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Kultur ei hel uke ...
Det er første
gang det arrangeres kulturvukku her i Rennebu. Det hele startet ved en tilfeldighet - men
resultatet blir ei
uke der en kan
oppleve lokal
kultur hver dag.
Ideen til Kulturvukku begynte med at
Rennebu Skolekorps
med
arrangementet
RennebuSpæll
og
Rennebumartnan med Dugnadsfolkets jubileumsfest ville legge sine arrangement til
samme helg for bl.a. å utnytte scene, lyd og
lys. Så oppdaget de at det var samme uke
som Rennebu Ungdomsskole skulle ha sin
årlige oppsetning - denne gang «Emil i
Lønneberget». Etter et lite møte mellom disse
tre aktørene, ble det invitert med flere, og dermed var det plutselig nok arrangement til å
kalle det ei kulturvukku. Så fra søndag 16.
oktober og til og med søndag 23. oktober blir
det mulig å få med seg mange forskjellige
kulturelle opplevelser - på forskjellige steder i
bygda.
Årlig Kulturvukku?
— Om dette blir starten på noe som en
skal kalle kulturvukku hvert år fremover, vet
vi ikke. Nå gjennomføre vi årets kulturvukku,
trekker noen erfaringer, så får vi se hva vi gjør

Gørild Meland og Ann Kristin Haugerud
ønsker velkommen til Kulturvukku i Rennebu
fra 16. - 23. oktober.
videre, sier Kenneth Teigen i Rennebu-martnan. — Det vi kan slå fast er at med bare å
samhandle og samarbeide litt så er det mulig
å få til noe sammen, og det har vi da gjort før
i Rennebu, så hvorfor ikke ei fast kulturvukku?
Gjennom samarbeidet om Kulturvukku
har partene fått støtte fra både næringsliv og
kommune for å få markedsført det som skal
skje på en skikkelig måte. — Da håper vi
selvsagt at folk flest støtter opp om de forskjellige arrangementene denne uka, du finner helt sikkert arrangement som passer for
deg, oppfordrer Kenneth og henviser til både
forskjellige artikler og annonser i denne utgaven av Rennebu Nytt.

Mye nytt i gaver

Tid for å sette høstløken
og plante Erica.

3 Erica 89,-

Rebustorget Berkåk - 72 42 74 45

fra
Black Design m.m.
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Kulturskolen med
minikonserter

Torsdag 20.
oktober vil
Kulturskolen i Rennebu holde to
minikonserter - ved Rennebu
Helsesenter og ved omsorgsboligene
på Voll. Kulturskolerektor Ingolf
Dragseth forteller at det vil bli
månedlige minikonserter fremover i
regi av kulturskolen. Det vil variere
litt hvor konsertene blir holdt, og
aktørene som deltar vil også variere.
På disse to første minikonsertene vil
det bli mest fiolin og piano. — Vi har
mange flinke elever ved kulturskolen
for tiden, så konsertene er vel verdt et
besøk, sier Ingolf Dragseth.

På Sandbrekka har det etter
hvert blitt tradisjon med pub i
regi av UL Framtidsvon. Sist fredag var det pub-kveld, og fredag
i kulturuka er det duket for en ny
kveld. Denne fredagen er det Stig
Løfshus som er trubadur, og det
vil sikkert føre til både opptreden
fra ham og allsang. Samtidig til
det også bli anledning til å ta seg
en svingom - til «hermetisk»
musikk.

RENNEBUSPÆLL 2005:

Absolutt norsk

Kommer:

ABBA-show
Lørdag 12. november

blir det
ABBA-show i Rennebuhallen. Det er
Rennebu Musikkorps sammen med
Rennebu Mannskor og komp som vil
fremføre kjente ABBA-låter. I tillegg
har de med sju solister fra 14 år og
oppover. Alle solistene kommer fra
Rennebu og er valgt ut etter audition.
Rennebu Musikkorps hadde suksess med sin Prøysen-forestilling i
fjor, og de satser derfor på en ny storforestilling med ABBA-låter i år. Det
legges opp til en helaften for de som
ønsker det, for etter forestillingen blir
det dans til levende musikk. Det vil
bli forhåndssalg av billetter.

