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Midler
til lindrende
behandling
Rennebu kommune har fått tildelt et
økonomisk bidrag fra
Helse Midt-Norge på
kr 200.000 til å støtte
opp det arbeidet som
drives innen lindrende behandling ved
Rennebu Helsesenter.
Bidraget ble gitt med
bakgrunn i at kommunen alt har opprettet senger for å gi
lindrende
behandling, og Helse MidtNorge sier i tilsagnsbrevet at de er svært
opptatt av at kommuner som viser initiativ
innenfor et så viktig
område skal få mulighet til å realisere det.
Samtidig sier Helse
Midt-Norge at årsaken til at vi gir denne
støtten er at de opplever at tilbud om lindrende behandling i
kommunene er et
godt tiltak for å nå
deres mål om desentraliserte tjenester og
bedre samhandling
mellom kommuner
og helseforetak.
En
forutsetning
for støtten er at kommunen
viderefører
eksisterende tilbud.
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Romsligere tider?
Regjeringen Bondeviks forslag til statsbudsjett gir
omlag de inntektene som
var forventet i forbindelse
med vedtatt økonomiplan i
Rennebu. Partiene som deltar i Regjeringen Stoltenberg har inngått en avtale
som lover økte overføringer til kommunesektoren.
Partiene er blitt enige om at
kommunesektoren skal ha
en realvekst i de frie inntektene på 5,4 milliarder
kroner fra 2005 til 2006.
Dette representerer 3,5 milliarder kroner mer enn
foreslått av Regjeringen
Bondevik.
Fylkesmannen har laget et anslag for
kommunene i Sør-Trøndelag, med forutsatt
uendret fordeling mellom primærkommuner og fylkeskommuner og uendret fordelingsnøkkel mellom primærkommunene.
Fylkesmannen kommer fram til at Rennebu
kommune kan regne med en økning i de frie
inntekter på ca. 3,3 mill. kroner i forhold til
inntektsanslagene som følger av forslag til
statsbudsjett fra Regjeringen Bondevik.
Noen usikkerheter
— Det knytter seg usikkerhet til en del
ting i budsjettet. For det første avhenger
rammetilskudd av folketallsutviklingen i
2005. Det totale folketallet har vært stabilt i
1. halvår, men vi vet ikke hvordan aldersfordelingen har endret seg. Vi har lagt til
grunn folketallet og aldersfordelingen pr.
01.01.2005, forteller økonomisk rådgiver
Karl Petter Gustafsson. Videre forteller han

SUL TEN?

Rådmann Arve E. Withbro og økonomisk
rådgiver Karl Petter Gustafsson hadde en
lett jobb med kommunebudsjettet for 2006.
at det knytter seg usikkerhet til pensjonskostnadene og renteutviklingen, og at de
har lagt til grunn at renta blir ca 1 % høyere
enn i dag - tilstrekkelig for 2006.
4 millioners avvik
Tilsammen er det avvik mellom økonomiplanen og forslag til budsjett på ca. 4 mill.
kroner. Avvikene er bl.a. knyttet til økte
utgifter innenfor HPO og IPO utover forutsetningene i vedtatt økonomiplan.
Av
andre store avvik er den store satsingen på
utbedring av Seierdalsveien. Nevnes bør
også økte bevilgninger til gjennomføring av
"kunnskapsløftet" og vedlikehold kommunale veier.
Mer om budsjettet side 2.

Berkåk Veikro

72 42 72 20
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Invitasjon til intensivkurs i

BYGDEKOMPASSET
- et bedriftsutviklingsprogram for gardsbruk og
andre småbedrifter.
Bygdekompasset er et bedriftsutviklingsprogram for gardsbruk og
andre småbedrifter. Grunnholdningen i programmet er at det er du og
dine nærmeste medarbeidere som
best kan utvikle bedriften eller garden videre. Ved å se nærmere på
bedriften/gardens
ressurser
og
muligheter får du et godt grunnlag
for å kunne ta viktige beslutninger
om egen virksomhet.
Kurset er i regi av blilyst:-).
Oppstartkveld lokalt – hva er
Bygdekompasset og hvordan kan jeg
utvikle min gard/min bedrift gjennom denne prosessen.
Berkåk 17. november kl. 19.30
Meldal 21. november kl. 19.30
Støren 21. november kl. 19.30
Oppdal 28. november kl. 19.30
Intensivhelg – 10. - 12. februar på
Quality Hotel Oppdal.
Gjennom
gruppediskusjoner og tankevekkende analyser skaper vi bevissthet for
utvikling. Deltakerne skal i løpet av
helga utvikle en handlingsplan for
sin bedrift/gard.
En time individuell veiledning
og felles oppsummeringsmøte
– tid og sted for dette avtales på
intensivhelga.
Påmeldingen og mer informasjon: Sissel Langørgen, e-post: sissel@blilyst.no, tlf. 91 37 29 37.

