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No nærme det seg martna
“Selv om vi år har tatt et ekstra
løft en del kulturarrangement, så
glemmer vi ikke at Rennebumartnan
er en av Norges viktigste arenaer
for salg og markedsføring av husflid og håndverk. Og møtet mellom
flinke håndverkere og deres flotte
produkt, og et kjøpelystent og kvalitetsbevisst publikum har og skal
ha hovedfokus også fremover” sier
en forventningsfull og alltid like
spent martnasjef Kenneth Teigen.
“Når en markedsføre seg som
Norges ledende salgsutstilling for
husflid og håndverk, så er det både
forpliktende og utfordrende, men
jeg føler at vi i år har mer å tilby
publikum enn noen gang tidligere”
fortsetter Kenneth som sammen
med martnaskomiteen og nærmere
1000 frivillige står klar til storinnrykk.
Blant de ca 150 utstillerne er
det mange som publikum har møtt
før, men vi har også funnet plass
til nærmere 30 nye utstillere som
du sammen med de andre vil finne
både inne hallen ute på martnasområdet. Som vanlig har vi også i år
måttet si nei til nesten halvparten av
de som har søkt, ikke noen en enkel
oppgave akkurat, men det er med
på å sikre kvaliteten og bredden på
martnan.
Godt håndverk – er det noen
kunst da…
I forbindelse med årets tema har
vi gitt utstillerne flere utfordringer,
som ska lbidra til at martnan også i

år skal bli en opplevelse for publikum. Det blir bla. to produktkonkurranser med fokus på godt håndverk. Produktene i disse konkurransene vil bli ustilt under martnan
og juryering og premiering blir det
også.
For første gang kan vi få benytte
det nyopp - pussa skolebygget. Og
her skjer det mye hele martnan. I
den nye kantina blir det en foredragsserie, hvor Marvin Wiseth
skal holde et lite foredrag på fredag. Lørdag og søndag skal flere av
våre utstillere bidra med forskjellige
interessante foredrag. Vi har også
lyktes i få tak i Anne Grete Sandstad
som ledet den store åkleregistreringa i Sør-Trøndelag fra 1998 til 2000.
Hun vil vise bilder og øse av sin
kunnskap omkring åkletradisjoner i

Supplering på kirkegården mm.

Margaritter 25,Ildtopp 29,Begonia 49,- Caluna 49,-

Trøndelag!
I dette bygget kan du også møte
treskjærerne fra Hjerleid og DIS –
gjengen som driver med slektsforskning. De har flere åpne foredrag og
har i år valgt å ha fokus på utvandringen til Amerika.
Som kanskje mange har registret har vi ønsket oss en del ølboller, ølhøner osv. Dette blir nå en
flott utstilling i skolen som heter
“øl og ornamentikk” som vi håper
kan være et bidrag til et større registreringsarbeid omkring trøndersk
rosemaling og dekor. I tilknytning
til denne utstillingen blir det et
miniseminar omkring dette og gamle ølbryggetradisjoner på lørdag
mellom kl. 11 og 14.
Økt satsing på kultur.
Som mange har fått med seg er
det en skikkelig satsing på kultursida i år.
Her blir det noe for enhver smak
og for alle aldersgrupper. Det blir
flere dager martnasarrangement
enn noen gang tidligere.
Allerede fredag 6. augsut
er det klart for martnasfest i
Rennebuhallen med Sie Gubba.
Musikk som passer for mange
aldersgrupper, men som er spesielt
populær blant de yngre.
Førstkommende søndag er det
klart for den tradisjonelle kulturkvelden for alle, hvor årets programleder er Andreas Lunnan, og
hvor det blir mange lokale og regionale innslag.
Neste onsdag er det Mari Boine i
Innset kirke, hvor det kun er få bil-

Vi har igjen
Glasshjerte-smykker!
7391 Rennebu - tlf. 72 42 74 45
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Rennbygg med trøndelags
beste campingplass

