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Så er martnan igang...
Da er årets begivenhet i Rennebu
godt i gang, og de ﬂeste har kommet i god martnasstemning.
— Mye arbeid er allerede utført før martnan kan blåses i gang. Det gjøres adskillig
med dugnadsarbeid i forkant, og da er det
artig å ha velvillige og drevne dugnadsarbeidere som kjenner sine oppgaver, sier
Kenneth Teigen. — Når vi har holdt på i
over 20 år, er det beundringsverdi at dugnadsinnsatsen og dugnadsviljen er minst
like sterk som før. Vi som holder på med
dette året rundt, setter utrolig stor pris på
dette.
I år legges det ned i underkant av 4.000
dugnadstimer, fordelt på 32 lag og organisasjoner og nærmere 1.000 personer fra
Rennebu, Kvikne, Midtre Gauldal og
Trondheim. — Med så mye ﬂinke folk på
laget, er jeg overbevist om at vi også i år
skal få til en kvalitetsmartna med masse
opplevelser for de som besøker oss, sier
Kenneth.

Rune Bakk og Per Arild Torsen monterer uteboder.
De er begge rutinerte dugnadsarbeidere på martnan, og denne jobben gjør
de for fotballgruppas 14-års gutter.
Blå uro
Elevene på studieretningen for formgivningsfag ved
Gauldal videregående skole ﬁkk i vår i oppdrag å lage et
kunstnerisk innslag til Rennebumartnan 2006. Oppdraget
var å lage uroer som dekorasjon i Mastu.
— Det hele har vært en interessant og inspirerende prosess
som har vært moro både for lærere og elever. Samtidig
endte arbeidet i noen spennende sluttprodukt som vi håper
kan være dekorative innslag i Mastu, forteller lærer Hilde
Rudi Bråten. Uttrykkene på de fem uroene er fugler, glass
og kuler/jordkloder, og de er med og gir salen et spennende preg.
Faglærer Hilde Rudi Bråten oppunder taket
i samfunnssalen for å henge opp de fem blå uroene.

KAFFE
PÅ
VEIKROA

Distriktets største kaffeutvalg
Kaffen kan nytes med:
– ferske bakevarer
– nystekte wienerbrød

– softis m/ skogsbærcoulis
KAN OGSÅ TAES MED
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Hva er NAV?
1. juli 2006 ble
Trygdeetaten og
Aetat lagt ned og
erstattet av en ny
arbeids- og velferdsetat. Innen 2010 skal det etableres egne arbeids- og velferdskontor i
hver kommune hvor sosialtjenesten
og den nye statsetaten har samordnet
sitt tjenestetilbud.
Den nye statsetaten vil, i partnerskap med kommunenes sosialtjeneste, utgjøre den nye arbeids- og velferdsforvaltningen. Dette er en av de
største forvaltningsreformene i norsk
historie. NAV-reformen omfatter
over 17 000 ansatte, forvaltningen av
270 milliarder kroner og har halvparten av befolkningen som brukere.
Hovedmålene med NAV-reformen
er:
- Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad
- Tjenester som er enklere for brukerne og tilpasset deres behov
- En helhetlig og effektiv arbeidsog velferdsforvaltning

For mer informasjon kan du bruke
nettsiden www.nav.no

Du kan også holde deg
orientert om kommunens
aktiviteter på nettsiden
www.rennebu.kommune.no
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Reguleringsplanen for Sørøyåsen stadfestet
Etter at Fylkesmannen har stadfestet reguleringsplanen for Sørøyåsen, er nå
oppdaterte planbeskrivelser/reguleringsbestemmelser og reguleringskart lagt
ut på våre nettsider.
I et brev fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag datert 21. juni 2006 blir Rennebu
kommunestyre sitt vedtak i K-sak 8/06 datert 30. mars 2006 stadfestet.
De ﬁre klagene ble dermed ikke tatt til følge. Fylkesmannens vedtak er
endelig og kan ikke påklages. Det er nå klart for å igangsette tiltak i samsvar
med vedtatt plan når godkjente byggemeldinger foreligger.
Full oversikt over reguleringsbestemmelsene og kartet ﬁnner du på nettsiden til Rennebu kommune - www.rennebu.kommune.no