På nettsiden www.rennebu.kommune.no finner du en oversikt over nettsteder i Rennebu. Oversikten er organisert under overskriftene Kultur Lag/organisasjoner - Offentlig virksomhet - Næringsliv - Media.
Hvis du vet av nettsteder som ikke er listet opp, eller finner feil på siden, ber
vi om at du sender oss et tips via e-post.
E-post-katalog for Rennebu
Knut Berntsen har utarbeidet en e-postkatalog med adresser for private og
andre her i Rennebu. Denne kan du finne på adressen
www.skugglia.com/epost

Mest til engangstiltak
Rådmannen tilrår at mest mulig av de økte inntekter brukes uten å heve driftsnivået. Det foreslås en del engangstiltak. Men rådmannen har funnet det nødvendig å styrke
driftsbudsjettet innenfor pleie og omsorg.
Det har ikke latt seg
gjøre å oppnå de innsparingene som var budsjettert innenfor pleie og
omsorg i 2005.
Rådmannen foreslår at det
fortsatt tas sikte på å
redusere
kostnadene,
men aksepterer at denne
prosessen tar lengre tid
enn det som tidligere er
forutsatt.
Rådmannen
foreslår også å styrke
budsjettet innenfor IT og
vedlikehold av veier.
Rådmannens forslag til budsjett
innebærer følgende avvik fra vedtatt økonomiplan:
- Sykehjemmets budsjett er 500.000
kroner høyere enn forutsatt i vedtatt økonomiplan
- Budsjettet for enheten "Hjemmebasert pleie og omsorg" er
1.100.000 kroner høyere enn forutsatt i vedtatt økonomiplan
- Kulturbudsjettet er økt med ca.
80.000 kroner på drift
(stort sett Rennebuhallen)
- IT-drift 250.000 kroner.
- Vedlikehold kommunale veier
200.000 kroner
- Mindre innsparing på ledighet i
stillinger – 180.000 kroner
- Avsetning til fond vedr. nye læreplaner – 150.000 kroner

Kommunestyret har vedtatt at Rennebu
kommune gir tilsagn om støtte på inntil
50 % av kostnadene til utbedring av
Fylkesvei 508 Åsbakken – Innset
begrenset oppad til 1,5 mill. kroner.
Kommunens støtte er betinget av at
prosjektet blir prioritert i fylkeskommunens budsjett for 2006.
Rådmannen foreslår at kostnadene
finansieres ved overføring av 1,5 mill.
kroner fra driftsbudsjettet.
-

-

Økning i ressursbruken overfor
barn med særskilte behov i barnehagene – netto 70.000 kroner
Trafikksikkerhetstiltak – 20.000
kroner

Budsjettet skal behandles i formannskapet 28. og 29. november, og endelig vedtak i kommunestyret den 15.
desember.
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Tregt næringsliv?
Rennebu Næringshage har lyst ut flere kurs spesielt
beregnet på næringslivet. Men det viser seg at flere
kurs blir avlyst på grunn av liten påmelding. Det
trengs minimum fem deltagere for å arrangere kursene. — Vi har sendt invitasjon samt purringer til de
næringsdrivende som er medlemmer i Rennebu
Næringsforening. Samtidig står kursene utlyst på nettsidene våre - www.rennebuhagen.no, forteller daglig
leder Bård Jystad. Han skjønner imidlertid at høsten er en travel tid for mange
og at de konkurrerer med en rekke andre tilbud. Jystad beklager at kursene blir
avlyst, og oppfordrer samtidig de næringsdrivende til å benytte seg av rimelige
kurstilbud i nærmiljøet for å øke kompetansen i bedriftene.

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

Til Oslo for å dele kunnskap Bibliotek-tipset
Pedagogisk rådgiver Ingegjerd Mortensen i Rennebu skal
om fjorten dager til Oslo for å delta på en erfaringskonferanse om kompetanseutvikling i barnehagsektoren.
Pedagogisk rådgiver Ingegjerd
Mortensen skal presentere
erfaringer fra det store kvalitetsutviklingsprosjektet som barnehagene i Rennebu var med på.

