FULLDISTRIBUSJON

Rennebu Nytt
Informasjonsblad og Annonseorgan

Birka
på statsbudsjettet
Bondevikregjeringa foreslår 500.000
kroner til Birka på
statsbudsjettet
for
2006. Dermed er
Birka, nasjonalt senter for husflid og
håndverk, satt inn i
en større og nasjonal
sammenheng.
Det har vært og
er fortsatt knyttet
stor spenning omkring Birkas framtid
i forhold til statsbudsjettet. Derfor var det
en gledelig melding
at Bondevikregjeringa foreslår 500.000
kroner til Birka på
statsbudsjettet
for
neste år. Tatt i
betraktning at de
rød-grønne tidligere
i sommer stemte for
at Birka skulle inn på
statsbudsjettet, er det
grunn til å tro at
Stoltenbergregjering
a følger opp og forhåpentligvis høyner
bevilgninga, skriver
Birka på sin nettside.
De
rød-grønne
skal legge frem sitt
alternative statsbudsjett i november, og
det blir spennende å
se hva de følger opp
med.

Nr. 18/2005, 28. okt
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E6 blir sakte bedre
E6 Oppdal – Støren
er en av MidtNorges farligste
vegstrekninger.
Listen over de farligste
veiene er utarbeidet av UP
(Utrykningspolitiet), Statens Vegvesen og politidistriktene. De har laget en
liste over de 100 mest ulykkesbelastede vegstrekningene i Norge. På de to øverste plassene på lista finner
en E6 Klett-Støren og E6
Oppdal – Støren.
Arbeidet er gjort i forbindelse med Nasjonal
handlingsplan for trafikksikkerhet på veg 2006-2015 og strategiplan
for politiets trafikktjeneste 2004-2007.
I utvelgelsen av strekninger er det først
og fremst tatt hensyn til ulykkessituasjoner.
Men det er også tatt hensyn til strekninger
som krever behov for politiets tilstedeværelse, sa konstituert sjef i UP, Roar Skjelbred
Larsen til Adresseavisen i forbindelse med
en artikkel om de farlige vegstrekningene.
Ny etappe
Sist fredag ble en ny etappe med ny vei
åpnet på den farlige veistrekningen.
Omleggingen på toppen av Vindåsliene ble
tatt i bruk, og dermed er en farlig flaskehals
blitt historie. Men fylkesordfører Tore
Sandvik sa i sin tale under åpninga at fortsatt står det mye igjen for å få strekningen
Trondheim til Oslo i forsvarlig stand.
Sandvik tok til orde for at hele resten av

Ordførere på veiåpning - Ola Røtvei fra Oppdal,
Erling Lenvik fra Midtre Gauldal og
Bjørn Rogstad fra Rennebu håper på at
resten av den farlige veistrekningen fra Klett til
Oppdal blir prioritert så raskt som mulig.
strekningen Trondheim - Oppland bør bli
sett på som ett prosjekt.
De tre ordførerne i Midtre Gauldal,
Rennebu og Oppdal er enig i at det må gjøres skikkelige fremstøt for å få hele strekningen utbedret. Fungerende ordfører Bjørn
Rogstad sier til RN at Rennebu allerede har
klar flere reguleringsendringer både på E6
og RV 3. — Vi har kommet langt for å fremme mange små prosjekter som samlet gir en
stor gevinst. Det er viktig å være beredt den
dagen pengene kommer, for da er vi lengst
frem i køen, sier Rogstad som tror at E6 også
i fremtiden vil gå gjennom Bekråk.

Mosekranser, gravlys,
lykter til
allehelgensdag 6. nov
Rebustorget Berkåk - 72 42 74 45