Nytt liv for Havdal skole
De reiste fra tettbebygde
Nederland for å
skape nytt liv på
Havdal skole.
Familien Vermeer
har ﬂere ganger vært
på ferie i Norge og
hadde gjennom det
blitt skikkelig “gira”
på landet. De ønsket
å gjøre noe annet
med livene sine, og
da de kom over
Michel Kruithof, Anja Vermeer, Ruud Vermeer,
Nederlands-prosjekIrma Vermeer med hunden Takkie, Ricky Vermeer og
tet som Rennebu er
Tim Vermeer trives godt på Havdal skole og i Rennebu.
med i, tok de straks
kontakt. Samtidig ﬁkk de se på proarrangere forskjellige temadager og
sjektets nettside at Havdal skole var
temakvelder som dart-konkurranser.
ledig, og da tok planene om å ﬂytte til
Norge skikkelig form.
Rom for overnatting
Arbeidet med å gjøre skolen om til
Noe for naboene
overnattingssted er også i gang. Så
Nå er familien etablert på Havdal
langt er ett rom ferdig, men i løpet av
skole, og bringer skolens plass som
vinteren vil det stå ni rom klar for
grendahus og samlingssted videre.
utleie - med fem sengeplasser i hvert
Samtidig ønsker de å utvikle lokalene
rom. De retter seg spesielt mot
til en overnattings- og reiselivsbeNederland, Belgia og Tyskland, og de
drift. Navnet på bedriften er Havdal
vil kunne tilby turer og opplevelser i
skole - gjesteheim og møtested.
den ﬁne naturen som ligger både her
— Vi ønsker å gjøre noe både for
i Rennebu og i nærheten.
lokalsamfunnet her på Havdal og for
andre kunder. Vi hadde offisiell
Egen nettside
åpning her sist lørdag, og da kom det
Familien er foreløpig i startgropa
40 naboer som setter pris på det vi
når det gjelder markedsføring, men
gjør.
de har allerede en nettside der en kan
Lokalene er åpne for de som vil
skaffe seg nødvendig informasjon.
leie til selskaper eller andre sammenwww.havdalskole.com
komster. Samtidig vil de satse på å
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Birka med nye nettsider
Birka, nasjonalt senter for kunst og
håndverk, har fått nye nettsider. De er i
tråd med den nye visuelle proﬁl som skal
prege Birka i framtida.
Den nye proﬁlen symboliserer kjerneverdiene til Birka, som er å være banebrytende, inspirerende, resultatskapende, kvalitetsbevisst og allianseskapende.
De nye nettsidene presenterer en rekke kunst- og håndverksbedrifter. De er
sortert under de ulike håndverksgruppene, og det er også mulig å søke fylkesvis på enkeltbedrifter. Hver måned lanseres det eksklusivt en månedens håndverker. Underveis vil det også komme stadig nye håndverkere til. I tillegg er
det en kalender over viktige håndverksbaserte arrangement.

Nytt skoleår - nye utfordringer
”Kultur for læring i en skole
med rom for alle og blikk for
den enkelte”
Den nye reformen i grunnskole og
videregående skole, Kunnskapsløftet,
stiller skolene over hele landet overfor store utfordringer gjennom bl.a.
nye læreplaner med konkrete kompetansemål på alle årstrinn og for alle
fag, med digital kompetanse som
grunnleggende ferdighet og forventinger om mer differensiert og tilpasset opplæring. Kunnskapsdepartementet har derfor tatt initiativ til
igangsetting av et nasjonalt program
for skoleutvikling, som skal bidra til
igangsetting og gjennomføring av
praktiske
utviklingsprosjekter
i
grunnskoler og videregående skoler.
Programmet tar utgangspunkt i at
skolene selv kan forbedre elevenes
faglige og sosiale læring ved å utvikle
skolen som virksomhet. Dette vil skolene i Rennebu gjerne være med på å
bekrefte, og det var derfor stor glede
da Rennebu kommune før skolenes
sommerferie ﬁkk melding om at vår
kommune er tatt ut som én av 28
kommuner til å være med i arbeidet
kommende skoleår.
Rennebu kommune har kalt sitt
delprosjekt i programmet ”Kultur for
læring i en skole med rom for alle og
blikk for den enkelte”. Med det
ønsker kommunen å synliggjøre at
det arbeidet skolene i mange år har
gjort for å komme frem til større grad
av tilpasning av opplæringen til den