Bakgrunnen for konferansen er at
det de siste årene er gjort viktige erfaringer med ulike typer kompetanseutvikling. På konferansen ønsker
Høgskolen i Oslo, Høgskolen i
Vestfold og Dronning Mauds Minne i
Trondheim at disse erfaringene
deles, systematiseres og videreutvikles. Videre er målsettingen at det
som kommer ut av konferansen kan
være konstruktive innspill til myndighetenes arbeid med utvikling av
en kompetanseplan for barnehagene.
Målgruppa for konferansen er
først og fremst høyskolene, men
representanter fra Barne- og familiedepartementet,
Utdanningsog

forskningsdepartementet,
Fylkesmennene, Utdanningsforbundet, Kommunenes sentralforbund og ulike eiergrupper vil også være tilstede.
På konferansen blir det presentert kunnskap og erfaringer
fra etterutdanningsprosjekter
som er gjennomført ved høyskoler i samarbeid med barnehager. De forskjellige prosjektene vil bli presentert og kommentert av et panel tilknyttet de ulike
høyskolene.
Ingegjerd skal delta
sammen med høyskolen Dronning
Mauds Minne i Trondheim og
Fylkesmannen
i
Sør-Trøndelag.
Tittelen på deres innlegg er
Kompetanseutvikling gjennom kunnskapsdeling. Der presenterer de erfaringer fra det store kvalitetsutviklingsprosjektet som barnehagene i
Rennebu var med på. Prosjektet var
både et utviklings- og forskningsprosjekt. Erfaringene fra prosjektet har
også kommet i bokform.
Konferansen er finansiert av
Barne- og familiedepartementet, og
statsråd Øystein Djupedal skal åpne
konferansen.

Sylvia E. Shepherd: Gåten Belle
Gunness. Dette er historien om en av
de verste kvinnelige seriemordere
verden har sett. Hun utvandret fra
Selbu til USA høsten 1881.
Toril Brekke: Bergskatt. Historie
fra gruvesamfunnet på Løkken fra år
1600 og fram til vår tid. Vi møter den
stedbundne bonden, det fremmedartede bergfolket, direktører, tyver og
en diktet slekt gjennom ulykker, sult
og nød, men også kjærlighet og
drøm. Denne har vi også som lydbok.
For de minste har vi en ny bok
om Ole Brumm på oppdagelsesferd.
Den inneholder fem koselige fortellinger om Ole Brumm og vennene
hans på tur i Hundremeterskogen.
Når turen og boka slutter, har de lært
en hel del både om skogen og om
hverandre.
Åpningstider: Mandag og torsdag
kl 16-19, onsdag kl 10-13.
VELKOMMEN!
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Ferske inntrykk fra Nederland
Representanter fra Rennebu, Midtre Gauldal, Holtålen og
Røros, sammen med Steinar Skjeringstad fra Blilyst, dro
forrige helg til Ede i Nederland for å delta på ei messe der.
Målgruppa for messa var nederlendere som kan tenke seg
å flytte til Norge.
For en landsens nordmann som
knapt nok hadde vært i dette pannekakelandet før, ble det en positiv,
men også tankevekkende opplevelse.
Ved innflyvingen til den enorme
Schiphol flyplass fikk vi et klart bilde
av et land der det virket som om hver
minste meter med gras, trær og vann
var regulert og kultivert. Første
refleksjon: hva gjør et folk som ikke
har mer og dyrke, og som har laget
seg et slikt intrikat system for å kontrollere vannmassene?
I kø på motorvien
Det ble bestemt at vi skulle leie bil
sørover til bestemmelsesstedet. Men
hva hjelper det at fartsgrensen er 100,
når man bare kan rykke og nappe
små stykker av gangen. En mengde
med baner, men alt for mange biler.
Gode gamle E6 ble som en stille kjerreveg i forhold. Neste refleksjon: kan
det være slik at alle Nederlands 16
millioner innbyggere er ute og kjører
på en gang? Da vi returnerte på søndag formiddag, og det ikke var stort
bedre, forsto vi at dette var normalen.
Stor interesse
På fredag kveld var det lagt opp
til at de norske gjestene skulle orientere om en rekke distriktskommuner
som aktuelt tilflyttningsmål for
nederlendere. På grunn av den store
interessen ble det ikke plass til alle i
den store salen. Publikum måtte fordeles på to saler og orienteringen
måtte derfor gjennomføres to ganger.
Neste refleksjon: er det virkelig mulig
at så mange nederlendere ønsker noe
så drastisk som å forlate hjemlandet
sitt for å flytte til Norge?
Som forventet malte nordmennene med tykk pensel vakre bilder av
fjord, fjell og uberørt natur, et budskap som virket å gå rett hjem hos
nederlenderne. Etterpå ble det åpnet
for spørsmål. Spørsmål som:

- Er det mulig å bruke vegene om
vinteren?
- Hvor kaldt kan det være?
- Hvordan er det med lege- og
helsetjeneste?
- Skoler?
- Hvordan vil vi bli mottatt av
lokalbefolkningen?
- Hva er det som gjør at dere
ønsker å hente inn folk fra
utlandet på denne måten?