Mye nytt i leker og
gaveartikler!
NB!
Nå må høstløken i jorda
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Kvardagstips
med FYSAK
Torleif
Bøe
ble
utfordra i forrige RN.
Torleif er en av de
få som faktisk har en
fysisk nokså krevende jobb. På Tors
laft krever arbeidet både styrke og
kondisjon, og disse arbeidsplassene
blir det stadig mindre av.
Han har vært ivrig fotballspiller i
over tjue år og mang en kamp har
vært spilt både i heimbygda og i bygdene omkring, harde tak og stygge
taklinger satte en effektiv stopper for
fotballkarrieren for to år siden, da var
han med og trena på "old boys" laget.
Et vondt kne gjorde fotballtreningene
til mer vonde enn gode opplevelser.
Torleif er glad i skog og fjell og tar
gjerne med seg sine to små gutter på
turer med fiskestang, for å gi dem
gleden med å ferdes ute fra de er ganske små – det synes han er en viktig
arv å gi videre. Podene trives veldig
godt ute i fri utfoldelse, og en stolt far
synes det er artig å betrakte barndommen igjen gjennom guttene sine
– det setter ting i perspektiv.
Jakt og fiske gjør godt for kropp
og sjel, og altfor mange undervurderer denne formen for trening synes
han. Om en er trett og uopplagt så
blir det lettere straks en får tatt på seg
fjellsko og kasta sekken på ryggen –
og det vonde kneet? Nei det kjenner
han lite og ingenting til.
Bruk den fine høsten til fjellturer
er Torleif sitt råd til RennebuNytt
sine lesere.
Til neste gang utfordrer han jaktkompis Bjørn Trøite.

Tuuusen takk!
Vi vil med dette rette en stor og hjertelig takk til alle som var komite under
dansegalla for funksjonshemmede i Rennebuhallen fredag 9. september.
Arrangementet ble nok en gang en formidabel suksess mye takket være god
hjelp, smil og velvilje fra en veldig flink og trivelig komite.
Takk også til næringslivet i bygda for mange fine gevinster – det var mange
strålende ansikter som forlot arrangementet med en gevinst denne fredagskvelden.
Atter en gang – tusen tusen takk!
Rennebu kommune

Rennebu Frivillighetssentral

Bibliotek-tipset
Høsten er lesetid, og Biblioteket har fått inn mange nye, aktuelle bøker. Vi
vil komme med tips fra biblioteket i en fast spalte i RN fremover.
Dan Brown: Da Vinci-koden. En godbit for deg som liker en kombinasjon
av mystisk spenning, historie og
vitenskap.
Anne B. Ragde: Eremittkrepsene.
Fortsettelse av Berlinerpoplene. En
drivende roman om en familie fra
Byneset som får livene sine snudd på
hodet.
Dagny Holm: Barn i 100! Barndom
1905-2005. Aktuell barnebok om barns
oppvekst de siste hundre årene. Vi følger en slekt bakover i fire generasjoner, og får bl.a. høre om skole, arbeid,
lek og plikter, fattig og rik.
Åpningstider på biblioteket er:
Mandag og torsdag 16 - 19. Onsdag: 10- 13.

VELKOMMEN!

Tenker du på å bygge småkraftverk?
Har du som rettighetshaver eller
grunneier utbyggbart potensiale for
småkraftverk? Da oppfordrer Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til at du tar
kontakt.
Dette skjer gjennom et prosjekt i
regi av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag Fylkeskommune, som har som målsetting å fremme og utvikle miljøvennlige kraftverk
i
Sør-Trøndelag
fylke
(MIKRAST).
Prosjektgruppen har avholdt flere
møter i Sør-Trøndelag i høst, hvor de
har lagt fram prosjektet for rettighetshavere, grunneiere, organisasjoner og
kommunene. Prosjektet tar utgangspunkt i registreringer gjort av Norges
vassdragsog
energidirektorat

(NVE), og i løpet av en 12 måneders
prosjektperiode, skal det utbyggbare
potensialet gjennomgås med tanke på
å finne de beste prosjektene i fylket,
miljømessig og økonomisk.
Representanter fra Rennebu kommune var tilstede på møtet som ble
avholdt i Orkdal den 6. oktober.
Prosjektlederen oppfordret der interesserte grunneiere og rettighetshavere å ta kontakt med prosjektgruppen,
dersom de har utbyggbare ressurser.
Informasjon om prosjektet finnes
for øvrig på hjemmesidene til
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag på
www.fmst.no, eller en kan ta kontakt
med prosjektleder Jan Habberstad
hos Fylkesmannen.
- Teknisk saksbehandler -
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Granitten kommer på plass
Den Norske Opera i Bjørvika er i ferd med å få
Rennebu-granitten på plass. Rennebu kommune
arrangerte forleden en tiltakstur der de bl.a. var innom Bjørvika og så ved selvsyn at granitten vil ta seg
meget godt ut på det nye praktbygget. Rennebugranitten vil få en fantastisk utstillingsplass ved at
den brukes på operaen.
På bildet er det Arne Blix i Statsbygg som forteller delegasjonen fra Rennebu om granittens plassering. Ellers kan det fortelles at rennbyggen Randi
Merete Rogstad ved Statsbygg har ansvaret for
koordineringen av alt inventar i operaen.

