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Oppskrift fra Bygdekvinnelaget
på lettvinte gode rundstykker:
Smelt 80 gr. margarin. Ha i 5
dl. melk og 2,5 dl. vann.
100 gram gjær røres ut i litt
sukker. Det tilsettes 1 kg. ﬁnt hvetemel og 2 ts. salt.
Elt godt sammen, og ta deigen
ut på bakebordet – del deigen i to
og rull lang pølse. Trykk litt ﬂat og
del pølsa i ca. 4 cm stykker. Settes
rett på plate og pensles med
egg/melk. Strø med frø - valmue,
sesam etc. Stekes i ca. 12 min på
230 grader. Lykke til!
Det er viktig å markere at bakeriet
med denne unike gamle vedfyrte
bakeomnen er i drift. Dugnadsbakinga har dessuten, i tillegg til nytteverdien, gitt oss et fellesskap med
mange trivelige stunder, er bakedamene fra bygdekvinnelaget enige om.
Vi var på besøk midt-dags, og da
hadde allerede den gamle stenomnen
blitt varmet til steketemperatur i vel
tre timer. Energikilden er tørr bakved. Vi har mange ﬂinke ”kjærester”
som skaffer oss ved, smiler Tora
Husan.
Før stekinga kan begynne må
omnen ”sotes”. Mette Nordbø tar tak
i det ﬂere meter lange skaftet på gloskrapa (omnen er veldig djup) og
skraper kull og glør fram, og ned i et
rom med lokk i fronten på ovnen. Der
skal det ligge og skaffe tilleggsvarme
under stekinga. Olaug Reitås feier så
med en langskaftet barkvast ut rester
av aske og sot som ligger att i stekerommet. Etter disse operasjonene er
alt klart til steking. Deig er allerede
knadd og formet til rundstykker, boller og kanelsnurrer. Etter snaue fem
minutters opphold inne i bakerom-
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Firrijulsbakst på Sandbrekka

Rennebu Bygdekvinnelag markerte Norges Bygdekvinnelags
60-årsjubileum med åpen dag i kjelleren på Sandbrekka.

Marit Gorsetbakk, Målfrid Herrem og Tora Husan samarbeider om bakinga.
met er deig forvandlet til ﬁnt brune
og velsmakende ”kaffebrød”.
Unik bakeovn
Den gamle vedfyrte omnen tilhørte bakeriet som lå her, og ble restaurert på 1950-tallet. Bakerommet er
stensatt med et isolerende sandlag
rundt. Stenovnen gir bakverket en
spesiell fuktighet, og ﬁn smaksaroma
av vedfyringa. Stekemetoden gir også
et bakverk som holder seg ferskt
lenger, i motsetning til tørr elektrisk
stekevarme. Vedovnen har også den
fordelen at når den først blir varm så
holder den steketemperaturen i minimum ﬁre timer. Den har også stor
kapasistet og tar mange stekeplater
om gangen.
Bygdekvinnene deler gjerne
bakinga med andre. Hvis du er interessert i baking og gjerne vil gi dine

egne storbrød eller småbrød en spesiell smak av historie, så kan du gi
beskjed til Olaug Reitås. Du må da
kalkulere inn litt betaling for dette,
som dekker ved, strøm og vedlikehold av lokalet.
Gjestebud
Mange gjester fant også veien til
”bakeriet” denne dagen. Praten gikk
livlig rundt kaffebordet der det
naturligvis ble servert gloferske, stenbakte kaffebrød.
Alle var enige om at sosialt felleskap, kombinert med baking gir
svært positive utslag. Gjestene ﬁkk
også oppfordring om å melde seg inn
i bygdekvinnelaget, der det fortsatt er
rom for mange nye medlemmer.
Tekst/foto: Arne Lundaløkk

STRESS NED –
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Rennebu skolekorps sin julebasar er i år bygd opp rundt temaet “Jul i Skomakergata” - med torget i Skomakergata i sentrum.
I Skomakergata får vi møte både gode gamle skomaker Andersen, bakermester Snipp, fru Enebær med ﬂere. Her blir det for eksempel anledning til å
kjøpe nystekte smultringer av bakermester Snipp, og lodder av fru Enebær.
Det blir underholdning av aspiranter, juniorer, drill og hovedkorps, og
underholdninga er for det meste også hentet fra “Jul i Skomakergata”.
Ellers blir det som vanlig åresalg, tombola og hovedlotteri. Det blir anledning til å kjøpe kaffe med noe attåt når skolekopset arrangerer sin årlige julebasar i Rennebuhallen fredag 1. desember kl 18.30.