I kø for å høre om Rennebu
På lørdag var selve Norwegendagen. Vi rigget oss til, alle
Blilystkommunene, med hvert sitt
cafebord. Rennebu med rykende
fersk film produsert av Jon Olav Voll,
samt en powerpoint-presentasjon om
Rennebu av Dagfinn Vold - begge
med nederlandsk tekst. Så var det
bare å vente, 1200 personer var på
forhånd påmeldt. Dagen ble ikke kjedelig for å si det slik. En jevn strøm
av hyggelige folk som ville vite mer
om Rennebu, og som lurte på om det
var muligheter for dem i det vakre,
rene og ville landskapet som fysisk
utgjør vår kommune.
Hadde vi plass for en maler, en
rørlegger, en snekker, en pannekakesteker, en IT-spesialist med spesiell
interesse for dyr og gårdsdrift, en
jurist, en landskapsarkitekt, en med
økonomisk administrasjon som spesialitet, en som kunne tenke seg å drive
med catering og lignende.
Mange hadde vært i Norge flere
ganger, og hadde lenge drømt om å
kunne leve i et slikt land. For undertegnede var det hyggelig å kunne
antyde muligheter og mindre hyggelig å måtte si; dessverre det kan nok
bli vanskelig i Rennebu.
Etter den slitsomme dagen var
likevel hovedintrykket positivt
- Så mye beundring for Norge!

Det var stort oppmøte av nederlendere
som ønsker å flytte til Norge.

- Så stort engasjement!
- Så mange hyggelige og positive
mennesker!
- Så forbausende lett å
"finne tonen"
Søndag etter frokost dro vi inn til
Amsterdam. Ingen av oss hadde vært
der før. Inntrykket for undertegnede
ble sterkere enn forventet. Også her
myldret det, et frodig og fargerikt fellesskap. De berømte coffeshops’ene
var langt flere enn forventet. Her prydet hasj-plantene vinduskarmene,
mens søtlig røyk sivet ut på gata. Ny
refleksjon: Dette er langt fra Rennebu
både på den ene og den andre måten!
Men gjennom samtaler med våre
etter hvert så mange gode nederlandske venner ble også dette momentet
direkte eller indirekte poengtert som
et argument for å flytte.
- Økt trengsel
- Økt kriminalitet
- Storbyproblematikken som eter
seg utover hele det lille landet
Siste tankekors: har vi i Rennebu
generøsitet og gjestfrihet nok til å
hjelpe våre venner fra pannekakelandet til et bedre liv? Kan det bli som vi
har oversatt i våre brosjyrer:"
Rennebu - hut gute lewen"
En flyvende hollender
Astri Snildal
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Kvardagstips med FYSAK
TYPISK TRØNDERSK Å TRIMME UTE…sier Bjørn Trøite – som synes vi i Rennebu er veldig heldige
som har et sånt mangfold av natur å boltre oss i.
Bjørn er glad i å gå på ski om vinteren og å bruke naturen på andre måter i de andre årstidene.
Betydningen av å holde seg i god fysisk form ble bekrefta etter at Bjørn ble ryggoperert før jul i fjor – at han var såpass
fysisk sterk gjorde rehabiliterings prosessen både kortere og enklere.
Det er god plass i Rennebu for folk som ønsker å bruke naturen, og Bjørn tar gjerne med ungene ut på turer i skog og
fjell. Om de ikke forstår verdien av det nå, så håper han at de forstår den og tar med seg turgleden når de blir større.
Også jobben krever at en er i god form – både på det fysiske og psykiske plan. Det gir en større overskudd og gjør at
en i større grad mestrer jobben i stressperioder.
Utfordringa på kvardagstips med FYSAK sender Bjørn til Oslo og svoger Stein Kristoffersen, som er veldig glad for å
få Rennebu Nytt i postkassen.

Har du tenkt å bore
grunnvannsbrønn i Rennebu?
Rennebu kommune har krevd
søknadsbehandling ved etablering av
grunnvannsbrønner. Denne praksisen har det blitt stilt spørsmål ved, og
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og
Statens Bygningstekniske etat har
blitt kontaktet for å avklare om framgangsmåten må endres.
Plan- og bygningsloven sier at etablering av grunnvannsbrønn i seg
selv vanligvis ikke er søknads- og
ansvarspliktig. Boring innebærer som
regel små endringer i terrenget.
Mindre brønnhus kan også oppføres
uten søknad. Søknadsplikt gjelder
likevel dersom brønnen er i strid med
gjeldende planer. Dette gjelder for
eksempel reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommuneplanens
arealdel, særlig i LNF-områder, hvor
fritidsbebyggelse ikke er tillatt.

av plan- og bygningsloven. Det er
likevel svært viktig at brønn for drikkevannsforsyning plasseres i tilstrekkelig avstand til eventuelle forurensningskilder. Vannkilder skal ligge
minst 100 meter fra avløpsanlegg for
å sikre at vannforsyningen ikke forurenses av avløpsvann. Det kan være
fornuftig å ta kontakt med
Mattilsynet, for å få faglig veiledning
i forhold til plassering av drikkevannsbrønn.