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

Mari vant sykkelen

I grunnskolens uke skal elevene i 1. til 7. klasse ved
Berkåk skole samle inn penger til ”Gatebarn i Tallin”
Denne stiftelsen har barnehjem, og driver arbeid blant
ungdom og nødstilte
familier.
Aksjonen vår passer
godt inn i skolens øvrige
planer, og elevene får
anledning til å bli kjent med
et
viktig
hjelpearbeid.
Skolen får besøk av Arnhild
Reberg som er personlig
involvert i hjelpearbeidet.
Hun vil fortelle om arbeidet
og vise bilder fra Estland.
Aksjonsdagen er 8. november:
10.00 – 12.00
Tombola og loddsalg
12.00 – 13.00
Underholdning ved elevene
13.00
Trekking av hovedlotteri

Arkivfoto fra aksjonen i 2003.
Det blir salg av kaker og kaffe!
Lærere og elever ved Berkåk skole
håper at mange har anledning til å
stikke innom samfunnshuset den 8.
november.

Ny tjenestekatalog åpnet
En ny katalog med tjenestebeskrivelser er nå åpnet på kommunens nettsider - www.rennebu.kommune.no. Her finner du beskrivelser av tjenester som
Rennebu kommune yter overfor deg som innbygger. Velg "Tjenester A-Å" i
menyen til venstre.
En komplett oversikt over alle de
tjenester som kommunen leverer er
ikke på plass, men kommunen vil oppdatere og supplere disse kontinuerlig.
Tjenestekatalogen skal etterhvert gi
en samlet oversikt over tjenestene fra
kommunen. Nye tjenester vil bli lagt ut
etter hvert som de blir ferdige.

I forbindelse med sykkelkarusellen som har gått i sommer, ble det
under det siste løpet på Nerskogen
11. september trukket ut vinner av
sykkel til deltager som har vært med
på tre av fire løp. Årets heldige vinner ble Mari Haugset. Mari er ofte å
finne på sykkelen og trives godt på
sin nye Nakamura, sponset av Stein
og Olaug på ESSO og Intersport
Oppdal. Vi gratulerer!
Mer enn sytti deltagere har vært
med på syklinga i sommer, og det er
mange flere enn da vi starta i fjor.
Grendalaga rundt omkring har stilt
opp med kaffe og noe å bite i, og gjort
arrangementa til ei trivelig opplevelse for deltagerene. Vi takker for god
støtte i sommer - både grendalaga,
sponsorene og syklistene, og håper
på enda større deltakelse på neste års
sykkelløp.
- FYSAK Rennebu kommune/
Rennebu idrettslag -
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Den første
Kulturvukku i Rennebu
er arrangert med godt besøk på
alle arrangement.
Kulturvukku startet med orgelkveld og fullsatt kirke på Berkåk.
Deretter gikk det slag i slag utover
uka - minikonserter med kulturskolen, Emil i Lønneberget, pubkveld på
Sandbrekka,
RennebuSpæll
og
Dugnadsfolket jubileumskveld for
Rennebumartnan.
Emil i Lønneberget med 10. klasse ved ungdomsskolen hadde fire
forestillinger inkludert opptreden
ved RennebuSpæll på lørdagskvelden. 10. klassingenes årlige oppsetning har blitt en tradisjon som mange
gleder seg til, og årets oppsetning ble
også en suksess. T.v. sitter Emil
(Håkon Aalbu) i snekkerboden mens
hans far (Jan Håvard Eidem) prøver å
få åpnet døren.