Rådmannens kommunebudsjett 2007
Rådmannen har lagt fram sitt forslag til budsjett for 2007, og
det viser at det er romsligere økonomisk enn det har vært på
lenge.
Kommunens inntekter øker med
ca. 1,5 mill kroner utover forventet
pris- og lønnsøkning fra 2006 til
2007. I tillegg reduseres arbeidsgiveravgifta med netto 2,4 mill. kroner.
Budsjettsituasjonen blir derfor en god
del romsligere enn i 2006 og de
senere årene.
Styrker driftsbudsjettet
Rådmannen foreslår å styrke
driftsbudsjettet på noen områder.
Rådmannen har prioritert vedlikehold og tjenestene innenfor pleie og
omsorg. Rådmannen foreslår følgende styrking av driftsbudsjettet i
forhold til 2006:
• Sykehjemmets budsjett er økt med
ca. 1 mill. kroner. Det foreslås å
opprette to nye stillinger innenfor
pleie. I tillegg økes vikarbudsjettet.
• Utredning av ventilasjonsanlegget
og planlegging av nytt kjøkken
ved helsesenteret kr. 60.000
• En ny 60 % stilling som sykepleier
i hjemmesykepleien.
• Nye tiltak innenfor omsorgen for
funksjonshemmede ca. 500.000
kroner.
• Økte strømutgifter. Det er budsjettert med en reserve på 400.000
kroner
• Justering av skjevheter mellom
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barnehagene kr. 50.000
Kjøp av tjenester fra plankontoret
er økt med kr. 100.000
Driftsbudsjettet til kulturskolen er
økt med 50.000 kroner
Driftsbudsjettet til biblioteket er
økt med 20.000 kroner (bokbudsjettet)
Økt ramme til legetjenesten med
kr. 85.000 (helsenett Midt Norge,
legevaktordning)
Frivillighetssentralen kr. 20.000
Økt bevilgning til kjøp av lærebøker til skolen 150.000 kroner
Skifting av tak på Rennebuhallen
kr. 270.000
Skifting av tak på arbeidssenteret
kr. 150.000
Ekstraordinært vedlikehold Innset
kirke kr. 120.000
Generelt vedlikehold bygninger –
kr. 200.000
Driftsutgifter IKT kr. 50.000
Økte driftsutgifter ved
Rennebuhallen – kr. 50.000
Miljøåret – kr. 100.000
I 2006 var det budsjettert med innsparing i forbindelse med ledighet
i stillinger – kr. 180.000.
Rådmannen har ikke budsjettert
denne innsparingen i budsjettforslaget for 2007.
Økte renter og avdrag som følge
av utbygging av Trondskogen
boligfelt – ca. kr. 250.000

I tillegg foreslår rådmannen at det
avsettes 500.000 kroner til Rennebu
utviklingsfond.
Investeringer
Rådmannen foreslår i sitt budsjettframlegg samlede investeringer på
10,5 millioner kroner, som fordeler
seg påfølgende måte:
• Utvidelse av Trondskogen boligfelt – 6 mill. kroner
• Opprusting av Berkåk sentrum –
1,7 mill. kroner
• Omgjøring/utbedring av
Seierdalsveien – 1 mill. kroner
(det er tidligere bevilget 1,5 mill.
kroner)
• IT- 500.000 kroner
• Planlegging av Løkkjbakkveien
bofellesskap – 100.000 kroner
• Ajourføring av digitalt kartverk –
500.000 kroner
• Opprusting av kommunehuset –
300.000 kroner
• Opprusting av veier – kr 300.000
• Grunnerverv – 100.000 kroner
Budsjettet skal behandles i formannskapet 27. og 28. november, og endelig vedtak skjer i kommunestyret
torsdag 14. desember.
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Kulturskolens julekonsert
Det har blitt en tradisjon for
Kulturskolen i Rennebu å avholde sin
julekonsert i Innset kirke. I år er intet
unntak, og konserten er tirsdag 5.
desember kl 19.30. Mange av
Kulturskolens 140 elever vil delta, og
gjøre alt de kan for å sette Rennebus innbyggere i førjulsstemning. Publikum vil
få oppleve et variert program, men selvsagt dreier mye seg om jula. Konserten
er gratis, og rektor Ingolf Dragset, håper
at Innset kirke fylles til randen.

Rennebu kommune

Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu
E-post:
post@rennebu.kommune.no
Telefon: 72 42 81 00
Telefax: 72 42 81 01
Åpningstid: 08.00-15.30

ordfører Bjørn Rogstad

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

Kine på biblioteket

I forbindelse med sitt besøk i
Rennebu, var Kine Hellebust på
bibliotek visitt. I overkant av tredve
personer hadde funnet veien
gjennom snøføyka – og ﬁkk en time
med mye latter, galskap, og alvor.
Hellebust fortalte fra bøkene sine
”Ho Anne og den forsvunne nøkkelen”, og ”Ho Kirsti og eg”. Det gjorde
hun med stor innlevelse, og gapskratten satt løst hos de frammøtte – det er
nesten så en kan driste seg til å si at
ikke et sete var tørt?
Skuespilleren Kine Hellebust er en
opplevelse, hele mennesket lever og
mimikk og kroppsbevegelser gjorde
timen på biblioteket til en uforglemmelig stund, en stund vi lever på
gjennom ﬂere høstmørke kvelder.
Bøkene som Kine Hellebust har
skrevet er til utlån på biblioteket, og
de er ﬁne bøker for både små og store
unger.
Biblioteket er en ﬂott arena for
sånne kulturopplevelser, og det fris-