Lørdag kveld blir det ABBA-show
for full musikk i Rennebuhallen. Da
slår Rennebu Musikkorps, Rennebu
Mannskor, lokale sangsolister og
band seg sammen til en heidundrende fremføring av ABBA-slagere
under tittelen «Thank you for the
music».

Det er også viktig å være klar over
at det ikke er tillatt å kjøre i utmark
for å komme til egen tomt for å etablere anlegg. Tillatelse til motorisert
ferdsel skal være gitt av både grunneier og av kommunen. Transport av
maskiner for boring av brønn, kan
derfor ikke skje uten videre i terrenget, selv om selve boringen kan unntas
fra søknadsplikten.

I et vannforsyningssystem er det
behov for et ledningsnett. Disse er
søknadspliktige, særlig når det er flere tomter/eiendommer som skal forsynes av brønnen. Dette betyr at
grunnboringen med brønnhus kan
unntas søknadsbehandling, mens
ledningsnettet omfattes av søknadsplikten.

Rennebu kommune ønsker skriftlig beskjed om all etablering av
grunnvannsbrønner sammen med
kart som viser plassering av brønnen,
ledningsnett og adkomst til brønnen.
Rennebu kommune skal da innen 3
uker gi beskjed, dersom tiltaket ansees som søknadspliktig.

Hygieniske hensyn ivaretas ikke

- Byggesakskontoret -

Offentlige møter
åpne for publikum

ABBA for
full musikk

17.11.
18.11.
28.11.
29.11.

HOO
MTL
F-skap
F-skap

09:00
09:00
Nerskogen
Nerskogen

Berit Irene Løvmo vil fremføre bl.a.
Money Money.
Det er sju lokale sangartister i tillegg til Rennebu Mannskor som vil
fremføre sangene. Da får vi gjenhør
med Dancing Queen, Fernando, I
have a dream med flere.
Hele forestillingen er bygd opp
ved hjelp av lokale sang- og musikkkrefter, og det viser at det fortsatt
gror godt i Rennebus kulturliv.
Kapellmester for kvelden er Håvard
Hinsverk - Rennebu Musikkorps sin
faste dirigent.
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Rennebu kommune
Informasjonsmøte om ADHD
Sted
Dato
Klokken

Innsamling av
kjever og jaktrapporter 2005

Kommunestyresalen, Berkåk
Tirsdag 29. november 2005
19.00

ADHD – foreningen Sør Trøndelag har pr i dag
243 medlemmer (526 med stort og smått),
mange av disse er ute i distriktene. Det er både
barn, ungdom og voksne som har, eller som vil
få diagnosen ADHD. For å kunne fremme
kunnskap og forståelse for diagnosen, og problematikken rundt den, må vi hele tiden drive
informasjon.

Innsamling av elg- og hjortekjever, livmor og
eggstokker hos hjortekoller, slaktvekter/fellingsrapport, sett-elg og sett-hjort på skytebanen ved Gammelstødalen kl. 18:00-20:00 torsdag 17. november. Resultatene leveres samlet
fra hvert enkelt grunneierlag. Grunneierlag
med utvidet hjortejakt leverer foreløpige rapporter og kjever. Resultater fra utvidet jakt
leveres på kommunehuset straks jakta er
avsluttet.
Rennebu Storviltvald v/Svein Erik Morseth,
tlf 951 30 567

Vi vil med dette invitere til et informasjonsmøte. Der vil det være utdannede likemenn som
representerer ADHD – foreningen.

Skogparsell til salgs fra eiendommen
Bakk, gnr. 21, bnr. 5 i Rennebu

Det vil være tilgang på informasjonsmateriell,
og det blir enkel servering.
Håper flest mulig har anledning til å komme!
Med vennlig hilsen
ADHD – foreningen Sør Trøndelag fylkeslag
Tlf 988 11 227/ 979 66 054

Når det gjelder skogteigen v/Knappen var det
ingen som var interessert i denne parsellen. I
samråd med fylkesmannen v/Krokann annonseres teigen på nytt.

Kurs i byggesaker og utslippssaker
Det er fra flere hold ytret ønske om en gjennomgang av byggesaker og utslippssaker. I den
forbindelse tar Byggesakskontoret sikte på å
holde kurs i disse temaene i løpet av februar
2006.
Nærmere informasjon om innhold, påmelding
og pris vil bli gitt senere.
Byggesakskontoret

Farsdagstilbud
Dagens middag med
dessert og kaffe kr 98,-

Fortsatt ledig kapasitet på julebord
– både på kroa og catering

Rebustorget, Berkåk - tlf. 72 42 76 98

Rennebu kommune annonserte om mulighet
for å kjøpe eiendommen i Rennebu Nytt nr 14.
Med frist for å melde sin interesse innen 1.
oktober. Det er kommet inn 10 innspill fra brukere som ønsker å kjøpe de ulike parsellene
innen fristen.