enkelte elev, er en stadig utfordring.
Skolene ønsker å lære mer om hvordan barns læringsstiler påvirker
deres forutsetninger for læring, og
hvordan en med utgangspunkt i
læringsstilene og individuelt tilpassede læringsstrategier i større grad kan
ivareta den enkeltes læring. Det er
dette som er utgangspunktet også for
kommunens plan for kvalitets- og
kompetanseutvikling i skolen, som
ble behandlet av HOO i vår.
Tilpasset opplæring er en utfordring de ﬂeste kommuner står overfor. At Rennebu kommune nå får faglig veiledning og økonomisk tilskudd
til gjennomføring av planlagte tiltak,
vil gi skolene bedre muligheter til å
lykkes med oppgaven.
Nasjonalt program for skoleutvikling administreres av Utdanningsdirektoratet, som har bevilget kr 543
000 til Rennebu kommunes arbeid.
Både på nasjonalt og kommunalt
nivå er arbeidet med tilrettelegging
av gjennomføringen av delprosjektene i programmet allerede i full
gang. 16. august møtes personalet i
Rennebu til nytt skoleår og ny kursdag. Da går skolene inn på det som er
hovedfokus i Rennebu kommunes
prosjekt – tilpasset opplæring med
fokus på læringsstiler og læringsstrategier.

Ingegjerd Mortensen
- pedagogisk rådgiver -

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

Turgåere og beitebrukere
Rennebu kommune ønsker å komme med informasjon om hvordan
turgåere og andre bør opptre ved
funn av kadaver, skader og andre
observasjoner som kan skyldes fredet
rovvilt som bjørn, gaupe, ulv, jerv og
kongeørn.
Det er viktig at alle observasjoner
som oppleves unormale i forhold til
beitedyr blir gitt melding om til dyreeier, beitelagsleder eller Statens
Naturoppsyn (SNO). Sporobservasjoner som man er usikre på bør meldes snarest mulig til SNO.
Finner dere øremerket til dyret så
vil den inneholde informasjon om
produsentnummer og individnummer. Noen har også
registrert navn og
telefonnummer til
dyreeier på baksiden.
Rovviltkontakter
Rennebu
- Jan Erik Asphaug,
Tlf 72 42 74 89 (P) - 72 42 83 00 (A)
977 47 237 (M)
- Roar Holte-Berg,
Tlf 72 42 77 92 (P)
72 40 03 80 (A) 951 93 563 (M)
Midtre Gauldal
- Johan Skinderhaug,
Tlf 72 43 49 55 (P) - 911 60 138 (M)
Rennebu og Oppdal
- Håvard Rønning,
Tlf 909 54 169 (M)
Rennebu Sau og Geit ved rovviltkontakt Per Arild Torsen oppfordrer
dere alle til å gi melding til ham på
telefon 951 05 410
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Knallstart på årets martna
Årets kulturkveld ble en kveld med unge aktører som viser at det gror skikkelig
på kulturfronten både her i Rennebu og i våre nabobygder. All honnør til martnasarrangøren for at de satset på ungdommen!

Gruppa “Vi fem”
fra Rennebu startet
kvelden med nydelig
samspill.
F.v.: Therese
Ommedal (piano),
Tuva B. Larsen
(sang), Ann Soﬁ
Sanden (trommer),
Sveinung Hellstrøm
(bass) og Joakim
Bergsrønning.

Gaute Lo fra Å fortalte
hvordan en Orkangertur kan
arte seg for en 90-åring fra
Meldal.

Peder Bjerkenås fra Budal
ble akkompagnert av Øystein
Dragset fra Soknedal og de
fremførte Hildringstimen og
Anthem.