RennebuSpæll ble i år arrangert for 11. gang, og med rekordstor deltagelse
og stor publikumsoppslutning ble det et meget vellykket arrangement.
Nærmere 1.100 musikere fra 17 skolekorps møttes til en underholdningskonkurranse som det neppe finnes maken til. Rennebu skolekorps gjorde det bra,
og korpsets ene solist Joakim Bergsrønning fikk i tillegg solistprisen for beste
solistprestasjon. Et annet populært innsalg fra Rennebu var Norges siste Grand
Prix-innslag fremført med Daniel Sæther Flå som sangartist med Anders Olsen,
Petter Olsen og Terje Løfshus i bandet.
Årets RennebuSpæll ble vunnet av Vikhammer og Saksvik Skolekorps.
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Dugnadsfolkets Jubileumskveld samlet vel
250 personer til en trivelig
forestilling i Rennebu-hallen. Martnassjef Kenneth
Teigen ga interessant
informasjon om martnan,
og vi fikk et gjenhør med
komikeren Ann Kristin
Skorild fra Å og sangartistene Berit Irene Løvmo,
Toril Moe og Tore Andre
Helgemo.
Under
årets
martna ble det
arrangert en auksjon av tova teppe,
og halve summen
fra denne auksjonen - kr 9.250 - ble
overrakt
Berkåk
skole ved Ole Atle
Onsøien.
Et av kveldens
høydepunkt
var
nok da Marvin
Wiseth på vegne
av Sparebank 1
Midt-Norge overrakte Inger Bjørnås
på vegne av alle dugnadspersoner en
sjekk på kr 50.000 i gave fra banken.
Marvin roste Rennebumartnan og
dugnadsgjengen for at martnan har
blitt det han sa «landets best organiserte
arrangement».
—
Rennebumartnan er ikke bare
Norgesrekord i dugnadsinnsats, men
det må også være verdensrekord.
Martnan setter seg høye mål, og når
årets martna er over tar dere med en
gang og ser på hva som kan gjøres
bedre. Det er helt utrolig hvilken
posisjon Rennebumartnan har fått i
løpet av 20 år, og den har større
betydning enn mange aner, sa

Rennebu kommune
- kunngjøring
BRANNKONSTABEL
Beredskapsstyrken i Rennebu brannvesen skal suppleres med 2 brannkonstabler. En med fast ansettelse og en
som fast vikar med mulighet for fast
ansettelse ved ledighet.
Styrken består, i medhold av godkjent
brannordning, av 12 konstabler og 4
utrykningsledere/formenn.
Det er utarbeidet arbeidsbeskrivelse
for stillingen som brannkonstabel.
For stillingen kreves:
- Førerkort klasse C1 (inntil 7,5 tonn)
- Bosted Berkåk
For stillingen ønskes:
- Arbeidssted Berkåk
- Førerkort klasse C (over 7,5 tonn)
- Kompetansebevis for utrykningskjøretøy
Marvin - som roste både martnan og
rennbyggene med rause superlativer,
og det virket som om alt kom fra hjertet.
Under årets martna ble det tilsammen utført 3.699 dugnadstimer,
og med bankens jubileumsbonus på
kr 50.000 ble det utbetalt kr 88,50 pr.
time, - tilsammen kr 327.425. Siden
martnan startet har det tilsammen
blitt utbetalt i overkant av 2.6 millioner kroner.
Det ble også offentliggjort hvem
som vant utstillernes gaver til dugnadsfolket. Denne listen blir offentliggjort i neste utgave av RN.

Barns utvikling gjennom ekte lek
Åpent møte i Mjuklia 10. november kl.19.00
v/ Førsteamanuensis Asbjørn Flemmen ved Høgskolen i Volda.
Du er hjertelig velkommen til inspirasjonskveld med han som innehar landets
største ekspertise innenfor området barns ekte lek og betydningen dette har for
deres videre utvikling. Han har utviklet og utformet ideene sine gjennom observasjoner av barns lek.
Ekte lek på den politiske dagsorden og skolen som livslomme i lokalmiljøet vil
også være tema.
Skolenes uteområder/miljø vil tidligere på dagen bli befart.
Vell møtt!
Hilsen styringsgruppen for fysisk aktivitet og mat i skolene.

Brannkonstabel tilsettes på deltid med
fast stillingsandel 1,5 %, tilsvarende
30 timer pr. år.
Normal beredskap medfører ikke tilstedeværelsesplikt.
Utvidet beredskap for utrykningsleder
og to konstabler, må påregnes i juleog påskehelga, langhelger i mai, helgene i fellesferien og ellers etter
brannsjefens vurdering.
Stillingen godtgjøres etter gjeldende
avtaler. Under forutsetning av normalt
år mht utrykninger, blir total årsgodtgjøring på ca kr 25-30000.
Tilsetting skjer på vanlige ansettelsesvilkår.
Søknad med CV og referanser sendes
Rennebu kommune, v/rådmannen,
innen 03.11.05.
Attesterte vitnemål må legges fram på
forespørsel.
Bli en del av et givende miljø med
givende arbeidsoppgaver!