Skogteig v/N.Knappen på 62 dekar. Prisen er i
utgangspunktet kr 43.400,-.
Frist for å melde sin interesse er 23. november.
Er det noen som er interessert så ta kontakt
med Enhetsleder for landbruk, miljø og tiltak
v/Evy-Ann Ulfsnes

Tilbud: Herreserie til farsdag
(shampo, etterbarberingsvann, deodorant)
Vi har også kosmetikk, lebestift,
øyeskygge og neglelakk m.m

Tøffe klokker til kr 349,- og smykker
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Jeg utfører press av
hydraulikkslanger!

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

Kjempeutvalg av
hydraulikkslanger og
kuplinger.

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

Lager også slanger for høytrykksvaskere og drikkenipler.

25% rabatt på deler og press ut året!
Ta kontakt!

RØR-EKSPERTEN A/S

Arnt Haugen - tlf 988 15 525

Berkåk, 7391 Rennebu tlf. 72 42 75 50

Til far på søndag
Blomster, kopper, glass m.m
NB! 1/2 pris på blomsterløk
adsånd

t id og dugn

id
K a p p e s tr n d
så
d
a
n
g
u
d
og
Helga Gilbe
rg

rg
Helga Gilbe

Rebustorget, Berkåk - tlf 72 42 74 45

Hvetemel
Regal 3x2 kg 1990

Kjøp jubileumsboka til far!

Et flott julegavetips!
Bestill boka hos
bodil.enget.rogstad@loqal.no
tlf 72 42 72 32 etter kl 18
Selges også hos Rebus Frisør,
Coop Berkåk, Turistkontoret,
Rennebu Nedre Handel.

Rakfisken har kommet
- 5 kg spann el. løs vekt!
Kylling-filet
2-pk Prior 240 gr

Sukker 10 kg
Egg - Spar-egg
12-pk medium

9900
1690

Åpningstider:
mandag - fredag 09.00 - 20.00
lørdag 09.00 - 18.00

2990

Potet
First Price 5 kg

1490

Kakebunn

990

Post i butikk

Fossum AS

7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52
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Mye nytt fra G-sport
Luer * Pannebånd * Refleksvester
Ulvang sokker * Superundertøy
Velkommen til en trivelig handel !

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

Jonsered fører an!

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

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

Gå inn på hjemmesiden

Vi minner om at vi har flyttet:
Ny adresse er

www.jonsered.no

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

Vi har det du trenger
til ved og tømmerhogst!

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Marino
Pizzeria og restaurant

Ta-med-hjem tilbud
hver torsdag - ut året
på stor Pizza nr 5 og nr 14
kr 140,- inkl 1,5l brus
Beklager feil i forrige annonse!

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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Dugnadsfolk se her!
Vinnere av gaver fra utstillere på Rennebumartnan 2005:

Norges ledende salgsutstilling for Husflid og Håndverk
www.rennebumartnan.no

Martnastema 2005:

Prnr. Vinner
1- Kjellfrid Engesmo
2- Eva Illøkken
3- Arne Per Bjerkås
4- Ola Aas
5- Bodil Hårstad
6- Brit B. Gustafsson
7- Oddny Grøtte
8- Håvard Nordbø
9- Inger Halland
10- Ingjerd Steen
11- Magne Grendal
12- Guri Skjerve
13- Inger Skamfer
14- Karl Petter Gustafsson
15- Magne Brattset
16- Liss Teigen
17- Karin Storslett
18- Aud Flaa, Kvikne
19- Roald Stai, Kvikne
20- Anlaug Sneisen
21- Gjertrud Dahl Solstad
22- Inger- Anne Vold
23- Marit Gorsetbakk
24- Gunnbjørg Hårstad
25- Jostein Berntsen
26- Anne Sandaker
27- Guri Bakk
28- Jan Ove Haugen
29- Grete Almskår
30- Tale Faber
31- Britt Harr
32- Grethe H. Eide
33- Ingrid Tørstet
34- Ingrid Lånke
35- Mona R. Engum
36- Gunn E. Grande
37- Ingrid Haugset Hagen
38- Jorid Fossmo
39- Ruth Grøtte
40- Arve Bøe
41- Arve Krovoll
42- Magne Uvsløkk
43- Martin Bøe