Erik Kvam ﬁkk tildelt Stipend for unge utøvere av
ordfører Bjørn Rogstad. Erik kjører gocart på nasjonalt
nivå, og han har også deltatt i europamesterskap.

Rennebu Nytt

med kulturkveld

Liv Marit Vinje og Maja Lo fra Meldal med hjelp av Øystein Dragset
fremførte sin artige versjon av sangen Rom og Coca Cola på meldalsdialekt.

Gruppa Krast fra Kvikne imponerte stort med sin melodiøse rock med utgangspunkt
i egne tekster. F.v.: Anne Linn Schärer, Eline Stølan, Bruno Svendsen, Jon Even
Schärer og Andreas Borkhus Tronsgård.
Øverst til høyre på siden: Eline Stølan er en vokalist med utstråling og utrolig
stemme.

Kveldens gode programleder Maj Britt Svorkdal Hess med Jon Østeng Hov
- som avsluttet med kveldstemte bilder.
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Rennbygge på Landskytterstevnet
Landsskytterstevne 2006 er over, og skytterne fra Rennebu
kan se tilbake på et bra stevne.
Fra Rennebu Skytterlag kom Lars Haugset til ﬁnalen i baneskyting i kl.
ER, Inge Skamfer kom til ﬁnale både i bane- og feltskyting i kl. V65, Otte
Hårstad og Mikkel Voll Stokkli kom til ﬁnale i grovfelt kl. 1-5, og Otte kom
til ﬁnale i baneskyting kl. 2-5. Mikkel, Knut Morten Odden og Otte var med
på Gauldals sterke 11. plass i samlagsskytingen. Ellers var Annette Odden
og Pål Stian Lium svært nær ﬁnale i henholdsvis grovfelt og bane 100
meter.
Inge Skamfer er fornøyd med LS 2006.
Med ﬁnale både på bane og felt.

Ny
Rennebukatalog

Lions jubilerte

Det er tre år siden forrige
Rennebukatalog kom ut, og det er tid
for en oppdatering. Som tidligere er
det Rennebu Lions og Rennebu Røde
Kors Besøkstjeneste som står for utgivelsen, og det skal denne gangen
også bli en god “gammeldags”
Rennebukatalog.

Rennebu Lions kan se tilbake
på 25 aktive år.
Den 6. mai var de samlet på
Aunan hos Vegard Heggem,
og sammen med inviterte fra
fadderklubben Trondheim
Nidarholm, naboklubber og
andre personer i Lionssammenheng ble 25-årsjubileet behørig markert.

Nytt
Det som er nytt ved denne utgivelsen er at det i tillegg til telefonnummer skal det også inn epostadresser for de som ønsker det.
Samtidig skal også de som har hytte i
Rennebu få anledning til å stå oppført
i katalogen. Nytt er også et bransjeregister med oversikt over det lokale
næringslivet - en form for gule sider.
Annonser
Som tidligere kan næringslivet
også ha annonser i katalogen, og alle
bedrifter i Rennebu har fått tilbud om
annonsering sammen med utenbygds
bedrifter som har annonse i eksisterende katalog. Frist for innlevering av
annonse er 1. sepember.
Utsendt skjema
Det er utsendt skjema til alle husstander i kommunen Skjemaet skal
returneres med nødvendige opplysninger. De som ikke har fått kan
enten hente på butikken eller gå inn
på nettsiden www.bjarum.no/rennebukatalogen for registrering.
Katalogen er tenkt å komme ut i
løpet av oktober.