Neste Rennebu Nytt kommer
torsdag 10. november.
Frist for levering av stoff er
torsdag 3. november.
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Rennebu kommune
OMSORGSLEILIGHET LEDIG
Det er ledig en leilighet i den "nye" omsorgsboligen på Berkåk.
Leiligheten er på 47 m2, + bod.
Husleie er på kr. 3.700,- + strøm
Det kan søkes om bostøtte.

Varsel om oppstart av
reguleringsendring for
Rv3 Gullikstad – Ulsberg

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes
ved henvendelse til
Hjemmebaserte tjenester, tlf. 72 40 25 30, 72
40 25 05
Søknad sendes: Rennebu kommune,
Hjemmebaserte tjenester, 7391 Rennebu.
Søknadsfrist: 07.11.05

OFFENTLIG ETTERSYN
221/1 – Rammeplan for avløp for hytteområdet
Kubrumyra – utlegging til offentlig ettersyn
Avløpsplan for Kubrumyra hytteområde, som
omfatter 10 hyttetomter, legges ut til offentlig
ettersyn i 30 dager i medhold av plan- og bygningsloven § 27-1 nr. 2.
Eventuelle uttalelser/merknader sendes
Rennebu kommune, Berkåk, 7391 Rennebu
innen 30.11.05.

MINDRE VESENTLIG ENDRING
AV AVLØPSPLAN
Utvalg for miljø, teknikk og landbruk vedtok i
møte 19.10.05:
32/1, 126/1, 128/1 – Rammeplan for avløp for
Ånegga Hytteområde – mindre vesentlig
endring
I medhold av plan- og bygningslovens § 28-1
nr 2, gis det tillatelse til mindre vesentlig
endring av avløpsplan for Ånegga hytteområde, i henhold til revisjon datert 01.08.2005.
Endringen omfatter enkeltanlegg for 40 tomter
innen reguleringsplan for Ånegga
Hytteområde.
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

I henhold til plan- og bygningslovens § 271.1 kunngjøres herved oppstart av reguleringsarbeid ved Ulsberg. Formålet med planarbeidet er utbedring av E6 og Rv3, ny kryssløsning E6/Rv 3, endring av gang-sykkelveg i
kryssområdet, parkeringsplass i tilknytning til
bussholdeplass samt område for boliger øst
for Ulsberg Stasjon og vest for E6.
Spørsmål kan rettes til Plankontoret Oppdal
og Rennebu ved Sissel Enodd, tlf 72 42 81
66/ sissel@plankontoret.net eller Statens vegvesen ved Jostein Rinbø, tlf 73 58 27 44.
Eventuelle innspill sendes Plankontoret,
Myrveien 1, 7391 Rennebu innen 18.11.05

Krav om erstatning for tap i forbindelse med
rammeplaner for avløp framsettes for Rennebu
kommune innen 3 år fra denne kunngjøring.
Plandokumentene kan sees på:
Rennebu kommune sin hjemmeside
www.rennebu.kommune.no eller
Servicetorget i Rennebu kommune.
- Rådmannen -

Nå er det
mørke høstkvelder
- har du husket relfeks!
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Inter Revisjon Orkanger AS
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

AutoMester
Flere glade bilister

Periodisk kjøretøykontroll
tar du hos oss!

Vi inviterer til:
bøssetømming i banken.
Fra mandag 31. oktober til og med fredag
4. november.
Spør oss om Labb og Line Barneforsikring
og Labb og Line Fondssparing. Labb og Line
har overraskelser på lur til alle som tømmer
sparebøssen!

Brus og kake på onsdag og torsdag!

BERKÅK BIL a.s
- autorisert bilverksted -

7391 BERKÅK - Tlf. 72 42 75 90

tlf. 72 42 75 90

www.labbogline.no

Nov ember tilbud
Alcylatbensin 25 l kr 398,Frostveske, konsentrert 4l kr 89,Lady interiørmaling

3l alle farger kr

269,-

Håper på forståelse for
noe rot i november og
desember pga ombygging
i maleravdelinga.
7335 Jerpstad

Tlf 72 49 86 50
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* Ny flott turbok fra Jon Strand;
"44 nye turer i Oppdal, Rennebu,
Dovre og Sunndal", kr 225,-

* Gavekort til martnan 2006
er nå lagt ut for salg!