44- Trond Narve Stavne
45- Ove Einar Drugudal
46- Arne Sæther
47- Torbjørn Sande
48- Oddveig Rogogjerd
49- Anne Skårsmoen
50- Oddvar Rise
51- Jorolf Withbro
52- Ivar Langklopp
53- Inge Olav Hatvik
54- Ingrid Skamfer
55- Ingun Fossmo
56- Lena Sæter, Kvikne
57- Anne Svegård, Kvikne
58- Bente Berntsen
59- Ingeborg Grendal
60- Per Vollum
61- Mette Enoksen
62- Stine Lenes
63- Karen Lund
64- Yngvar Brekke
65- Knut Gjerpstad
66- Lisa Enoksen Haugen
67- Hanna Trøite
68- Lars Olav Hoset
69- Jon Sverre Sugaren
70- Roar Haugset
71- Magnar Skjerve
72- Trond Øversjøen
73- Robert Olsen
74- Tore Andre Helgemo
75- Morten Olsen
76- Jo Erik Aune
77- Jon Austberg
78- Hallgeir Haugan
79- Kåre Inge Nygård
80- Jostein Kosberg
81- Steinar Bakk
82- Otte Hårstad
83- John Krogstad
84- Halldis Nyrønning
85- Kjersti Knutsen
86- Torbjørn Flatås,
Soknedal

87- Kjetil Bjerkenås,
Soknedal
88- Gørild Meland
89- Ingrid Koksvik
90- Anne Gisnås
91- Terje Strøm
92- Halldis Voll
93- Johanne Eggan
94- Audun Ryen
95- Arve Krogstad
96- Anne Marit Myrmo
97- Jostein Meslo,
Trondheim
98- Torill Skjerve
99- Astrid Halland
100- Kari Hellstrøm
101- Einar Husan
102- Bjørg Voll
103- Gunhild Rogogjerd
104- Anny Knutsen
105- Gudveig Rogogjerd
106- Liv Svergja, Kvikne
107- Inger Østerås
108- Agnes Gunnesmo
109- Arnt Inge Storeng
110- Arne Grendal
111- Siv Stokke
112- Per Ivar Wold
113- Ola Krogstad
114- Håvard Sæther
115- Frode Kjerstad
116- Ellen Rokkonesløkk
117- Atle Uvsløkk
118- Rønnaug Holsæter
119- Olav Staverløkk,
Soknedal
120- Jon Erling Meland
121- Ola Bjerkås
122- Bjørg Bakken Sundset
123- Jostein Kristoffersen
124- Eli Hukkelås,
Trondheim
125- Tommy Skamfer

Listen er også lagt ut på
www.rennebumartnan.no
Gevinstene hentes på Turistkontoret på Berkåk!
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Kjøp varmepumpe nå!

Gå vinteren
varmt i møte!
Kampanjetilbud
Høye Snørose dyne
140x200
140x220

359,398,-

Flanell sengesett 140x220

139,-

Rester gardinhøyder 99,-

uansett førpris

Montering og materiell
kommer i tillegg til prisen

Berk k - 7391 RENNBU
Tlf 72 42 80 00 - www.krk.no

Invitasjon til frokostmøte
Mjuklia 15. november kl. 08.00–10.00

“Rennebumartnan: Ferdig utviklet eller ferdig?”
Rennebumartnan har etablert seg som en av de viktigste markedsplassene i landet innen husflid og
håndverk. Skal martnan sette seg høyere mål i framtiden eller er vi mette av suksessen? Kunne de
positive ringvirkningene for lokalsamfunnet blitt mye større i framtiden, eller har martnan nådd sitt
potensial i den formen den har i dag?

Innleder:
Sted:
Når:

Marvin Wiseth, konserndirektør i SpareBank 1 Midt-Norge
Arena Trøndelag presenteres av Marvin Wiseth
Mjuklia
15. november kl. 08.00–10.00

Enkel servering.
Påmelding senest 13. november på e-post: admsekr@smn.no eller tlf. 73 58 64 90

Arena Trøndelag er et bredt samarbeidsprosjekt mellom Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner,
Innovasjon Norge i begge fylkene, NHO Trøndelag, Næringsforeningen i Trondheim, LO i Nord- og
Sør-Trøndelag, AETAT i Nord- og Sør-Trøndelag, Trondheim kommune og SpareBank 1 Midt-Norge.
To ganger i året utgis en publikasjon som tar pulsen på Trøndelag og beskriver status og fremtidsutsikter innenfor utvalgte områder.

Alle som kommer på presentasjonsmøtet får et eksemplar av det nye nummeret.