Motorferdsel
i utmark på vinterføre

For vintersesongene 2005 t.o.m 2009
kan fastboende i Rennebu kommune
søke om løyve for leiekjøring på vinterføre. Søknadsfristen er 15. oktober
2005. Se full utlysning i forrige RN.

Dirigent for Rennebu Skolekorps, Ingolf Dragset, fikk en overraskende avslutning
på korpsets opptreden under RennebuSpæll i fjor.
Lørdag 22. oktober er det igjen
duket for Midt-Norges største underholdningskonkurranse for skolekorps - RennebuSpæll.
— Konkurransen arrangeres i år
for 11. gang, og i år er det også maks
deltakelse, med flere korps på venteliste. Det vil si at 17 skolekorps fra
Midt-Norge får delta i årets underholdningkonkurranse,
forteller
Gørild Meland - leder i arrangementskomiteen.
Stort arrangement
RennebuSpæll er det nest største
årlige arrangement i Rennebu, og
Berkåk vil få besøk av ca 1000 glade
musikanter denne lørdagen. I tillegg

kommer et stort antall publikum, og
— RennebuSpæll er en fantastisk
forestilling der ungene får vise seg
fram på en uhøytidelig, morsom og
kreativ måte. De viser en fantastisk
spilleglede og engasjement i sin framførig. Dette må bare oppleves, sier
en engasjert Gørild.
Årets tema er «Absolutt norsk»
RennebuSpæll har et nytt tema for
hvert år. I fjor var temaet knyttet opp
mot 10-årsjubileet - «jubileum/bursdagsfeiring. I år er temaet «absolutt
norsk», og det vil garantert bli mange
kjente melodier som fremføres på
morsomme måter.
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Orgelkveld og Orgelklubb
Orgelkomiteen som samler inn penger til nytt orgel i Berkåk kirke har to
arrangement i løpet av kommende uke.
Søndag kveld er det orgelkveld i kirka med
påfølgende bevertning og utlodning i
menighetshuset. Medvirkende er husorkester ved Rolf Erik med venner, Gunnar
Bonsaksen, Hovinkoret og Berit Irene
Løvmo med akkompagnement.
Tirsdag 18. er det klubb, flesk og duppe i
Hallandsstuggu. Et populært tiltak som tidligere har samlet mange til et sosialt måltid.
Eli Krogstad lager klubb.

10. klasse slår til med

«Emil i Lønneberget»
10. klasse ved Rennebu ungdomsskole skal i år ha musikalen «Emil i Lønneberget». Forestillingen framføres i
Samfunnshuset på Berkåk den 18. - 19. og 21 oktober.
Det er 5. gangen at 10. klasse ved Rennebu ungdomsskole
skal framføre en musikal. De
tidligere
musikalene
er
"Grease", "Flashback", "Bør
Børson", "Folk og røvere i
Kardemomme by", og denne
gangen er det "Emil i
Lønneberget"... PÅ SVENSK:-)
Leksene og alt annet skolearbeid er satt til siden, og vi bruker både skoletid og fritid på
forberedelser. Nå er det bare
Emil som gjelder...
Alle elevene har fått oppgaver
som enten skuespiller, scenearbeider,
pr- gruppe, kulisser, økonomiansvarlig eller kostymeansvarlig.
Vi er kjempespente på resultaltet,
og hvordan "Emil" blir tatt i mot av
publikum.
hilsen pr-gruppa:-)

Emil (Håkon Aalbu - øverst)
viser frem sine medspillere: Alfred
(Rasmus Trøite), Jone fra Fattigstugan
(John Jostein Reitås), mann fra Småland
(Jan Tore Tettli) og mor Alma
(Sigrid Faber Næverdal).