Gullvåg camping har i sommer
blitt kåret til Sør-Trøndelags beste
campingplass av Reiselivsbedriftenes
Landsforening. Det var mulig å oppnå fem stjerner i konkurransen, og
Gullvåg oppnådde hele fire.
Kravene gikk blant annet på markering av stedet, godt vedlikeholdte
veier, førstehjelpsutstyr, belysning,
informasjonstavler, aktivitetsmuligheter, handlemuligheter og vakthold.
te seg å være Sør-Trøndelags beste. Driverne Odd og Oddfrid Nyberg
har drevet plassen siden 1988, sier det
har stor betydning for dem å bli kåret
til dette, og føler det som en ære. Man
får lønn for strevet av slike utmerkelser. Campingen har hatt stor trafikk I
sommer, på tross av at det har vært
dårlig vær, og med utmerkelsen SørTrøndelags beste campingplass, vil
nok trafikken bli enda større framover.

Det Gamle Bildet

Nytt

Dyrlegene har flyttet til Grefstadbygget
Smådyrklinikken på Berkåk
har flyttet inn i nye lokaler
i Grefstadbygget ved Byggmakker. Samtidig har Siv G.
Øie gått inn som deleier av klinikken sammen med Harald
Holm og Knut Ingolf og
Rannveig Dragset.
Klinikken har åpent mandag og onsdag kl 18 - 19. Ellers
har de åpent alle hverdager kl
9 - 9.30 etter avtale.

Såpeopera om granitt

«Det vil være pinlig å presentere
Den Norske Opera i generasjoner
fremover, for eksempel bygget av
kinesisk granitt. Kulturministeren
må gripe inn og sikre at norsk granitt blir valgt», sa SP-leder Åslaug
Haga til VG tidligere i sommer. Haga
sier videre i artikkelen at hun vi er
bevisstløse i forhold til å se mulighetene til å presentere norske produkter, arkitektur og design. — Vi lar
arbeidsplasser i Rennebu forsvinne
for å spare kortsiktige kroner på kjøp
av stein fra Kina.
Steinen som diskuteres skal brukes til fasadestein på det nye operabygget, og ettersom bygget skal illustrere et isfjell som har strandet, passer
Rennebugranitten med sine grønne
spetter godt. Det som skaper diskusjonen er at Rennebugranitten koster

Bildet i RennebuNytt nr. 9 27. mai 2004 viser Borghild Elverum Sætnan
og hennes mann John Sætnan. De tre barna er Olav, Johan Arnt og Solveig
Mary. Familien var bosatt i Elvran, Stjørdal kommune.
Med hilsen Maren Elverum
Her kommer et nytt bilde fra fotograf Rasmus Berg. Opplysninger
om bildet kan sendes Volds FotoGrafiske - epost: volds@online.no, eller
til adressen Rebustorget, 7391 Rennebu.

80 millioner mens importgranitten
fra Kina koster 30 millioner.
Viktig med kvalitet
Geologiproffesor Ellen Roaldset
har sagt til Dagsavisen at kvaliteten
er viktig - ikke bare pris, og generelt
mener hun at norsk stein har bedre
kvalitet enn stein fra mange andre
land.
Et av de siste innspillene har kommet i Aftenposten, der det lanseres å
bruke granitt både kina og Rennebu.
— Det vill vært steinartig hvis det
ble valgt granitt fra Rennebu, og det
virker som om det er stor politisk
støte for å bruke norsk, sier ordfører
Trond Jære. Avgjørelsen faller i slutten av august.

Rennebu Nytt
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Kvartfinale på jentene i Norway Cup
Smådyrklinikken på Berkåk

Rennebus jentelag i Norway
Cup. Foran f.v: Heidi Rønning,
Ann Bodil Kosberg, Nina M.
Smørsgård, Kristin Hellstrøm
og Ida Kjølstad Solberg. Bak
f.v: Eirin Aspeggen, Marethe
Johnsen, Guro Lenes, Marita
Bjerkset Teigen, Ingrid N.
Pedersen, Bodil Hage Hansen
og Toril Kvam.

