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Det nærmer seg martna
Helga 17. -19. august går årets
martna av stabelen, og martnaskomiteen gleder seg nå til å komme i
gang etter 8-9 måneders planlegging. Vi har også i år et kjempegodt
arrangement å by på, med flotte
kulturarrangement både underveis i
martnashelga, men også i uka før.
Årets martna får en knakende start
når Sissel Kyrkjebø med band står
på scenen i Rennebuhallen søndag
12. august kl. 20.00. Her vil det bli
gjenhør med kjente toner – og en
del nytt og spennende materiale.
Kyrkjebø hadde nylig konsert på
Stiklestad og høstet veldig gode kritikker i etterkant. Det er
lagt ut 1200 billetter for salg, og det er nå 140 stk igjen. Så
det er fortsatt mulighet til å få med seg denne helt spesielle
konsertopplevelsen.
Kultur for en hver smak
Videre holdes kirkekonserten Skaperglede med
Henning Sommero, Edvard Hoem, Rune Skjolden og
Jorunn Lovise Husan i Innset kirke onsdag 15. august kl.
21.00. Det blir også flere gode kulturarrangement under
selve martnashelga. Blant annet blir det akustisk aften med
Viggo Sandvik fredag kl 21.00, foredrag med Nils Arne
Eggen, også på fredag, konsert med Krast på utescenen
lørdag og søndag entrer JaZZ-maZZørene scenen. Så det
blir litt for en hver smak. Full oversikt over programmet
finner du i martnasavisa som er like om hjørnet og på
www.rennebumartnan.no.
Viktig arena for husfl
fliid og håndverk
Rennebumartnan er i løpet av tjue år blitt en av Norges
viktigste arenaer for salg av husflid og håndverk. I år hadde
vi 280 søkere, mens bare 150 kan få plass, forteller Kenneth
Teigen. Her får håndverkerne presentere sine produkter for
et kjøpesterkt publikum med sans for god kvalitet. Årets
martnastema er Skaperglede, noe som har vært en stor
inspirasjonskilde. Med et slikt tema er Kenneth Teigen sikker på at det vil bli et flott martnasområde, med utrolig

Årets martnaskomite har det meste på plass til årets martna:
Maj Britt S. Hess, Kenneth Teigen, Per Måren,
Jens Kristian Auke og Anne Kristine Stavne.
mye fint å se på, i tillegg til vakre presentasjoner av god
husflid og håndverk. Nå gleder vi oss til utstillerne kommer og vi får ta del i det martnaen virkelig dreier seg om;
godt, norsk håndverk.
Tema skaperglede
”Rennebumartnan skal være et veksthus for skaperglede”, hvor også barna får formidlet husflid og håndverk på
en attraktiv og profesjonell måte. Dette året skal barna virkelig settes i sentrum med et eget torg for skaperglede.
Lavvoen som var ny i fjor, skal i år være helt og holdent
barnas arena. Den skal fylles med mange spennende
håndverksaktiviteter instruert av personer med ekspertise
innen sitt felt. Her får barna se og oppleve, arbeide med
egne hender og til slutt få med seg produktet hjem. Fredag
er det sauen og ulla som gir grunnlaget for dagens aktiviteter. På lørdag er det treet, og på søndag byr dagens aktiviteter på lek og spill, smykker og billedkunst.
Sammen med alle de frivillige er vi i martnaskomiteen
sikre på at vi får et flott arrangement også i år. Vi ønsker
velkommen til trivelige dager både til utstillere og publikum, avslutter Kenneth.

DAGENS MIDDAG
www.berkaak-veikro.no
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Ny tannlege
snart på plass
Etter å ha vært uten tannlege tilbud for voksne i snart to år,
gleder Rennebu Tannklinikk
seg til å endelig få en ny tann lege på plass .

Hjemmebaserte tjenester
har følgende leilighet ledig for utleie;
OMSORGSLEILIGHET.
Omsorgsleilighet i ”nye” Løkkjbakkveien på Berkåk.
Leiligheten er på ca. 50 m2,
Husleie er på kr. 4.442,- + strøm
Garasje kan evt. leies.
Det kan søkes om bostøtte.
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: 20.08.07

VIKARENE

Merajudden og Mohammed
I vår søkte hjemmesykepleien i Rennebu etter sommervikarer,
da det er lite arbeidskraft i ferieavviklingen. Hjelpen kom etter
hvert i Merajudden Chakari og Mohammed Idle, som akkurat
er ferdig med sitt fjerde år på medisinstudiet i Polen.