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

Velkommen innom til en trivelig handel !

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

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

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

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

Vi minner om at vi har flyttet:
Ny adresse er

Postmyrveien 19
(Interdata/Rennebu Næringshage)
Samme telf. nr. som før: 72 72 82 50

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

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Marino
Pizzeria og restaurant

Tilbud fra 27. okt -ut året
på stor Pizza
nr 5 og nr 14
kr 140,- inkl 1,5l brus

Tid for julebord!
Bestill bord
Vi har over 70 forskjellige retter
• Juletallerken/Pinnekjøtt
• Tyrkiske kebabretter
• Pizza
• Forskjellig grillmat
• Alle rettigheter

Åpningstider fra 1. nov
mand - tors
12-22
fred - lørd
12-24
søn
12-22

Ved stasjonsveien på Berkåk

Tlf 72 42 66 77
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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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RENHOLDER
Annenhver helg til kro og motellrom.
Mere arbeid kan påregnes i sommerferien.

Ta kontakt ved spørsmål

Hus – Hytte – Tilbygg
Arnfinn, Innset 482 12 667
Per Ivar, Ulsberg 906 38 903

Tid for å bestille julebord?
Ved siden av Torgkroa (40-50 personer)
disponerer vi Hallandstuggu (20-35 personer).

Vi tilbyr også catering:
Koldtbord uten varm mat fra kr 130,- pr. kuvert
Julekoldtbord med varm mat fra kr 167,- pr. kuvert

Lenes Saks og Kam
Liens Laksecamp, i sokkeletasjen i bolighuset til Endre Lien.

Mange fine farsdagsgaver
og julegavetips
Åpningstider: mand, tirsd og fred, kl 10-18
og lørdager i oddetallsuker kl 10-15.
Timebestillling tlf 91 58 52 64
Velkommen innom!

Rebustorget, Berkåk - tlf. 72 42 76 98

Bjelland Fiskeboller
i kraft, 800 gr

10 kr

ES
N
O
R
K
TIED
MARK

Blodpølse/lungemos

Pizza

Gilde 10

Formaggi 380 gr 10 kr

kr

Norske tomater

Ali kaffe

pr kg 10

250 gr Filter/kok 10kr

kr

Butikken bugner av 10 kr tilbud!
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
SMS kurs på frivillighetssentralen
Vi har hatt veldig stor etterspørsel etter nytt kurs for å lære
bedre å bruke mobiltelefonen.
Derfor følger vi nå oppfordringa og arrangerer nytt kurs på
Frivillighetssentralen mellom kl.18.00 – 22.00
tirsdag 9. november. Kurset vil koste kr. 50,Av praktiske årsaker er vi nødt til å ha påmelding denne
gangen – max 15 personer, så først til mølla…
All "undervisning" vil bli enkelt lagt opp sånn at det blir
greit å få med seg hvordan det skal gjøres. Vi anbefaler å ta
med penn og papir for å notere ned enkle tips og løsninger.
Kaffepause underveis.
Påmelding innen 4. november til Maj Britt eller Arild på
Frivillighetssentralen. Tlf. 72 42 62 64 / 917 31174

Vi trenger turvenner og besøksvenner!
Har du litt tid til overs?
På Helsesenteret bor det noen friske og spreke damer som
gjerne vil ut å rusle en tur en dag eller to for uka, kanskje ta
en tur på butikken eller på kaffe. Derfor etterspør vi noen
som kan ha tid og lyst til å være en sånn turvenn.
Likedan er det en del mennesker rundt omkring i bygda
som synes dagene blir lange, særlig på helg, det ville vært
veldig kjærkomment og trivelig om et medmenneske eller
to tok en tur innom for å slå av en prat og få en kaffekopp.
Ta kontakt med oss på Frivillighetssentralen hvis du tror
dette kan være noe for deg.