Rennebu Kommune

Adresse:
E-post:
no
Telefon:
Telefax:
Åpningstid:

Berkåk, 7391 Rennebu
post@rennebu.kommune.
72 42 81 00
72 42 81 01
08.00-15.30

Ordfører Trond Jære

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

Øl og ornamentikk i trøndersk drikkekultur
ØL

Rennebumartnan har i år en flott utstilling av gjenstander knyttet til den gamle ølbryggerkulturen i
Rennebu. Med god hjelp av husflidslagene på Innsett og
i Rennebu, lokalbefolkningen, historielaget, Rennebu
Bygdemuseum samt Rennebumartnan og Birka, har ØL &
ORNAMENTIKK fått en pangstart.
I Norge har en dyrket korn helt
siden brosjealderen og siden har det
blitt brygget øl her, i 6000 år…
I gamle dager var alle gårdene var
pålagt å dyrke humle og å brygge øl,
man hadde humlegårder eller humlehager. Øl var en allemannsdrikke og
ble brukt til det daglige, under arbeid
i høyonna sto det alltid et ølkrus på
bordet som en kunne drikke av, og
det ble fylt på etter hvert. Når det
var sammenkomster og fest sto ølbollen på bordet, den kunne være opptil en meter i diameter, i den fløt det
en ølfugl som øse til å drikke av. Øl
ble brygget både til begravelse, høytid, dugnad og fest. Ølet var også en
rik B-vitaminkilde da som nå, når en
drikker med måte.
ORNAMENTIKK
Trøndersk rosemaling er særegen.
Hvert distrikt har hatt egne sine tradisjoner og særpreg. En har blitt
inspirert utenfra, og har etter hvert
utviklet sine egne mønster og tradisjoner med særegen ornamentikk på
bruksgjenstander, skap, kister, interiør med mer. Dette varte helt opp til
1930-årene.
Dekoren
i
bygdene
lengst
vest i Trøndelag har slektskap
med Nordmøre. Likeså ser vi at

Oppdalsdistrsiktet har slektskap med
Gudbrandsdalen, og vestover mot
Møre. Kunstnerne satte sitt preg på
rosemalingen og utviklet sine egne
mønster og ornamentikk ut i fra hva
en var inspirert av.
På utstillingen nå under Rennebumartnan, kan en ta i øyesyn de mest
fantastiske
fargekombinasjoner
malt på boller, kanner, ølhøner…
Mønsteret kan være fra de enkleste
tulipaner, til overdådig mønsterkombinasjon.
Det finnes et uttall av “bollerim”
som er skrevet rundt kanten av ølbollene. Tidligere kunne en se at rimene
gjenspeilet holdningene til de enkelte
eiere, men flere rim var almene og
fantes over hele landet.
En ønsker å gjøre Trøndelagsfylkene mer bevisst på deres gamle
rosemalings tradisjon. De senere
årene har det vært en rekke rosemalingskurs i Telemarksstil som ikke
har noen forankring i den gamle
Trønderske
rosemalingskulturen.
Denne er i dag utbredt og mange tror
at det er dette som er rosemaling,
men den er så mye mye mer…
Etter initiativ fra husflidskonsulenten i Sør-Trøndelag i samarbeid
med husflidskonsulenten i NordTrøndelag, Sverresborg Folkemuse-