ter til gjentakelse med forfatterbesøk,
da håper vi mange ﬂere tar turen innom på et ”annerledes boklån”. Det er
vel verdt å ta turen fra godstolen
foran tv’n til biblioteket, toveis kommunikasjon gjør godt i et hektisk
mediesamfunn, for store og små.
Å fange øyeblikket…..
Noen ganger har vi opplevelser
som det gjør godt å bære på. I forbindelse med at forfatter, skuespiller,
kulturformidler og artist Kine
Hellebust besøkte bygda, har mange
små og store fått med seg noen gode
øyeblikk. Ansiktene til ivrige unger
på skolene rundt om i bygda, talte sitt
eget språk. De var engasjerte, interesserte, lyttet og spurte. Alvor ble
avløst av en hikstende latter – de
kjente seg igjen i fortellingene, og det
var utrolig artig å sitte litt på sida og
være ”observatør”. Ungene vil bli
sett, og så er det ekstra stas når det
kommer noen utafra som setter dem i
fokus, som viser dem at de blir satt
pris på, og som attpåtil er en ﬁn rollemodell for både små og store. Kine
fanget øyeblikk sammen med ungene, og hun fanget øyeblikk sammen
med et hundretalls mennesker på en
annerledes konsertopplevelse med
Elias Blix sitt repertoar. Ord og toner
satte oss i en stemning i den gamle
ﬁne kirka, som ikke kan gjenfortelles,
men som vi var så heldige å fåoppleve.
Gode øyeblikk gjør livet verdt å
leve… Takk Kine
Tekst/foto: Maj Britt S. Hess

Bibliotek-tipset

Tania Kjeldset: Stine og de ban kende hjertene.
Ny bok om Stine som er blitt 9 år
og går i 4. klasse. Hun er opptatt av
forelskelse, og prøver å leke Kirsten
giftekniv. Passer for barn i småskolen
og mellomtrinnet.
Sabine Kuegler: Jungelbarnet.
En enkel og personlig beretning
om forfatterens barndom i jungelen i
Vest-Papua, og hennes møte med
vestlig kultur som 17-åring.
Anne Karin Elstad: Hjem.
Dette er den nyeste boka av A.K.
Elstad der hun forteller fra sin egen
oppvekst.
Finnes både som bok og lydbok.
Høstens nye bøker har begynt å
komme inn, og vi har også mange
nye lydbøker.
Sett av ettermiddagen torsdag
den 14.12. Da serverer vi gløgg og
pepperkaker.
Åpningstid:
Mandag og torsdag: 16-19.
Onsdag: 10-13.
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Arve Skritteller Joker-butikk åpnet på Ulset
– en ætling etter
Magnus Berrføtt…

Det hende ein av dagane at
skrittellarane nådde Rådhuset
i bygda Rennebu – så seier
soga.

Ulset har fått ny butikk, og den offisielle åpningen av butikken var fredag
10. november. Den nye Joker-butikken
fører tradisjonen videre fra den gamle
butikken, med godt utvalg av dagligvarer, drivstoff og landbruksvarer.
Dessuten har de hamburgere og pølser
og de er kommisjonær for tipping.
Bilder fra åpningen hvor
bestyrer Randi Moan mottar blomster
fra styreleder Oddvar Austbø.
Foto: Kvikne.no

Interessert i etablererkurs?

Næringshagene i Oppdal og Rennebu
planlegger å sette i gang etablerer undervisning for personer som nylig
har startet, - eller planlegger og starte
egen næringsvirksomhet. Oppstart er
tenkt i slutten av januar 2007 og forutsetter minimum 8 deltakere.
Rådmannen i bygda, som er ein
ihuga tevlande kar, vart hugteken av
den vesle boksen. No skulle blodpumpa trenast, tråppa skulle springast og skrotten skulle komme i form.
Arve Skritteller satte boksen fast i
broklinninga og traska iveg…
Men kva skjedde?? Jau, den ihuga
rådmannen vart djupt vonbroten –
kvinnfolka på helsehuset i bygda, dei
slo han ned i joggeskoa! Fire tusen
skritt på ein dag, det var berre ein
liten traskartur, imot dei stor rennande kvinnfolka som tek vare på dei
gamle. Dei sprang og sprang, var
snart her og snart der, opp og ned, att
og fram. Femten tusen skrav på ein
arbeidsdag – det er det meining i!
Så no må Arve Skritteller ut å gå –
han må gå langt. Frå no av vert det
ikkje middagskvil, Buvatnet rundt
minst ein gong om dagen, alt som
heiter heisskyss er bannlyst, han må
nytta apostlane sine hestar til og frå
arbeidet – for ein vaksen kar som er
glad i å tevle, kan ikkje sjå seg slått av
nokre kvinnfolk. Til jul står eit par
joggesko med piggar øvst på ynskjelista.
For no skal rådmannen komme i
form – til OL i Nidaros – trur vi…
Tekst/foto: Maj Britt S. Hess