President Torleiv Kristiansen
i Rennebu Lions.
— Forretningsmannen Melvin
Jones var mannen som startet det
hele. Verdenskrigen herjet, og han så
tragediene. Han ﬁkk oppslutning for
sitt syn om å danne et forbund av
klubber som uselvisk skulle arbeide
for samfunnsgagnlige, humanitære
formål, forteller Torleiv Kristiansen,
president i Rennebu Lions. I dag har
Lions ca 1,4 mill. medlemmer over
hele verden.
— Lokalt er vi med og støtter
rusmiddelforebyggende tiltak i skolen. Likeså innkjøp av diverse hjelpemidler til Helsesenteret. Paviljongen ved Sansehagen, som ble tatt i
bruk i 2005, var også en gave fra LC
Rennebu, for å nevne noe.
I 1991 arrangerte LC Rennebu og
LC Oppdal ungdomsleir med god
deltakelse og en godt gjennomført

leir med variert innhold. I år arrangerte de på ny en internasjonal ungdomsleir, denne gang sammen med
LC Oppdal og LC Kjerringrokk.
Starten
Asbjørn Øye, medlem av Lions
Trondheim Nidarholm og ei ildsjel
som ivret for lionsbevegelsen var
godt kjent i Rennebu. Han gjorde
ﬂere forsøk på å få i gang en klubb i
Rennebu, og tok initiativet til møter
og sammenkomster på Berkåk i den
anledning i 1980. Anders Beitnes ved
KVO tente på ideen og intensiverte
arbeidet med å ﬁnne personer i
Rennebu som kunne tenke seg å bli
medlem av Lions. De to ﬁkk med seg
Mikkel Fjellstad og Henrik Sneisen i
forarbeidet til dannelsen av Rennebu
Lions.
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Rennebu kommune
Ledige stillinger v/
Rennebu alders og sykehjem
50% Hjelpepleier/omsorgsarbeider fast med
arbeid hver tredje helg ledig fra 01.09.06.

Biblioteket
Vi åpner igjen etter ferien onsdag 16. 8.
Åpningstider:
Mandag og torsdag: 16-19.
Onsdag: 10-13.
Velkommen!

20,18% stilling hjelpepleier/omsorgsarbeider
vikariat, ledig fra d. d .til 01.07.07.Personer
uten relevant utdanning kan søke.

Skolestart i Rennebu

20,18 % stilling fast hjelpepleier/omsorgsarbeider med arbeid hver andre helg ledig fra d.d.
Personer uten relevant utdanning kan søke.

Elevene starter tirsdag 22. august:
- Voll skole kl 8.30
- Nerskogen kl. 9.00
- Innset skole kl. 8.30
- Berkåk skole/ Rennebu ungdomsskole kl. 9.00

Ansettelse etter kommunens lover og regler
med prøvetid på 3 mnd.

Lærerne starter onsdag 16. august.

Kommunale møter
åpne for publikum

Søknad sendes
Rennebu kommune /v Rådmannen,
Myrveien 1, 7391 Rennebu
Skriv hvilken stilling det søkes på.
Søknadsfrist 20 august 2006

24.08.
25.08.
05.09.
14.09.

HOO
MTL
Formannskap
Kommunestyre

09.00
09:00
09.00
19:00

Åpner på Berkåk
v/ Berkåk Veikro og Gjestegård

2 dager pr uke - fortsetter som før i Gunnesgrenda
Bilvask
Bilpleie
ehandling
Full lakkb
dig rensk
og innven

1350,-

Utvendig
og
innvendig

350,-

-50%

på dekk og felg

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka, GUNNESGRENDA/BERKÅK

Ring for avtale! Tlf 411 90 680

Tilbudene gjelder ved bestilling i
uke 33 (martnasuka) og uke 34
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Martnastilbud

3 planter (grønn og blomstrende) kun 79,Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

1/2 pris på div løpere - brikker
fra Black Design.
NB! Penal, skrivesaker til skolestart

Brønnboring

Vann og energibrønner - Jordrenseanlegg hytter/boliger

Rebustorget
tlf 72 42 74 45

Edvin Eide: 950 34 056

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

Vi ønsker dugnadsfolk,
arrangører og publikum
LYKKE TIL
med Rennebumartnan 2006

Skal du pusse opp badet?
– kom til oss for råd og hjelp!
Vi tegner badet for deg
se også www.bademiljo.no

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

Er det noe du vil vite om

PersonForsikring?