um, vil en i samarbeid med fylkeshusflidslagene og andre samarbeidspartnere registrere gjenstander
i tre knyttet til ølbryggerkulturen i
Trøndelag.
Vi er glade for at Rennebumartnan
og
Birka,
Rennebu
Historielag, husflidslagene i Innset og
Rennebu og Rennebu Bygdemuseum
ville være fødselshjelp til prosjektet,
og har grepet fatt i denne sjansen for
å registrere gjenstander, samt lage
utstilling en unik utstilling av gjenstander knyttet til ølbryggerkulturen
her i Berkåk.
Det er en viktig kulturviten som
holder på å gå tapt blant folk flest
som en nå ønsker å gjøre noe med. I
vår tid hvor vi også har øye for det
enkle, det som er annerledes, og det
som har rot i våre gamle røtter, er
tiden moden for å ta denne tradisjonen i nærmere øyesyn.
En stor takk til
Birka og
Rennebumartnan som ønsket å gi fødselhjelp til ØL & ORNAMENTIKK
Sidsel Skjelfjord
Husflidskonsulent
i Sør-Trøndelag
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Eldretur med
Rennebu Sanitetsforening

Den 16. Juni arrangerte sanitetsforeningen busstur for oss som har passert de 70. Turen gikk dene gangen til
Hitra. Den startet i regn og kaldhustrig vær, og det regna jamt og trutt
helt til vi dukket under fjorden på
Hemnskjel. Vel oppe på jordoverflata
igjen på Hitra var det opphold, og det
var det under hele oppholdet der og
på mye av heimturen.
På Hitra fikk vi med oss en ypperlig guide, ei dame knytta til kystmuseet på Fillan. Hun var godt kjent, og
fortalte oss mye interessant om Hitra
på turen hele øya rundt. Første stopp
var på Hopsjøbrygga. Der fikk vi servert nydelig fiskesuppe og rundstykker, og verten underholdt med gitar,
munnspill og og sang. Dette er det
gamle handelsstedet Hopsjø, der det
har vært drevet handel av forskjellig art gjennom mange generasjoner. Brygga er stor og har tre etasjer,
og det er en interessant samling av
fangst- og fiskeutstyr der. Det fantes
også et imponerende stort kjeveben
av en blåhval,
Fra Hopsjøbrygga kjørte vi til
Dolmsundet opplevelses-senter, med
lilleputtbyen «Dolmen by» og et
langhus fra jernalderen, bygget opp
slik som man mener de var på den
tiden. Dette var interessant å se for
oss som har bevart omriss av langhus
fra jernalderen ved Skjepphaugen og
i Kjønnmoen.
Siste stopp var kystmuseet for
Sør-trøndelag, som holder til i det
nedlagte meieribygget på Fillan. Her
fikk vi bl. a. se oppført et tidsbilde
om folket og dagliglivet i «Flatvika»,
framført på en glimrende måte av
ungjenta «Marie».
Det var imponerende å se hva
Hitra har fått ut av sin satsing på
turisme. En fikk inntrykk av at personer knyttet til kystmuseet betydde
svært mye i denne sammenhengen.
Kanskje vårt «Nasjonale senter», når
det kommer, kan bli en slik krumtapp
for utviklingen av turistnæringa her ?
Tusen takk for Rennebu sanitetsforening for en interessant og svært
trivelig tur !
Hilsen fra
takknemlige turdeltakere

Nytt

Rennebu kommune
Salg av bolig

Rennebu kommune skal selge boligen Trondheimsveien 74
på Berkåk. Boligen står på festet tomt.
Kommunen står fritt til å vurdere alle innkomne pristilbud
- dvs. kommunen kan forkaste alle pristilbud.
Boligen kan besiktiges etter avtale. Verditakst over
boligeiendommen kan fås ved henvendelse til servicetorget.
Skriftlig pristilbud sendes Rennebu kommune v. rådmannen
innen den 1. september 2004.
Dersom det kommer inn flere pristilbud
vil det bli avholdt mindt en ny budrunde. - Rådmannen 				

Åpent idémøte

Rennebu pluss – landbruksplan for Rennebu
1 Hva er sterke og svake sider med landbruket i Rennebu ?
2. Hvilke strategi skal velges og hva skal være hovedmål framover ?
3. Prosessen legges opp etter modellen “Trøndersk tenkeloft”
Innleder: Jon Husdal, Sør-Trøndelag Bondelag.
Møt opp på Nerskogen Skisenter,
torsdag 5. august kl.19.30 og si din mening!
Enkel servering Velkommen!