Kurset starter med en avklaring
av personlige forutsetninger, hva det
innebærer å være etablerer og hvilke
personlige egenskaper som er viktig.
Videre legges det vekt på gjennomgang av forretningside og utarbeidelse av en forretningsplan. Det er
viktig å huske at enhver god ide ikke
nødvendigvis er en forretningside.
En forretningside skal du tjene penger på!
Undervisningen vil videre ha
fokus på markedskommunikasjon og
salg. Aktuelle temaer er strategitenkning i praksis med vekt på målgrupper, kunder, segmentering og virkemidler for å nå markedet. Til slutt blir
det gjennomgang av temaer som økonomistyring, kalkulasjon, budsjettering, regnskap og ﬁnansiering.
Undervisningen gjennomføres
ved at teori knyttes opp mot praktiske case og etablerernes egne forretningsideer
Hver kursdag vil dessuten bestå
av gruppearbeid med 3 - 5 i hver

Bård Jystad inviterer til etablererkurs.
gruppe hvor konkrete oppgaver skal
løses
Hver deltaker gis bistand og dialog via informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Hver deltaker gis
dessuten ett møte med rådgiver i inntil 2 timer. I tillegg vil etablerer få 4
timer via e-post/tlf svar på spørsmål,
innspill o.a. Deltakerne vil også få tilgang til maler skreddersydd de ulike
moduler: ide - produkt/marked økonomi og salg. 1 - 2 spesialrådgivere trekkes inn innen ulike temaer.
Kursted vil være Oppdal og/eller
Rennebu - avhengig av deltakelse.
Interesserte kan henvende seg
Rennebu Næringshage: Bård Jystad,
tlf. 72 40 42 44 for nærmere informasjon.

Rennebu Nytts “Julenummer”
og siste nummer for året kommer torsdag 7. desember.
Frist for innlevering av stoff er torsdag 30. november.
Tlf 72 42 76 66 - epost: dagfinn@mediaprofil-as.no
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75-åring med midnattskonsert i Innset kirke

Innset Sanitetsforening er i år 75 år, og de markerer det med en jubileumskonsert i Innset kirke fredag 8. desember
kl 23.00 med Tore Johansen og Buvik Songlag.
Innset Sanitetsforening vektlegger å arbeide for barn og unge, eldre og nærmiljøet. Dette gjør de ved å samle inn
penger ved forskjellige arrangement i bygda, og ellers driver de med tradisjonelle aktiviteter som Norske Kvinners
Sanitetsforening har drevet med en i årrekke.
— Vi er stolte av å være en forening på 75 år som fortsatt driver aktivt. Det dukker stadig opp ideer om nye ting som
Innset sanitetsforening kan arbeide med, og som kan være innbringende og sosialt for alle aldersgrupper i nærmiljøet. Vi
ønsker oss inderlig ﬂere medlemmer som kan være med å dra lasset slik at foreninga kan passere ﬂere milepæler, sier
Kari Aftreth.
I anledning 75-års jubileet har sanitetsforeninga bevilget 10.000 kroner til hver av Innset skole, Innset barnehage,
Rennebu helsesenter, Hjemmesykepleien i Rennebu og Ambulansen i Rennebu.

Julegate på Å også i år
Julenissen kommer
sikkert på besøk til Å i
år også.

I fjor var det Julegate med diverse
arrangement for første gang på Å.
”Gata” gjennom Å sentrum ble julepynta med enkle dekorasjoner, kornband pryda paviljong og hus i sentrum, julelys i butikkvindu,
Skomakergata sin Adventskalender i
bedehusglasa, og et stort ﬁnt juletre,
skapte en trivelig førjulsstemning.
Ulike aktiviteter gjennom hele måneden ble synliggjort gjennom en egen
kalender som ble sendt rundt til alle
husstandene i Oppbygda. Frivillige
lag og organisasjoner, butikken og
gartneriet, skole og barnehage, alle
var med og gjennomførte en aktiv og
trivelig julemåned. Julegrantenning,
Lucia opptog, Engleutstilling, Syng
med oss kveld, Julelunsj, Nissebesøk,
Julesalg i fjøset, var noen av aktivitetene i fjor.
Folk ga uttrykk for at det var noe
de så absolutt kunne tenke seg å ha
også til neste år, så derfor er folk på Å
nå i gang med å ordne ei ny julegate
og forberede nye arrangement.