Oppdal 72 40 49 90
Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Kjører

Trondheim - Oppdal
daglig
Bestilling før kl 12.00 blir levert samme dag

Tidligrute mob 979 64 449

William 930 17 977
Håvard 476 58 275

AutoMester
Flere glade bilister

Vi utfører på alle bilmerker:
• Service og oljeskift
• Periodisk kjøretøykontroll
• Reparasjoner

BERKÅK BIL a.s
- autorisert bilverksted -

7391 BERKÅK - Tlf. 72 42 75 90

tlf. 72 42 75 90
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Mange gode
tilbud i
kontoravdelinga!

Martnastilbud

-30%

på håndstøpte
lys

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

tid

til den gode idéen
Når vi tar regnskapet får du mer tid til å tenke
kreativt for fremtiden – til beste for din bedrift.
Økonor Berkåk
(Interdata Berkåk AS)
Postmyrveien 19, 7391 Rennebu
Tlf. 72 42 82 00
E-post: berkak@okonor.no
avd. Soknedal, 2.etg. Meieribygningen,
7288 Soknedal, tlf. 72 43 34 07

Bedre reklame as

Skolestart

www.okonor.no

Rennebu Nytt

avd. Trondheim, Bratsbergvn. 5,
7493 Trondheim, tlf. 73 82 26 57

Varmbuffet hver dag
under martnan!
Åpningstider under martnan:
Tors 9.00 - 23.00
Fre og lør 9.00 - 22.00 – Søn 9.00 - 20.00

Rebustorget, Berkåk - tlf 72 42 76 98

TILBUD 17/08-26/08.06
Så lenge beholdningen rekker

Ringnes farris/bris ass. 1 1/2 L kr 7,90 + pant
Hytteutstyr:
Solcellepanel SG Luxus 80W komplett m/305 concorde batteri
Solcellepanel SG Luxus 125W komplett m/305 concorde batteri
ZERO 105L propankjøleskap
ZIBRO R51C propanovn
ZIBRO brensel 20ltr
SIEMENS SE33200SK Oppvaskmaskin

-25% på Fiskestenger

Å

14.990,18.990,5.950,3.990,420,4.990,-

Jerpstad
tlf 72 49 86 50
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Årets Rennebumartna
billetter igjen til kulturarrangementene!
Akustisk aften:
«Blåtur med Trønderhøns»
Med Ingrid Bergstrøm, Marianne
Meløy, Siri Gjære og Andreas Aase.
Både før og etter Blåturen skal en trubadur (sang/gitar) være med å dra opp
stemningen.
Fredag 18. august i Samfunnsalen.
Dørene åpnes kl 21.00.
Inngang kr 200.

Bankett/
utstillerfest:
Nytt av året - vi selger 50 billetter til
bankett/utstillerfest i Samfunnssalen
lørdag 19. august kl 21.00
Middag, underholdning, utdeling av
martnasprisen og
dans til musikk av Nordafjells. kr 200 pr
. pers.

Billetter til disse
to arrangmentene
kjøpes hos Rennebu Turistkontor
tlf 72 42 77 05.

Velkommen til
trivelige martnasdager
18. - 20. august.

Arrangør: Rennebu Bygdearrangement as - sammen med 1 000 frivillige!
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KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Rennebu Musikkorps
starter sesongen 29. august kl 19.30
i samfunnssalen, Berkåk.

Nytt spennende prosjekt i høst!

Rennebu Frivillighetssentral
har åpent under martnan

Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen!

Rennebu Songkor starter øvelsene på

Fredag kl.12.00 – 18.00
Lørdag kl.12.00 – 18.00
Søndag kl.12.00 – 17.00
Salg av multekrem – skrull og kaffe

Voll skule onsdag 23. aug kl 19.30.
Gamle og nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen!

Takk for gaver og hilsninger på 60års dagen min.

Åpen kaffe bar

Kåre Olav Nyhus

i Å-stuggu på Å (ved butikken)

Takk for all oppmerksomhet på 80 årsdagen min.
Mali Lien

Lørdag kl 10.00 – 16.00
Salg av alle typer kaffe, rundstk., kake og vafler.