Kronerulling Sansehage
Unni Smestu			kr.
200,Inge Grut, Solfrid Viggen, Vigdis Teigen
Aud Gunnesmo Sæther
kr.
200,Oline Lien, Gunn Sanden, Evy Beate Haug
Liv Inger Sundset		
kr.
200,Arne Holm, Anne Karin Nyberg, May Britt
Sundset
Bente Gunnesmæl		
kr.
200,Olaug Knutsen, Inger Forren, Johanne
Aalbu
Ingeborg Kirkebø		
kr.
200,Marit Øverland, Oddbjørg Bruholt, Ingrid
Lånke
Ragnhild Nylende		
kr.
200,Jorid Flatås Granheim, Ingrid Olsbakk,
Kristin Sundset
Janne Eggan			kr.
200,Eva Lilleindset, Monica Sanden
Borgny Lien			kr.
200,Borghild Hansen (Berkåk), Sigrid Ramlo
Ambjørg Ytterhus		
kr.
200,Kirsten Langklopp, Ingeborg Anny
Halgunset, Marit Sæter
Johanne Holiløkk		
kr.
200,Doris og Arne Sæter, Aslaug Krovoll
Astrid Flå			kr.
200,Oddny Grøtte, Marit Meslo, Anne Marie
Øverland
Signy H. Flotten		
kr.
200,Arild Skjulshus, Asbjørg og Tore Sigstad
Gunhild Rogogjerd		
kr.
200,Ingrid Sæther, Gudveig Drugudal, Sigrid
Lundaløkk
Anita Rømo			kr.
200,Siv Stokke, Astrid Strand, Tordis Bjørnstad

Anne E. Brattset		
kr.
200,Borgny Hansen, Sverre Sæter, Leif
Gunnesmæl
Hanna Lien (Grindal)		
kr.
200,Johanna Hoset Nergård, Margit Aas
Steigendal
Anne Marie Øverland
kr.
200,Randi Hårstad, Ragna Myrmo
Bjørg Olsen			kr.
200,Eli Bjørseth, Siri Olsen
Eldbjørg og Eiliv Grut		
kr.
200,Kjell Prestrønning, Dagfinn Rodal, Erling
Kjerstad
Einar Husan			
Jon og Arne Havdal		

kr.
kr.

4 000,400,-

Disse har betalt kr. 200,-:
Margot og Inge Aune, Johanna og Kåre
Solum, Ingjerd og Arne Jære, Anna
Wiggen, Johanne Berg Bakk, Reidun
Dalsegg, Ragnhild Holm, Annbjørg Lium,
Randi Sundset, Anny og Ole Knutsen,
Tora Husan, Ingeborg Halgunset,
Mariann Lien, Sissel Irene Lium, Anne
Ingeborg Sørhus Jære, Einar Engdal,
Møyfrid Irene Flotten
Innbetalinger til
Sparebank 1 Midt-Norge, Berkåk!
Ønsker noen å bidra med konkrete ting,
ta kontakt med Borgny eller Turid ved
Rennebu Helsesenter!

Rennebu Nytt
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Ut på tur?

Vi har fiskeutstyr og gåstaver,
samt sykkelutstyr som korg, sideveske og hjelm
- Shorts og T-skjorte fra Frank Shorter, kr. 199,- pr. del
Vi har også skolesekker og bager

Velkommen innom Turistkontoret!
Inter Revisjon Orkanger AS

Rennebu Turistkontor
Rennebu Turistkontor - Rennebu Næringsforening

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

Adresse: Røhme Gård, 7300 Orkanger
tlf. 72 48 15 00

Adresse Rennebu: Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu
tlf. 72 40 23 39