... noe nytt
Mye av aktivitetene i fjor blir fulgt
opp også i år, men
noe er nytt. Det blir
”God gammeldags
jul på Segard Hoel”
lørdag 25. november,
og utover desember blir det på
løpende bånd Syng med oss i bedehuset med brødrene Fagerli,
Julegrantenning, Juleverksted på
gartneriet, ”Oppin dag” 9. desember,
Minikonsert med Toner frå Trollheimen i Å-stuggu, Lucia-arrangement og mye,mye mer.
Særlig varmt anbefaler vi et besøk
i Å-stuggu for å lytte til vakre toner
fra Trollheimen med Jeanett Paulsen,
Jo Ranheim og Reidar Landsem søndag 10. desember. Dalførets beste
kaffe og noe godt og bite i, varme på
peisen og levende lys – vi garanterer
en trivelig, og intim kveld i et kjempekoselig miljø.
Vi håper at julegata skal bli enda
bedre enn i fjor, og at mye folk vil
ﬁnne vegen til Å i løpet av førjulstida.
Alle arrangement er for alle som har
lyst til å ta en tur - hjertelig velkommen.
Foto: Avisa Sør-Trøndelag
Tekst: Maj Britt S. Hess

Førjulskonsert
i Kvikne kirke

Fredag 8. desember kl 19.30 inviterer Tone Hulbækmo og Hans
Fredrik Jacobsen til ei stemningsfull
og varm musikkopplevelse i den særegne og intime Kvikne kirke. Med
musikk og sanger knyttet til jula, fra
middelalderen til vår egen tid, men
og annen vakker musikk og tekster
som passer for stunden, alt framført
på en personlig måte. En konsert preget av den mangfoldighet som etter
hvert er blitt disse to musikernes
varemerke. Både instrumentarium og
repertoar borger for stor variasjon og
spennvidde: Himmelske harpeklanger, trillende ﬂøytespill og frydefulle
sanger i totakt og valsetakt.
I tillegg har de to musikerne en
frisk og uhøytidelig presentasjonsform og er svært samspilte etter
mange års konsertvirksomhet i inn og utland.
Konserten arrangeres i samarbeid
med Kvikne menighetsråd.
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Beredskapen fungerte

På kols-dagen 15. november hadde LHL Rennebu stand på butikkene
I forrige uke skjedde ulykken som mange hadde som skrekkscenario på
i bygda, og for å informere om hva grunn
av de dårlige veiene i distriktet. Bussulykken i Nåverdalen med polske
kols er. Kols er en kronisk obstruktiv arbeidere
bedre enn først antatt. Årsaken til ulykka var spesielt glatt føre i
lungesykdom og er vår nye folkesyk- området oggikk
ikke
slitte dekk.
dom.
Redningsaksjonen som ble satt i gang var storstilt, og alle involverte parter
har fått ros for rask og profesjonell håndtering av ulykken. Ordfører Bjørn
Rogstad sier til RN at hjelpeapparatet her i Rennebu øvde på en sammenlignbar ulykke i vår, og hadde derfor fersk erfaring. — Vi har sett faren for at vi
kunne få ei slik ulykke i vårt distrikt, og det gjelder derfor å være
forberedt på det verste, sier Bjørn
Rogstad. Rennebu kommune ved
ordføreren har fått takkebrev for
godt utført arbeid i forbindelse
med ulykka, og vi gjengir det i sin
helhet nedenfor.
Lensmannsbetjent Bjørn Trøite, ambuLHL Rennebu mener det er viktig lansemannskap
Landrø og
i sitt arbeid å gi informasjon om hva Martin Bøe klar Jostein
for
å
ta
i mot skadede
kols er. Kronisk betyr at tilstanden busspassasjerer i samfunnshuset.
har vart i ﬂere år og at den varer ved.
Obstruktiv er at det er trangt i bronkiene, som fører luft til og fra lungene.
Over tid vil en merke kols ved at du
blir kortpustet ved selv små
anstrengelser, og at du ikke greier å
gjøre så mye som før. Ved kols kan
du altså ha forskjellig grad av tung
pust og kort pust i blanding.
Slimhinnene i luftveiene er oftest
svært lette å irritere og med påfølgende tetthet, hoste og piping i brystet.
Årsaken til kols er vanligvis røyking, men også i form av arvelige
egenskaper. Nyere undersøkelser
viser at også andre forurensningskilder, som innen industrien, over tid
kan bidra til utvikling av kols.
Har en først fått kols blir en aldri
helt bra. Men hos mange kan symtomene med hoste og tetthet behandles
ganske effektivt med astmamedisiner. Å stumpe røyken, for de som
røyker, er det viktigste tiltaket du kan
gjøre for at lungesykdommen ikke
forverrer seg.
Rehabilitering og mestring i å leve
med sykdommen er viktig ved kols.
Fastlegen din kan søke deg til rehabiliteringsinstitusjonene, og for vårt tilfelle Røros Rehabiliteringssenter. Det
er viktig for LHL Rennebu at kolspasienter får et godt behandlings- og
rehabiliteringstilbud, sier lederen i
LHL Rennebu Jostein Berntsen
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Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Har du problemer
på eller utenfor veien,
kommer vi gjerne
og hjelper deg!

