Vi savner mange sandbøtter…
Det har vært skikkelig blankis ei stund og det merkes
godt på etterspørselen av strøsand. Vi vil gjerne få ut
sand til så mange som mulig for å unngå armbrudd
og beinbrudd, men vi er avhengige av bøttene våre for
å få det til. Vi ber derfor om at alle som har en tom
bøtte stående om å returnere denne til oss så snart
som mulig. De aller fleste er veldig flinke til dette,
men det er snart gjort å glemme.
Hilsen Rennebu Frivillighetssentral - tlf. 72 42 62 64

KUNNGJØRINGER
Kurs vår/høst 2005
i regi av Bygdefolkets Studieforbund, Rennebu
Kurs i partering av vilt: 12 timer.
Tid og sted: september, etter avtale.
Lærer: Einar Skjerve
Kursavgift: ca kr 700,-.
Påmelding til Ola Oddvar Aas
tlf 72 42 62 81, mob 95 93 24 76 - innen 15. aug.
Kurs i pløying og jordarbeiding: 12 timer.
Tid og sted: april, etter avtale.
Lærer: Felleskjøpet Oppdal og Orklaringen v/ Ragnhild
Borchsenius.
Kursavgift: ca kr 700,-.
Påmelding til Ola Oddvar Aas
tlf 72 42 62 81, mob 95 93 24 76 - innen 1. mars.
Kurs i sveising: 12 timer.
Tid og sted: jan/feb, etter avtale.
Lærer: Olav Aasmyr.
Kursavgift: ca kr 700,-.
Påmelding til Ola Oddvar Aas
tlf 72 42 62 81, mob 95 93 24 76 - innen 17. jan.
Kurs i Jaktlagsleders ansvar: 12 timer.
Tid og sted: jan/feb, etter avtale.
Lærer: Norges Jeger- og fiskeforbund, ved Reidar Gullesen.
Kursavgift: ca kr 650,-.
Påmelding til Einar Holden
tlf 72 42 56 57, mob 97 50 85 44 - innen 15. feb.
Traktorkurs for kvinner: 12 timer.
Tid og sted: april-mai, etter avtale.
Lærer: A-K Røstad Landbruksverksted, ved Halgeir Haugan.
Kursavgift; ca kr 700,-.
Påmelding til Ivar T. Hoel
tlf 72 42 65 94, mob 90 72 13 36 - innen 1. april.
Kurs i bruk av GPS: 12 timer.
Tid og sted: april, etter avtale.
Lærer: Johan Vindal, Oppdal.
Kursavgift: ca kr 600,-.
Påmelding til Einar Holden
tlf 72 42 56 57, mob 97 50 85 44 - innen 14. mars.
Påmelding til alle kurs kan også gjøres til
Rennebu Avløserlag tlf 72 42 77 22.

Rebus Frisør ønsker alle

god jul og godt nytt år!

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

Rennebu Nytt -

neste nummer 13. jan. - frist for stoff 7. jan. R

17.12

nn
ki

29.12.
30.12.
12.01.
16.01.
19.01.

ENNEBU
produkter

A/

S

17.12
17.12
21.12
21.12
24.12
26.12
26.12.
26.12.

Form.treff-Juleavslutning Staure,Voll
11.00
Frivillighetssentralen
Pub, U.L.F.
Sandbrekka
20.00
Julekonsert
Rennebuhallen
19.30
Innendørsskyting, Rennebu Skytterlag
17.00
Julekonsert kulturskolen Innset kirke
19.30
Familiegudstjeneste
Berkåk kirke
15.00
Høytidsgudstjeneste
Berkåk kirke
11.00
Juletrefest
Misjonshuset
19.30
Off.fest med Vømlingan Rennebuhallen
21.00
arr.: Rennebu gammeldansklubb
Julecup
Rennebu Skytterlag
Juletrefest
Menighetshuset
Alpha-middag
Mjuklia
19.30
Kabaret, Hovin koret
Berkåk Samfh.
20.00
Alpha-kurs
Menighetshuset
19.30

S

Dette skjer i Rennebu!

Rennebu Nytt

Rennebua

Sparebankgården på Berkåk - tlf. 72 42 61 51

HÅNDBRODERTE
JULEDUKER
på baskerlin - 150x200.
Flere motiv. kr 109000
FILTTØFLER ÷30%
(restlager)
Mange flotte julegaver!
Åpningstider:
20.12.-23.12.: kl 10-18
Julaften: kl 10-12
Romjula: kl 10-14
Nyttårsaften: Stengt

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

Ønsker alle våre kunder god jul og godt nytt år!

Vi har ikke julepølse eller juleappelsiner...

men vi har gulvbelegg!
1/2 pris - på alt gulvbelegg!
1 stk utstillingsbad
Krognes kirsebær
120 cm kr 3500,-

Mange fine
julegaveidéer!

Vi holder åpent
28.12. kl 10-14
(27. - 29. -30. og 31.12.: Stengt)

Ønsker alle våre kunder
en riktig god jul og
et godt nyttår!

BYG G MAK 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

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