TV-aksjonen Drømmefanger skal bekjempe vold mot kvinner
Hver tredje kvinne i verden blir utsatt for seksuelle overgrep eller andre
former for vold i løpet av livet. Hver historie er forskjellig. Enten den er fra
Latin-Amerika, Afrika, Midt-Østen, Asia, Øst-Europa eller et sted i Norge.
Men hver historie er også lik. For alle som er rammet,
bærer på den samme drømmen: om å kunne våkne
hver morgen til en hverdag uten vold. TV-aksjonen
Drømmefanger skal samle inn penger til prosjekter som
gir kvinnene mulighet til å skape et bedre liv.
Innsamlingen skjer søndag 23. oktober, og vi håper
alle rennbygger lever opp til sitt gode rykte som givere
også denne gangen.
- Lokalkomiteen for innsamlingsaksjonen -

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

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

Ja, man
skulle kanskje tro at
kulturlivet
gikk i hi på
denne tiden
av
året,
men slik er det ikke. Det er nå det virkelig begynner. Nå er det på tide å
tenke på Ungdommens Kulturmønstring. Som vi alle har lært; "å
øve, øve jevnt og trutt og tappert det
er tingen". Vi antar at en del har startet opp med forberedelsene allerede.
Faktisk har vi kjennskap til at to jentegrupper har startet band, og øver i
rockeverkstedet. Selv om det har
vært mange jenter med på kulturmønstringa før, har vi aldri tidligere
hatt med jenteband. Flott jenter!!!
Men vi trenger mange flere til
mønstringa. Hva med alle dere som
spiller i korps? Tenk om dere kunne
danne noen mindre grupper og delta
på mønstringa. For en del år siden
hadde vi flere slike grupper.
Ellers ønsker vi mest mulig deltakelse med alle mulige typer innslag.
Dere kan for eksempel gå inn på
www.ukm.no og melde dere direkte
på (klikk deg fram til påmelding og
Rennebu kommune) Ellers er det
bare å komme til kulturkontoret om
det er noe dere lurer på.
Rennebu Ungdomsråd vil være
arrangør i år også. Så dere kan jo
snakke med den. De er: Stian
Sandhaugen (leder), Mads Hårstad,
Tuva Børgesdatter Larsen, Ola
Haldor Voll, Asle Kosbergløkk og
Petter Sandhaugen.
Lykke til!
Astri på kulturkontoret
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Rennebu kommunes KULTURPRIS 2005
Rennebu kommune gjenopptar praksisen med å dele ut kulturpris. Utdelingen vil skje hvert andre år under forutsetning av
at det finnes verdige kandidater. Formålet med prisen er å stimulere kulturarbeidet i kommunen, og gjennom prisen vise at
det offentlige anerkjenner og setter pris på det frivillige kulturarbeid som utføres. Kulturprisen deles ut til enkeltpersoner
eller grupper med tilknytning til Rennebu kommune. Lag, foreninger og institusjoner i Rennebu kan også tildeles prisen.
Prisen er fastsatt til kr 10.000,Enkeltpersoner, lag og foreninger kan sende skriftlig og begrunnede forslag til kandidater til kulturprisen. Forslagsfristen for
2005 er satt til 1. november. Forslaget sendes til Rennebu kommune.
Utvalget for HOO vurderer kandidater og tildeler prisen. Opplysninger om kandidatene behandles fortrolig.
Astri Snildal - Enhetsleder kultur og fritid