Brønnboring

Vann og energibrønner - Jordrenseanlegg hytter/boliger

Edvin Eide: 950 34 056

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

Nå er det på tide å tenke på julegavene
Mange lokale bøker, bl.andre
"Sagn og fortellinger fra Rennebu" av Ingebrikt Rokkones,
"Grender innved Trollheimen", "Tradisjonsmat i Rennebu"
Superundertøy fra Norheim - Ulvangsokker
Hansker, luer og votter

Velkommen innom til en trivelig julehandel!
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RENNEBUA as
Berkåk, tlf 72 42 61 51

har åpnet JULEBUTIKK
(i tidligere KVO-rommet)
Her har vi samlet alle julevarer,
samt en del andres varer
TILBUD på suppe- og middagstallerken
av Villmarkserien ÷20%

÷10% på nål og
anheng
fra Rennebuserien
Velkommen til en trivelig
JULEHANDEL

Fine julegavetips
-flotte keramikkfigurer
og hjerteskåler/krus fra
keramiker
Trine Fredsdatter Lerfald.
Åpn.tider:
Ons18-21 Fre12-19 Lør10-15
Har også utsalg i “Julebutikken”

tlf 72 42 64 73 - 48 27 26 49

Adventstaker, lys, duker, brikker mm
Mye nytt fra Black Design i juleting

Juleaktiviteter
i Rennebu
28. november Vi lager adventskrans hos
Berkåk blomster
30. november Tove Nyborg design – viser sine
strikka klær på Julebutikken til
Rennebua
3. desember Adventstur til Herremssætra
kl.12.00
3. desember Julegrantenning Berkåk kl.18.45
3. desember Lysmesse i Berkåk kirke kl. 20.00
5. desember Konsert med elever i Kulturskolen,
Innset kirke kl.19.30
6. desember Vi lager dørkrans/dørpynt –
Spiren. Påmelding innen 4. des.
7. desember Pensjonistkveld på Julebutikken,
servering av gløgg.
Åpen kafe på Frivillighetssentralen
til kl.18.00
8. desember Konsert med Tore Johansen/
Buvik songlag i Innset kirke
kl.23.00
11. desember ”Mens vi venter på jula…”
Fortellerstund for ungene på
Julebutikken v/Maj Britt kl.16.00
og kl.17.00
Vi lager julekort og koser oss med
noe godt.
14. desember Salg fra elevbedrifter kl 12.15-17
Julebutikken til Rennebua
14. desember Adventsstund på biblioteket
kl.16.00 – 19.00
Servering av gløgg
15. desember Julekonsert i Rennebu kirke
kl.19.30
18. desember Salg fra elevbedrifter kl 12.15-17
Julebutikken til Rennebua
Julebutikken til Rennebua ligger i
Sparebankgården på Berkåk, og både Rennebua
og Gardsbutikken Buret har utsalg i butikken.

Adventstilbud

Fine fredsliljer NÅ 49,Rebustorget
Berkåk
Tlf 72 42 74 45

Berkåk
Blomster

Rennebua
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Vi hjelper deg med

juleantrekket

Har du funnet drømmeboligen,
bør du tenke på
hvordan du skal
unngå marerittet!

Avbildet

Skjørt 299,Topp 399,-

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

Stilige sorte draktjakker 499,Spennende nyheter
fra Friis & Company kommer!

Rebustorget,
Berkåk
tlf 948 38 901
Butikken for den selvbevisste kvinne – uten alder

Advent
Lag din egen advents-/julekrans.
Vi har tilbehøret.
Halmkranser, vikletråd, bar.
Stort utvalg i pynt, bånd m.m.
Vi hjelper deg!

VIKTIG INFORMASJON
TIL VÅRE KUNDER
Nye åpningstider
mandag-tirsdag 9-15
torsdag - fredag 9-15
telefontid onsdag 9-15
tlf kontor 72 42 75 50/fax 72 42 71 51
eksperten@c2i.net

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

Dekk-tilbud
Vi skaffer de fleste ledende dekkmerker,
pigg/piggfritt, til KNALLPRISER
Åpningstider Berkåk: onsdag 9-16 og torsdag 13-16
Åpningstider Gunnesgrenda: ring for avtale

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka, GUNNESGRENDA/BERKÅK
tlf 411 90 680 – e-post kjeka@start.no

Lilla blomster,
servietter og lys

Ledig kapasitet
på julebord

Åpent kurs 28. nov!