Feriestengt fom 04.09 – tom 18.09

Stikk innom dalførets triveligste kafe

Roger´s Hårstudio

Rennebu kommune Trening og oppskyting
Hjemmebaserte tjenester
Tjenesten for funksjonshemmede
STØTTEKONTAKT
Rennebu kommune trenger støttekontakter til flere
rennbygger med psykiske eller fysiskefunksjonshemminger.
Personene er i ulik alder, men har til felles at de trenger å
ha med seg noen når de skal gjøre noe på fritida.
Som støttekontakt har du bl.a. muligheten til å bli kjent
med nye rennbygge, gjøre noe artig sammen med noen og
bidra til at noen får muligheten til å komme seg ut.
Rennebu kommune kan bidra med intern opplæring i høst.

for storviltjegere 2006 - Rennebu Skytterlag
Trening
på tirsdager fra kl 19.00 for storviltjegere
Ta alltid med våpenkortet når du har med våpenet ditt Jfr Våpenloven!
Følg reglene for transport av våpen.

Oppskyting
Torsdag 24. august
Fredag 25. august
Lørdag 26. august kl 9.00 - 12.00
Torsdag 14. september
Fredag 15. september
Hverdager kl 16.00 - 20.00

Nærmere opplysninger om å være støttekontakt kan fåes
ved henvendelse til konsulent for funksjonshemmede
Hanne Kristin Rise, tlf 72 40 25 06.
For stillingene som støttekontakt gjelder avlønning i hht.
gjeldende lov og avtaleverk.
Søknad sendes Rennebu kommune, Rådmannen,
7391 Rennebu, eller e-post til
postmottak@rennebu.kommune.no innen 31.08.06.

Inter Revisjon Orkanger AS
Bruk gjerne eget søknadsskjema som finnes på
www.rennebu.kommune.no under stilling ledig eller ved
henvendelse til Servicetorget tlf 72 42 81 00.

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

På nettsiden www.mediaproﬁl-as.no
får du full oversikt over utgivelsene og frister for innlevering til Rennebu Nytt.

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

Rennebu Nytt -

neste nummer 31. august - frist for stoff 24. august -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
18.08
19.08
19.08
19.08
20.08

Akustisk Aften
Blåtur m/ Trønderhøns
Fotball Senior
Rennebu-Røros 2
Pubkveld
Bankett / Utstillerfest
Martnasgudstjeneste

Samfunnshuset 21.00
Berkåk Gras

15.00

Sandbrekka
Samfunnssalen
Berkåk kirke

21-02
21.00
10.00

18. – 20. august : Rennebumartnan
Fredag:
kl. 11-20
Lørdag:
kl. 10-18
Søndag:
kl. 10-18
Informasjon om utstillere, kulturprogram, temaaktiviteter,
mattilbud m.m. se www.rennebumartnan.no
21.08

21.08
22.08

Fotball G12
Rennebu City – Melhus2
Berkåk
Rennebu United – Melhus 3 Frambanen
Idrettsmerkeprøver
Berkåk
Fotball J12
Rennebu – Buvik
Berkåk

22.08
23.08

Idrettsmerkeprøver
Fotball Junior
Rennebu/Sokna – Kattem
24.08 Oppskyting for storvilt
25.08 Fotball G14
Rennebu – Oppdal
25.08 Oppskyting for storvilt
26.08 Oppskyting for storvilt
28.08 Fotball G16
Rennebu – Trønder-Lyn
29.08 Fotball J16
Rennebu – Rindal Fotball
03.09. Samlingsfest/
Avskjedsfest

Berkåk
Berkåk

18.00
19.15

Frambanen

16-20
18.00

Frambanen

16-20
09-12
19.00

Frambanen

19.15

Hoelsmo bedehus15.00

18.00
18.00
18.00
18.00

IX
Takk og PR
iser
for Gule pr

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

Martnastilbud 18.- 20. august
Smågodt

pr hg

Appelsinjuice

690

pr stk

Boller

990

6
Rundstykker 100
grove/fine
Coop hvitost 3990
90

pr kg

Les kundeavisen på www.coop.no

1,5l, Røra
8 pk

Velkommen til en
hyggelig martnashandel!

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