Dugnadsfolkets jubileumsfest
20 år med martna i Rennebu –
vel verdt en liten feiring!
Derfor inviterer vi den 23.
oktober kl. 19.30 til dugnadsfolkets jubileumsfest i
Rennebuhallen på Berkåk.
Vi håper flest mulig av de
som har bidratt gjennom
disse 20 årene har mulighet til
å komme denne kvelden.
Ideen om en egen markering for
dugnadsfolket dukket opp i 2003 i
forbindelse med at Rennebumartnan
ble tildelt Fylkeskulturprisen. En del
av prisen var kr 25 000, og disse
pengene ønsket styret i Rennebu
Bygdearrangement as skulle settes
unna og brukes i en spesiell anledning, og nå er anledningen kommet.
Martnan er 20 år og da kan det vel
passe å feire seg selv litt?
I løpet av kvelden skal vi forsøke
å foreta en oppsummering av 20 år
med martna. Vi lover en gjennomgang av det vi sammen har klart å
skape, litt om dugnadsånd og hvilken betydning martnan har både
lokalt, regionalt og nasjonalt – både
på det personlige plan, mellommenneskelige og ikke minst økonomisk.
De som kommer skal også få høre litt
om hva andre har sagt om Rennebumartnan og serviceinnstillingen bl.a.
til dugnadsfolket.
Kulturinnslag
I løpet av kvelden blir det også

noen korte kulturinnslag. Vi kan bla.
love et gjensyn med Torill Moe og
Tore Andre Helgemo, og humor med
en ung jente fra Meldal.
Dugnadspenger og gaver
Det skal også deles ut velfortjente
dugnadspenger til alle lag og organisasjoner som har deltatt i forbindelse
med martnan i 2005. I fjor var timebetalinga på kr 70,- pr. time, og hva den
blir i år får dere vite denne kvelden. I
forbindelse med denne utdelinga har
vi involvert en av Rennebumartnans
viktige samarbeidspartnere, nemlig
SpareBank 1 MidtNorge. Marvin
Wiseth kommer, og han har på vegne
av banken med seg en meget spesiell
og hyggelig overraskelse til dugnadsfolket 2005.
Som takk for ypperlig service har
vi nærmest som vanlig fått massevis
av gaver fra årets utstillere, disse
gavene trekker vi blant alle som har

deltatt i dugnad i år, og på jubileumsfesten blir trekningen offentliggjort.
De som er heldige vinnere vil få premien sin utlevert denne kvelden. Når
vi i tillegg nevner at vi skal overrekke
de flotte auksjonspengene til Berkåk
skole , så er vel det meste nevnt, men
en liten overraskelse eller to til har vi
vel på lager til de som kommer!
Martnaskomiteens tur til å være i
komite
Vi håper at flest mulig setter av
kvelden, og melder seg på til en hyggelig kveld i Rennebus storstue. Når
det nå blir jubileumsfest så er det
martnaskomiteen, styret i Rennebu
Bygdearrangement as, med hjelp fra
Rennebu Musikkorps som er i komite
denne kvelden, og som skal servere
kaffe, brus og bløtkake til alle.
Hjertelig velkommen!
- Kenneth Teigen -

Rennebu Nytt

Rennebu kommune
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Varsel om oppstart av
reguleringsarbeid for Berkåk nord

Anita Grødal fra Oppdal vil holde et

orienteringsmøte om
Mental Helse
på Frivillighetssentralen i Rennebu,
onsdag 26. oktober kl 10.00 - 12.00.
Kaffeservering. Vel møtt!

Tid for influensavaksine
Folkehelseinstituttet anmoder i år at alle i
risikogruppa vaksineres. Det er viktig at ALLE
som skal få vaksinasjonen mot influensa faktisk
tar den. Hver eneste som kommer på konsultasjon vil bli informert om den av behandlende
lege og for enkelte personer vil det bli vurdert
om det er nødvendig.
Rennebu legekontor har satt opp to dager i uke
42 - onsdag 19. og torsdag 20. oktober,
for alle som ikke har anledning til å komme til
en vanlig konsultasjon.
Influensavaksinasjon anbefales til alle personer
som er 65 år og eldre, alle personer som er
beboere på alders- og sykehjem eller uansett
alder personer med en kronisk (langvarig) alvorlig sykdom som for eksempel lunge, alvorlig
hjertesvikt, hjertesykdom, kreft, andre sykdommer som gir nedsatt infeksjonsmotstand…
I år oppfordrer helsetilsynet i tillegg diabetikere å ta influensavaksinasjon.
Kostnadspunkt mellom kr 85,- (for personer i
risikogruppe) og 135,- (for andre)