Ring oss for meny og pristilbud
tlf 72 42 76 98

Berkåk Blomster
Berkåk - tlf 72 42 77 28

Rebustorget, Berkåk
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Advent og Jul TILBUD
på Å - 2006 Rosemalte treartikler
25. NOV
"God gammeldags jul på Segard Hoel" kl 11-16
Å-stuggu: Kaffebar'n e oppin all' laudåggå i desember
(firri jul) kl 12 - 18
02. DES
Å Bedehus kl 11
Song tå'n Brage og'n John Fagerli
Salg tå kaffe og god' småbrød
Loddsalg og åresalg
03. DES
Jul'grantending i samfunnshusa kl 14 med fint program - sjå plakat på Bu'n
05. DES
Jul'verksted på Gartneria kl 19 - pynting tå dærkransa o.a. Påmelding.
09. DES
Oppin dag på Å:
Å-bua og Gartneriet åpna kl. 9
Salg frå Fjøsa på Gartneria frå kl. 10:
- nissa - Eva Kulbrandstad
- "tårn-kaku-ringa" - Astrid Fossmo
- lems' og smultringa - Målfrid Grendal
- keramikk - Renate Grøset
- matto - Margrethe Saltnes
- smykko m.m. - Anne Merete Aa og Ann Kr Hoem
Å Bedehus kl 12 Opplesnad tå Liv Nygård, Allsong
leda tå Sigurd og Nils
Salg tå kaffe, småbrød og riskrem. Loddsalg.
Paviljongen: Salg tå koinnband og jul'tre - Kari
Hanna Gunnes
Å-stuggu: Kaffebar og salg frå elevbedrift
10. DES
Minikonsert i Å-stuggu kl. 19.30
Tona frå Trollheimen - Jeanette Paulsen og Jo Ranheim
11. DES
Jul'verksted på Gartneria kl. 19 pynting tå dærkransa o.a. Påmelding.
13. DES
Lucia-kveld kl. 18.00: Luciatog og fint program i
gymnastikksala - sjå plakat på Bu'n
17. DES
Søndagshandel på Bu'n m/julelunsj i Bedehusa og
nissa på besøk
Jula synges inn i Me'dals-kjerkoin kl. 20
19. DES
Jul på Bua - servering av gløgg
21. DES
Jul på Bua - nissebesøk, hesteskyss og musikk kl 18.00
23. DES
Jul på Bua - lørdagsåpent til kl 18.00
AINNDA'N
Jul'trefest i Å samfunnshus kl. 14
TREIDA'N
Jul'skirenn
TREIDAGSFEST i samfunnshusa om kveld'n

m/trollmotiv

÷50%

(så lenge beholdningen rekker)

20.11.-02.12.

10 kg farin kr

Å

99

00

Jerpstad
tlf 72 49 86 50

God gammeldags jul
på Segard Hoel - Å i Meldal
Lørdag 25. november kl 11-16
Med hest og sledekjøring,
nisse på låven og dyr i fjøset.
Aktiviteter i stuer og fjøs.
Salg av gardsmat og husflid.

Velkommen til julestemning
Arr Segard Hoel

Rennebu Nytts
“Julenummer”
og siste nummer for året kommer
TORSDAG 7. DESEMBER.
Frist for innlevering av stoff er
torsdag 30. november.
Tlf 72 42 76 66
epost: dagfinn@mediaprofil-as.no
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KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Ønsker å kjøpe brukt vest til
Rennebu-bunaden.

Innset Sanitetsforening 75 år, jubilerer med

Str. ca. 36-38. Tlf. 72 42 59 55 (kveld).

Midnattskonsert

MEDLEMMER OG AVLØSERE
I RENNEBU AVLØSERLAG

8. des kl 23.00 i Innset kirke

Det er nå igjen 2 utlønninger for 2006.
Frist for innlevering: 1. og 14. des.
Utlønning 14. desember erstatter utlønning i
januar. Neste utlønning blir ikke
før 15. februar 2007 med innlev.frist 1.februar -07.
Husk sein postgang før jul, skattekort og bankkontonr.
Har du erfaring med fjøsarbeid og ønsker arbeid i helger
/juleferie, ta kontakt på tlf 72 42 77 22 og
vi formidler oppdrag.
God Adventstid og Julehelg fra Rennebu Avløserlag !