KUNNGJØRINGER
Savner du pusen din?
Vakker og kjælen hannkatt - grå-svart stripet, hvitt bryst
og hvite labber - holder til på Grindal.
Tlf 72 42 62 37

Rennebu og Innset Historielags
årsskrift for 2005
er snart ferdig, og blir å få kjøpt i november. Samtidig blir
det mulighet for å bestille bokverket: «Trøndelags historie»
som ligger til gjennomsyn på Turistkontoret, Rennebu
Nedre Handel og COOP Stamnan. Dette kan bestilles ved
henvendelse Per Gisnås tlf 72 42 54 42 eller Arne
Lundaløkk tlf 72 42 61 66

Takk for oppmerksomheten
i anledning vårt bryllup.

Mona og Jo Erik

Seniordans
holdes i Samfunnshuset på Berkåk
onsdag den 9. nov 2005 kl 19.30.
Seniordansen demonstreres og ledes av gruppe fra
Orkanger. Ellers blir det vanlig gammeldans til Arne Ree´s
orkester. Kaffesalg. Inngang kr 100,-. Alle velkommen
Seniordansgruppa

KORTKVELD/SJAKK KVELD
Vi inviterer til uformelt sosialt samvær på
Frivillighetssentralen annenhver mandag kveld.
Vi spiller kort og sjakk – alt etter hva som er interessant for
dere som kommer.
Kaffe – en trivelig prat sammen med trivelige folk i
høstmørket – ta dåkk en tur!
Mandag 31.oktober kl.18.00

Finnes det et brukt, rimelig piano
til min datter?
Ring tlf 99 25 55 05/72 42 52 27

Rennebu kommune
Offentlige møter
åpne for publikum
03.11.
08.11.
17.11.
18.11.

Kommunestyret
Formannskapet
HOO
MTL

Thank You for the Music
Rennebuhallen 12. nov 2005
kl 19.30
Rennebu Musikkorps
Rennebu Mannskor
Solister
Band
Kapellmester Håvard Hinsverk
Konsert - middag - dans kr 300
Konsert kr 100/50

19.00
09.00
09.00
09.00

Forhåndssalg av billetter
Rennebu Turistkontor tlf 72 42 77 05
og korpsmedlemmer
Arr: Rennebu Musikkorps

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

Rennebu Nytt -

neste nummer 10. nov.- frist for stoff 3. nov. -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
27.10
28.10
28.10
29.10
30.10
01.11
03.11
03.11
06.11
09.11
09.11
09.11
12.11

Formiddagstreff
Voll
11.00
Bibelfest
Menighetshuset
19.30
Sanitetsbasar
Myrhaug bedehus
19.00
Bibelutstilling
Menighetshuset
10.00
Høstfest, Solrenning 4H Aunan
19.30
Formiddagstreff
Berkåk
11.00
Mottak av klær
Refshus skole
15-18
Kurs i Seniordans
Friv.sentralen
19.00
"Sammen i Lovsang"
Rennebu Kirke
20.30
Formiddagstreff
Menighetshuset
11.00
SMS-kurs
Friv-sentralen
18.00
Seniordans
Samfunnshuset
19.30
ABBA show m/ fest
Rennebuhallen
19.30
Rennebu Musikkorps
11-13 Leir for 2. – 5. klasse
Mjuklia
Rennebu Musikkorps tirsdager kl 19.30-22.00 i samfunnssalen
Rennebu Skolekorps torsdager kl 18.00 i samfunnssalen
Rennebu Songkor onsdager kl 19.30 Voll skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 20-22 på Berkåk skole
P-45 Rennebuhallen søndager kl. 20.00-21.00

Legg SØNDAGSMIDDAGEN til Kvikne!
Buffe med tradisjonsmat - Pensjonistpriser

Rennebu Turistkontor
Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00
tlf 72 42 77 05
b
t

LAMMEAFTEN 29. oktober
- levende musikk Tre vise menn
VILTAFTEN 12. november
- levende musikk Gromgutan
Bordbestilling tlf 62 48 55 50
Besøk våre hjemmesider: www.kviknefjellhotell.no
Be om tilbud på telefon 62 48 55 50

Kjøp GULT
– spar mer

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

Tynnribbe

Lutefisk, torsk

Melange margarin

Skjeggerød

Møremat

1kg

2690
Hvetemel
4x2kg

29

90

Se kundeavis eller
www.coop.no

1890

1990

Parti-kjøp
Knalltilbud

Bærbar PC

10.990,-

Alcatel mobil

499,ingen binding

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