I henhold til plan- og bygningslovens § 27-1.1 kunngjøres herved oppstart av reguleringsarbeid.
Planområdet ligger like nord for Berkåk sentrum og
omfatter E6 med tilliggende eiendommer. Formålet
med planarbeidet er nye adkomstveger til boliger og
sanering av avkjørsler fra boligtomter og inn på E6.
Spørsmål kan rettes til Plankontoret Oppdal og
Rennebu ved Terje Sivertsvoll, tlf 72 42 81 64/
ts@plankontoret.net eller Statens vegvesen
ved Jostein Rinbø, tlf 73 58 27 44.
Eventuelle innspill sendes Plankontoret Oppdal og
Rennebu, 7391 Rennebu. innen 05.11.05

På grunn av potensiell eksponering må også
helsepersonellet få den vaksinen: helsepersonell på legekontor og sykehjem,
Hjemmesykepleiere og ambulansepersonell.
- Kommuneleger i Rennebu -

Offentlig ettersyn
I medhold av Plan- og bygningslovens § 27-1
nr. 2, legges rammeplan for avløp for hytteområde Granslettet, gnr. 13 bnr. 1, ut til offentlig
ettersyn.
Plandokumentene kan sees på Rennebu
servicetorg og på kommunens hjemmeside
www.rennebu.kommune.no
Eventuelle merknader sendes Rennebu kommune, Berkåk, 7391 Rennebu innen 14.november.
- Rådmannen -

DEN NYE GAVEBUTIKKEN!
Vi har mange fine gavetips i butikken både til deg og badet!

www.bademiljo.no
Åpningstider: man - fre 9-16

RØR-EKSPERTEN A/S
Berkåk, 7391 Rennebu tlf. 72 42 75 50
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K
Samarbeidspartnere for
Kulturvukku
2005:

ulturv kku
16.-23.10. - i Rennebu - 2005
Søndag 16. oktober:

«Orgelkveld»

i Berkåk kirke kl 19.30
- medvirkende: husorkester, Gunnar Bonsaksen, Hovinkoret og Berit Irene Løvmo m. ork.
Etter konserten blir det bevertning og utlodning i menighetshuset - til inntekt for nytt orgel.

Tirsdag 18. oktober:

Emil i Lønneberget

10. klassen ved Rennebu ungdomsskoles årlige oppsetning, i Samfunnssalen kl. 19.30
Kaffesalg starter 1 time før forestilling. Inngang: voksne 70,-/barn 40,-/ barn u. 6 år gratis

Onsdag 19. oktober:

Emil i Lønneberget

10. klassen ved Rennebu ungdomsskoles årlige oppsetning, i Samfunnssalen kl. 19.30
Kaffesalg starter 1 time før forestilling. Inngang: voksne 70,-/barn 40,-/ barn u. 6 år gratis

Torsdag 20. oktober:

Minikonsert med Kulturskolen
Rennebu Helsesenter kl. 16.00. Åpent for alle. - elever fra Rennebu Kulturskole
Omsorgsboligene på Voll kl. 17.30. Åpent for alle - elever fra Rennebu Kulturskole
- en aktiv medspiller

Fredag 21. oktober:

Emil i Lønneberget

10. klassen ved Rennebu ungdomsskoles årlige oppsetning, i Rennebuhallen kl. 12.00
Inngang: voksne 70,-/barn 40,-/ barn u. 6 år gratis

Pubkveld

på Sandbrekka kl 21.00. Inngang: kr 50,Sosialt treff med trubadur Stig Løfshus og muligheter for en svingom. Arr. UL Framtidsvon.