Buvik Songlag
og

Tore
Johansen

FOTBALL
Førjulsfotball for gutter født 1995/96
torsdag 7/12-06 kl 19.30 - 21.00
torsdag 14/12-06 kl 19.30 - 21.00
torsdag 21/12-06 kl 19.30 - 21.00

Rennebu Pensjonistforening
innbyr sine medlemmer til julebord
i Samfunnssalen 16. des 2006 kl 13.00.
Pris kr 100,- pr person.
Påmelding på medl. møte 29.11.06 eller pr tlf til Turid
72 42 66 47 eller Arne 72 42 74 36 innen 10.12.06.
Styret

Bill pris kr 200,selges på Rennebu Turistkontor, Innset Samvirkelag,
Domus Oppdal

Julegave
til hele familien!

Prosjekt Damekor!
Savner du Damekoret?
Vi starter nå et prosjekt mot en
jubileumskonsert høsten 2007. Interessert?
Ring for påmelding til Johanne Eggan 72 42 56 55 eller
send SMS til 48 21 27 07 eller 41 42 61 03 innen 15.
desember. Melder det seg nok sangglade damer, innkalles
det til et møte på nyåret hvor øvingskvelder/helger blir
bestemt. Leder for prosjektet bli Ann Kristin Haugerud.
Damekor i snart 50 år!

“Jul i Skomakergata”
Rennebu skolekorps julebasar
i Rennebuhallen fredag 1. desember kl 18.30
Åresalg - Tombola - Hovedlotteri - Smultringer m.m.
Kaffesalg med noe attåt.
Underholdning av aspiranter, juniorer, drill og hovedkorps.
Kom innom og treff gode gamle skomaker Andersen,
bakermester Snipp med ﬂere!

RIL overtrekksdress
Str 140 - XXXL kr 850,Fåes kjøpt hos
Liv Lian Kosberg, 971 83 310

Jubileumsboka
Kappestrid og dugnadsånd

kr 290,-

Rennebu kommune
Formannskapets forslag til budsjett for 2007
og forslag til nye gebyrregulativer legges ut
til offentlig ettersyn ved servicetorget og
hovedbiblioteket på Berkåk fra torsdag 30.
november 2006.
Kommunestyret behandler sakene i møte
den 14. desember.
Rådmannen

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

Rennebu Nytt - neste nummer 7. des - frist for stoff 30. nov - Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!

24.11 Pubkveld
Sandbrekka 20-01
24.11 Medl.m/Sesongavsl. NMK R Hallandstuggu 19.00
24.11 Firrijulskveldsmat
Myrhaug b-hus 19.30
24.11 Jub-markering Menighetsh. Menighetshuset 19.30
25.11 Forhåndssalg av lodder til Julemessa Hoelsmoen
på Stamnan og Voll
28.11 Formiddagstreff
Berkåk
11.00
28.11 Treningsskyting
Innendørsbanen 17.00
28.11 Årsmøte/Nominasjonsmøte Hallandstuggu 19.00
Rennebu Fremskrittsparti
29.11 Adventsverksted/Julekrybbeuts Menighetsh 17.00
29.11 Pensjonistmøte
Samfunnshuset 11.00
30.11 Formiddagstreff
Voll
11.00
01.12. Julemesse
Hoelsmo b-hus
01.12 Julebasar, Rennebu Skolek Rennebuhallen 18.00
02.12 Julebord, Næringsforeninga Rennebuhallen 19.00
03.12 Julegrantenning
Rebustorget 18.45
03.12 Lysmesse
Berkåk Kirke 20.00
03.12 Adventstur til Herremssetra Herremssetra 12.00
05.12 Treningsskyting
Innendørsbanen 17.00
05.12 Julekonsert, Kulturskolen Innset Kirke 19.30
08.12 Midnattskonsert
Innset Kirke 23.00
12.12 Treningsskyting
Innendørsbanen 17.00
13.12 Formiddagstreff
Menighetshuset 11.00
14.12 Formiddagstreff
Voll
11.00
15.12 Julekonsert
Rennebu Kirke 19.30
17.12 Låvefest på Nordstuggu Flå
15.00

J U LE B O R D
15. og 16. desember
m e d l eve n d e m u s i k k .
B e o m t i l b u d p å t l f 6 2 4 8 55 50
S ø n d a g s b u f f e t f r e m t o m 17. des!
Besøk våre hjemmesider: www.kviknefjellhotell.no
Telefon 62 48 55 50

IX
Takk og PR
ser
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Berkåk,
tlf 72 42 72 10
åpent 9 - 22 (20)

Kv alitets julega v er til medlemspriser

Umbro vinterdress
Barn før 1099,Voksen før 1499,Petzl Hodelykt

59900
79900
00
429
før 799,mascot Thermodyne 34900
Allergi før 599,Høie sengesett
Sateng før 399,-

22900

Luteﬁsk pr kg
Familieribbe pr kg
Hvetemel 4x2 kg
Pinnekjøtt pr pk

1890
2690
2990
6890

Les kundeavisen på www.coop.no

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