Hytter og Hagemøbler
tlf 72 42 73 29
7391 Rennebu

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

Brønnboring

Vann og energibrønner - Jordrenseanlegg hytter/boliger
- 20 år i bransjen -

Solide og
sammenleggbare
fritidsmøbler
Redskaps-/gjestehytte av villmarkspanel
3x2 m.
Leveres ferdig montert/byggesett kjøres på lastebil/traktor

Tilbud 14.500,-
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Nytt

Velkommen til

Kulturkveld for alle

Rennebuhallen, Berkåk
søndag 8. aug kl 19.30
Kveldens programleder:

Åpning på to
hjul

Andreas Lunnan
Billetter:
voksne kr 100,barn kr 50,-

Skjolden,
Mortensen
og andre

Etter
forestillingen:

Kulturkafé

med utstilling i Samfunnssalen

Konsert i Innset kirke
onsdag 11. aug 04
kl 19.00

Martnasfest
Rennebuhallen, Berkåk

Fredag 6. august 2004 kl 21.00
kr 200,-

Mari Boine
m. band
kr 200,-

At stage kl 22.30 - 01.00 Salg av billetter
ved inngang

Over 50%
av billettene
er solgt!
Billetter får
du kjøpt på
Rennebu
Turistkontor
tlf. 72 42 77 05

Martnan er
13. - 15. august 04
150 kvalitetsutstillere fra hele
Norge

Rennebu Nytt
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KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Ilfjellet grunneierlag
Rådyrjakt 2004

Hjertelig takk for all oppmerksomhet i
anledning konfirmasjonsdagen.
Audun, Sunniva og Ottar

Bukkejakt fra 10.08. ordinær jakt fra 25.09.
Tillatt med kortbent hund fra 24.10.
8 fellingstillatelser/15 kort a kr. 500,Bestilling av kort på tlf. 90592643
Trekking av kort 08.08. grunneiere har fortrinnsrett.
- styret -

MARKDAG BRINGEBÆR

Hos Kari Hanna Gunnes – Gunnesgrenda, Rennebu
tirsdag den 24.august kl.10.30-ca 12.30
Vi treffes til en uformell prat om bringebærproduksjon.
Kari Hanna deler sine erfaringer med oss
Kaffe og noe å bite i!
VEL MØTT!
Info på: 950 25 177 - Merethe
Arr: Knoppskyting fra fjord til fjell

Saudag på Eisætra ved Skaumsjøen
lørdag 21. aug. kl 12.00

Saunæringa i Rennebu inviterer ti lmiljødag for alle.
gjeterhund i bruk, ridning, faglig innslag og servering av
grillmat og kaffe.
Ring tlf 48 00 61 74 for å avtale skyss fra demningen og
opp til sætra, for de som ønsker det.
arr.: Rennebu sauavlslag ved Klevgårdene og Bulia Beitelag

Salg av overskuddsmateriell

Rennebu kirkelige fellesråd har
ølgende brukte utstyr til salgs:
- Bolens traktorgraver, ca. 1980-modell
- 2 stk. teletinere
For nærmere opplysninger om utstyret og besiktigelse kan
Svein Kosberg kontaktes.
Utstyret selges som forevist til høystbydende.
Bud mottas innen 16.august
til Rennebu kirkelige fellesråd, bostboks 37, 7399 Rennebu
eller på tlf. 72402350.

AutoMester
Flere glade bilister

Periodisk kjøretøykontroll
tar du hos oss!