Det er viktig
å ha noe
å leve av
- men
like viktig
å ha noe
å leve for!
Grafisk profilering for Kulturvukku

Lørdag 22. oktober:

RennebuSpæll

i Rennebuhallen kl. 10.00 – 23.00
Midt-Norges største underholdningskonkurranse for skolekorps.
17 korps på scenen fra kl 10.00 - 17.30. Premieutdeling og kulturinnslag kl 19.00 - 20.00

Søndag 23. oktober:

Dugnadsfolkets jubileumsfest
i Rennebuhallen kl. 19.30
Markering av Rennebumartnans 20-årsjubileum - for alle som har deltatt i dugnad gjennom
disse 20 årene. Gratis - Påmelding ved alle butikker i Rennebu senest 15. okt.
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Orgelkveld

Invitasjon til

i Berkåk kirke
søndag 16. oktober kl 19.30

Dugnadsfolkets Jubileumsfest

Medvirkende
- husorkester v. Rolf Erik m. venner
- Gunnar Bonsaksen
- Hovinkoret
- Berit Irene Løvmo m. orkester

I anledning vårt 20-års jubileum inviterer vi
følgende til GRATIS Jubileumsfest

Etter konserten blir det
bevertning og utlodning i menighetshuset.
Velkommen!
arr.: Orgelkomiteen

Musikal
10. klasse ved Rennebu ungdomsskole
fremfører musikalen

Rennebuhallen
23. oktober 2005 kl. 19.30
- alle som en eller annen gang har vært i komite
for Rennebumartnan i løpet av disse årene
- alle martnaskomiteer gjennom 20 år
- alle som en eller annen gang har vært på
martnans lønningsliste i løpet av disse årene

Program
- servering
- kulturinnslag
- oppsummering av det vi sammen
har skapt gjennom 20 år
- tildeling av dugnadspengene 2005
- trekning av gaver fra utstillere og
martnasarrangøren
- tildeling av "auksjonspenger" til
kunstprosjekt ved Berkåk Skole

På grunn av serveringen ønsker vi at
du melder deg på hos:
Greta Hoset på tlf 480 70 058 / ghoset@loqal.no
May Sølvi Kosberg tlf 418 09 977/ mskosberg@loqal.no
- eller på lister lagt ut på butikkene i Rennebu
innen lørdag 15.oktober

«Emil i Lønneberget»
Samfunnshuset på Berkåk
Tirsdag 18. oktober kl 19.30
Onsdag 19. oktober kl 19.30
Fredag 21. oktober kl 12.00
NB! Kaffesalg starter
1 t. før forestillingen tirsdag og onsdag.

Arr. Rennebu Bygdearrangement as
www.rennebumartnan.no

MINIKONSERT
med Kulturskolen
Elever fra Rennebu Kulturskole holder konsert ved

Rennebu Helsesenter
torsdag 20.10. kl. 16.00

Inngang: voksne kr 70 / barn kr 40
Barn under 6 år Gratis

Omsorgsboligene på Voll

Velkommen!

Åpent for alle!

torsdag 20.10. kl. 17.30
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i Rennebuhallen, lørdag 22. oktober
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Strand Skolekorps
Buvik Skolekorps
Furuhaugen og Flatåsen Skolekorps
Oppdal Juniorkorps
Sjetne Skolekorps
Melhus Skolekorps

kl. 10.00 – 10.20
kl. 10.25 – 10.45
kl. 10.50 – 11.10
kl. 11.15 – 11.35
kl. 11.40 – 12.00
kl. 12.05 – 12.25

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vikhammer og Saksvik Skolekorps
Nidarvoll Skolemusikkorps
Åsvang og Eberg Skolekorps
Brundalen og Charlottenlund Skolekorps
Ranheim Skolemusikkorps
Selbu Skolekorps

kl. 12.45 – 13.05
kl. 13.10 – 13.30
kl. 13.35 – 13.55
kl. 14.00 – 14.20
kl. 14.25 – 14.45
kl. 14.50 – 15.10

13.
14.
15.
16.
17.