Vit at vi er der.
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KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

JULEBORD
Lørdag 3. desember kl 1900

Voksen dame søkes for renhold

Som medlemmer av Bondelaget, har dere anledning til å
melde dere på Næringsforeningas julebord i
Rennebuhallen.
Det vil bli servert tradisjonell julemat, det blir dans til ny
musikk, underholdning og bar med trivelige priser.
Pris pr person er kr 350,Påmelding innen 20. november til Rennebu Turistkontor
tlf 72 42 77 05
- Rennebu Bondelag -

LHL Rennebu åpent temamøte tirsdag 22. nov kl 19.00
Møtested:
Frivillighetssentralen, Berkåk
Temamøter: Rehabiliteringsopphold på Røros
Rehabiliteringssenter.
De av medlemmene våre som har vært på Røros for
opptrening etter hjerteoperasjoner kommer.
De vil prate om hvordan oppholdet var
(negative og positive opplevelser).
Ta med ektefelle eller andre pårørende.
Enkel servering.

av enebolig ca. hver 14. dag.
Henv. Hanne Bjærum, tlf. 72 42 67 55
Ønsker ingen oppmerksomhet på dagen 24.11.
Johan

Brukt salong
ønskes kjøpt!
Ivar 907 21 336 / Maren 950 42 587

Årsmøte
Rennebu Skytterlag avholder sitt årsmøte torsdag 24. nov
kl 19.00 i skytterhuset.
Vanlige årsmøtesaker. Saker bes sendt formann snarest.
Enkel servering. Vel møtt!

HjemmeKlippen
Et tilbud til Pensjonister i Rennebu som har litt vanskelig
med å komme seg til frisøren.
Ring 41 52 74 72 så kommer “frisørsalongen”
hjem til deg!
Gjelder mand., tirs., tors. og fred kl 9.00 -16.00
Faste pensjonistpriser, kontant betaling.

HjemmeKlippen
Sølvi Eriksen, Reberg, 7393 Rennebu - tlf 41 52 74 72

Velkommen

Gjeterhundtreff
Vi inviterer i år som i fjor til sosialt samvær med tema
gjeterhund. Erling Halset kommer.
Kom gjerne med ideer til neste år.
Tid: Torsdag 17. nov kl 19.30
Sted: Hallandstuggu.
Servering av kaffe og vaffel.

Velkommen
Gjeterhundnemnda i Rennebu

Nye åpningstider!
Mandag, tirsdag og torsdag kl 9-13

Thank You for the Music
Rennebuhallen 12. nov 2005
kl 19.30

Lokale sangsolister og Band
Rennebu Musikkorps
Rennebu Mannskor
Kapellmester Håvard Hinsverk
Konsert kr 100/50

Sjå innom oss!

RENNEBU INNKJØPSLAG
Grindal, tlf 72 42 61 36
rennebu.innkjopslag@loqal.no

Forhåndssalg av billetter
Rennebu Turistkontor tlf 72 42 77 05
og korpsmedlemmer
– og billettsalg ved inngang!
Arr: Rennebu Musikkorps

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

Rennebu Nytt -

neste nummer 24. nov.- frist for stoff 17. nov. -

Rennebu Nytt

Dette skjer i Rennebu!
11-13 Leir for 2.-5. klasse
Mjuklia
12.11. ABBA-show
Rennebuhallen
Konsert – middag – dans: R. Musikkorps
15.11. Formiddagstreff
Berkåk
17.11. Innsamling Jaktresultat Gammelstødalen
17.11. DIS Trollheimen - lokaltreff
18.11. Basar for NMS
R. Misjonshus
19.11. Menighetshusbasar
Menighetshuset
23.11. Adventsverksted
Menighetshuset
24.11. Formiddagstreff
Voll
25.11. Kveldsmatkveld
Myrhaug B.hus
25.11. Julemesse
Hoelsmo
26.11. Julemesse
Hoelsmo
27.11. Adventstur, R. Turfor
Herremsætrea

19.30
11.00
19.30
19.30
12.00
17.00
11.00
19.30
17.00
13.00
12.00

Rennebu Musikkorps tirsdager kl 19.30-22.00 i samfunnssalen
Rennebu Skolekorps torsdager kl 18.00 i samfunnssalen
Rennebu Songkor torsdager kl 19.30 Voll Skole
Rennebu Mannskor tirsdager kl 20-22 på Berkåk skole
Berkåk Bridgeklubb tirsdager kl 18.30 på Torgkroa

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

Kjøp GULT
– spar mer

Nerskogen skisenter i utvikling.
Nyheisene ble en suksess.
Flere hopper er nå bygd.
Noen ledige tomter for caravanport-bygging,
og ledige plasser på caravan-plassen.

Det lønner seg å kjøpe
sesongkorta før 22.12.05.
Berkåk,
tlf 72 42 72 10
åpent 9 - 22 (20)

Hvetemel

Melange margarin

Møllerens 4x2 kg

1kg

29

90

19

90

Mandler

Lutefisk 1 kg

Coop 500 gr

Møremat - fryst

29

90

18

90

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