BERKÅK BIL a.s
- autorisert bilverksted -

7391 BERKÅK - Tlf. 72 42 75 90

tlf. 72 42 75 90

Hjertelig takk for all oppmerksomhet i anledning
Anitas konfirmasjon.
Anita, Anne Ingeborg og Trond Jære
Takk for oppmerksomheten på 80-årsdagen min!
Johanna Solum
Takk for oppmerksomheten på 60-årsdagen min.
Halldiss Alida Mykløy
Takk for all fin blomster jeg fikk i forbindelse med
sykehusoppholdet. Det gledet meg!
Olga Voll
Takk for oppmerksomheten på gullbryllupsdagen vår.
Ingjerd og Arne
Hjertelig takk for oppmerksomheten på dagene våre
Borgny og Albert Hansen
Takk for gaver, blomster og hilsninger i
anledning min konfirmasjon.
Linda Havdal

Rennebu Turforening

arrangerer tur til Innerdalshytta og evt. Innerdalstårnet
21. - 22. august. Påmelding til Gudveig Drugudal
mob 97 76 08 81 innen fredag 13.8.

Rennebu kommune
LEDIGE STILLINGER

Ved enhet for hjemmebasert pleie og omsorg
er følgende stillinger ledige:
SYKEPLEIER SKO 7174
50% fast stilling, f.t. i døgnturnus med
arbeid hver 4. helg.
HJELPEPLEIER SKO 7076/
OMSORGSARBEIDER SKO 7512
50% fast stilling, f.t. i døgnturnus med
arbeid hver 4. helg
Stillingene kan ikke deles. For stillingene
gjelder lønn og arbeidsvilkår etter kommunalt
avtaleverk. Søkere må disponere bil som
godtgjøres iht. regulativ.
Kommunen disponerer to tjenestebiler
Nærmere opplysninger om stillingene kan fåes
ved å kontakte nestleder HPO, Wenche Teigen
tlf. 72 40 25 25.
Søknadsfrist 19.08.04.
Søknad med CV og attester sendes:
Rennebu kommune, Rådmannen,
7391 Rennebu.

RETURADRESSE:

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

Rennebu Nytt -

neste nummer 19. aug - frist for stoff 13. aug -

Dette skjer i Rennebu!
06.08.
08.08.
11.08.
13 –15
13.08.
22.08.
16.00
23.08.
20.00
23.08.
18.00
24.08.
18.00
24.08.
25.08.

Martnasfest m Sie Gubba Rennebuhallen
Kulturkveld for alle
Rennebuhallen
Kirkekonsert m Mari Boine Innset kirke
Rennebumartnan
Åpning Rennebumartnan		
Sykkelløp (RIL/FYSAK)
Fra KRK
Rennebu-Karusell

Havdal

Idrettsmerkeprøve

Berkåk

Idrettsmerkeprøve

Berkåk

Dugleiksmerket
Sykkelprøve
RIL Friidrett
25.08. Pensjonistmøte
30.08. Klubbkveld, RIL O-gruppa

21.00
19.30
19.00
11.00

Rennebu Skytterlag
Berkåk
18.00
Samf.huset, Berkåk 17.00
Rødåsen

Rennebu Nytt

Sykkelløp rundt Slette

Søndag 22. august arrangeres tredje løp i
sykkelkarusellen rundt Slette. Start kl. 16.00 fra KVO.
Kort og lang løype.
Sykkeløpet er lagt opp slik at alle som har sykkel, små
og store, sprekinger og søndags syklere skal kunne delta.
Det vil bli kafferservering ved Gapahuken.
Møt opp til en trivelig ettermiddag!
Det er sykkel i premie som vil
bli uttrekt blant dem som har
deltatt i tre av fire løp.
Sykkelen til en verdi av kr. 5000,er sponset av Intersport Oppdal
og Sparebank 1 Midt Norge.
Neste og siste løp i
Sykkelkarusellen blir på Nerskogen
søndag 12.september.
Arr. Trimavd. RIL og FYSAK

Rennebu Turistkontor - Rennebu Næringsforening

Det skal lønne seg å handle gult
PARTI-KJØP

Luxusgrill

600 gr Skjeggerød

17

90

MP3-spiller
128 mb minne m. LCD-skjerm

Flintstek

39

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

løs vekt

18

90

kg

Isberg

marinert Skjeggerød

90

Reker

salat

489

00

			

9

80

stk

Berkåk

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