Meldal Skolekorps
Rennebu Skolekorps
Byåsen Skolemusikkorps
Strindheim Skoles Musikkorps
Soknedal Skolekorps

kl. 15.30 – 15.50
kl. 15.55 – 16.15
kl. 16.20 – 16.40
kl. 16.45 – 17.05
kl. 17.10 – 17.30

Billettsalg: voksne kr 100,- barn (3 – 15 år) kr 50,Arr. Rennebu Skolekorps
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Lei av treg internettforbindelse?
Bestiller du Loqal
Privat
Privar ADSL innen
31. oktober sparer
du minimum
2000,- kroner!
Fri etablering!
Std. ADSL-modem kr. 1,- *
Fri bruk i 2 måneder! *
Trådløst modem kr. 698,- *
* Gjelder ved bestilling av hastighetsklasse 2000/300kbps
eller høyere med avtaletid 18 mnd. Levering forutsetter

telefonlinje fra en telefonsentral oppgradert av Loqal og at
ADSL kan leveres på linjen.

* Gjelder ikke nye utbyggingsprosjekt!

Dette er noen av fordelene du får:
24 timers ubegrenset bruk uten tellerskritt!
Ingen begrensninger på hvor mye du laster ned!
• 5 ulike hastighetsklasser.
5 e-postadresser.
10 Mb hjemmeside pr. e-postadresse. (Til sammen 50Mb)
Flere maskiner kan koples opp ved bruk av egen router/switch.
Gratis telefonsupport i vår kontortid.
Gratis virusfilter.
Gratis Spamfilter

Tlf.: 980 36 666
www.loqal.no

HøstKampan
je!
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GARDINKUPP
Masse nyheter er kommet inn
- og det må ha plass!

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

Brønnboring

En del metervare fra 30-50%

Vann og energibrønner - Jordrenseanlegg hytter/boliger

SUPERTILBUD:

Edvin Eide: 950 34 056

Cafefag 198,Sjalsfag 198,-

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

Ferdige høyder 160 cm fra 98,Ferdige høyder 210 cm fra 149,-

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

En perfekt anledning
til fornyelse...

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Karbonade 800 gr Gilde.

29

90

Krone-is Hennig Olsen
jorbær/sjokolade 490
Reinsdyrskav

Norsk blomkål
Libero bleier

- våre
faste lave
priser!

500 gr. 4990
pr stk 690

ass. varianter 4990

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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KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Takk for oppmerksomheten på 80-årsdagen den 16.9.
Kari

Klubb, flesk og duppe

Ønsker ingen oppmerksomhet den 31.10.
Hilsen Astrid

på Hallandsstuggu
tirsdag 18. oktober fra kl 14.00.
arr.: Orgelkomiteen

DU ER INVITERT!!!
11. -13. november arrangerer vi leir!
Barn fra 0 til langt oppi tenåra,
voksne med eller uten barn; alle er velkommen!
Målet er å skape hygge, humør og felleskap
i stue, gymsal, svømmehall og matsal.
Ragnhild L Øverland blir med og underviser om
NÅDE.
~ gammeldags..? Men du verden så godt å kjenne til..!

BASSENGBUSS
Starter opp igjen med bassengbuss til Støren
fra mandag 17.oktober.
Påmelding til FYSAK-koordinator
Maj Britt S. Hess, tlf. 72 42 62 64 – 917 31174
- FYSAK Rennebu kommune -

FLASKEINNSAMLING

AGLO er stedet
(flott skole/kurssenter, 45 min kjøring fra Trondheim
nordover E6 til Skatval)

onsdag 19. oktober/20. oktober over hele bygda.
HUSK OSS!
Rennebu Røde Kors Hjelpekorps

Program sendes til alle som melder seg (frist snarest!) til:
Brit Karin Kvam: 47266870 - Kjell Nakken: 92047252
Arr: Normisjon

Vi har to stk. lite brukte salonger stående
som vi ønsker å gi bort. Hvem er interessert ?
Ring 72 42 74 90 etter kl. 17.00

KRONERULLING TIL SANSEHAGEN
Jorun Paulsen
Eivind Flå
John J. Vold`s begravelse

kr 200,kr 200,kr 7.025,-

Sansehagen ved Helsesenteret har kommet godt i gang,
men fremdeles mangler det penger.
Kvinnegruppa ønsker at alle som har tenkt å støtte
Sansehagen enten tar kontakt med Borgny eller Turid.

Nakkekoteletter/
Svinekoteletter

2990

Pengegaver ordnes på konto i SpareBank 1 på Berkåk.
- Kvinnegruppa -

pr kg

FRYSER - vi har liten, ønsker stor. Bytte/kjøpe/selge.
tlf 48 28 69 29

Lange, mørke høstkvelder...

Vi har godt utvalg i
stearinlys fra OPP-lys!

Appelsinbrus/Champagne 1,5 l

690

+ pant

Velkommen innom til en trivelig handel!

Rennebu Turistkontor
tlf 72 42 77 05 e-post: turistkontoret@rennebu.net
Åpningstider: mand. - fred. 9-16

Soknedal
tlf 72 43 32 32
Mand-lørd 9 - 18

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

Rennebu Nytt -

neste nummer 27. okt.- frist for stoff 20. okt. -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
13.10. Sangkveld-besøk fra Oppdal Men.huset Berkåk 19.00
14.10. Basar i Åshuset, Husforeninga Åshuset
19.00
14.10. Sanitetsbasar
Berkåk Samf.hus 18.00
16.10. Konsert
Berkåk kirke
19.30
18.10. Formiddagstreff
Berkåk
11.00
18.10. Orgelklubb – flesk og duppe Hallandsstuggu 14.00
18. - 19.10. "Emil i Lønneberget"
Samfunnshuset
19.30
21.10. "Emil i Lønneberget"
Rennebuhallen
12.00
21.10. Pubkveld
Sandbrekka
22.10. Rennebuspæll
Rennebuhallen
10-23
23.10. Dugnadsfolkets JubileumsfestRennebuhallen
19.30
24.10. Høstfest Solblom 4H
Innset samf. Hus 18.00
26.10. Medl-møte R. Pensjonistfor Samfunnshuset
11.00
27.10. Formiddagstreff
Voll
11.00
28.10. Bibelfest
Berkåk kirke
19.30
28.10. Bibelutstilling
Kommunestyresalen
Etter møtet i kirka
29.10. Bibelutstilling
K-styresalen
10.00

Legg SØNDAGSMIDDAGEN til Kvikne!
Buffe med tradisjonsmat - Pensjonistpriser
LAMMEAFTEN 29. oktober
- levende musikk Tre vise menn
VILTAFTEN 12. november
- levende musikk Gromgutan
Bordbestilling tlf 62 48 55 50

Rennebu Turistkontor

Besøk våre hjemmesider: www.kviknefjellhotell.no
Be om tilbud på telefon 62 48 55 50

tlf 72 42 77 05 e-post: turistkontoret@rennebu.net

Nordiske innkjøp

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

G I R L AV E

PRISER
Skopleiesett

Skjøtekontakter

8 deler

3 pk

3500

6900

Lesebriller

Hårbørster

ass.

ass.

4500

2000

Husk
Orkla-uka
i uke 42!
Kjempepriser på
en mengde varer.
Se egen
kundeavis.

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