Det har vært vanskelig og få besatt
stillingen som tannlege i Rennebu, og
det er derfor ekstra gledelig at det etter
nesten to år endelig vil bli et fullt tannhelsetilbud i Rennebu igjen.
Det er Eva Ansnes fra Oppdal som
fra 16. august skal være på Berkåk tre
dager i uka, henholdsvis mandag, tirsdag og torsdag. De to resterende
dagene skal hun arbeide privat på
Oppdal.
Eva studerte til tannlege i Oslo,
jobbet deretter ett år i Tromsø og har
siden 2002 jobbet offentlig på Tiller
Tannklinikk i Trondheim. Nå lengter
derimot Eva hjem til Oppdal, og flytter
tilbake i august.

Trygt hjem for en femtilapp
Kr 50,- per person, uansett hvor
langt du kjører.
Geografi
fisskavgrensning: Innen kommunegrensene. Det må betales
ordinær pris utover egen kommune.
Tidsavgrensing: Fredag kveld/natt
til lørdag og lørdag kveld/natt til
søndag.
Aldersgruppe: 15 - 22 år.
Bestilling: Det skal bestilles før kl
22:00 om kvelden via telefon 72 42
75 60.
- Kulturkontoret

Merajudden Chakari og Mohammed Idle klar for utebesøk til pasienter.
Merajudden og Mohammed er
svenske statsborgere, men kommer
opprinnelig fra henholdsvis Afganistan
og Somalia.
De to legestudentene søkte sommerjobb via et vikarbyrå i Sverige, og
det var tilfeldig at de to havnet i hjemmesykepleien i Rennebu. Vikarplassene ute på landet er oftest bare til
en person, så at de to får være på samme plass setter de pris på. Merajudden
skal være i Rennebu i fire uker, mens
Mohammed skal være i sju. Da har de

fortsatt litt tid til ferie etter at de er ferdige og før de starter på studiene igjen
til høsten.
De to legestudentene synes de er
blitt godt tatt imot i Rennbu.
Menneskene vi reiser rundt til, vil veldig gjerne høre om hvem vi er, men
mest av alt vil de veldig gjerne fortelle
selv. Vi har fått sett mange bilder og
fått fortalt mange historier fra de vi reiser rundt til. Merajudden og
Mohammed forteller at kommunikasjonen stort sett går helt greit.
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Utleie av vegskrape

Leilighet til salgs

Skogeierne i Rennebu eier en Vreten
3-skjærs vegskrape.
Denne leies ut for 50 kr timen.
Minner om at utgifter til skogsveivedlikehold kan refunderes fra
skogfond med inntil 4 kr pr meter vei.
Større kostnader krever forhåndsgodkjenning.

Rennebu kommune har en tre-roms
leilighet i Trondskogen borettslag på
Berkåk (Træthaugveien 4c) som skal
selges.
Andel fellesgjeld: kr. 290.936,Felleskostnader: kr. 3.928,- pr. mnd.

For utleie eller andre spørsmål om vei,
ta kontakt med Kjetil Værnes
tlf 72 42 81 41 / 95 21 02 85.

Interesserte kan henvende seg til:
Rennebu kommune
v/Karl Petter Gustafsson

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

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

Kulturpris til Arne og Sigrid Kulturbeite
på Håggåsetra

Arne og Sigrid Lundaløkk med beviset på Kulturprisen 2007.
Annethvert år deler Rennebu kommune ut en kulturpris til enkeltpersoner eller grupper med tilknytning til
bygda. Kulturprisen deles ut med formål om å stimulere kulturarbeidet i
kommunen, og gjennom denne prisen
viser det offentlige at de anerkjenner
og setter pris på det frivillige kulturarbeidet som utføres.
Verdige representanter
Under den årlige Bygdetundagen
på Haugen 24. juni, ble kulturprisen
delt ut til to virkelig verdige representanter; Arne og Sigrid Lundaløkk.
Begge har i flere år vært aktive innenfor
kulturlivet i Rennebu, og de har deltatt
med hjelpsomhet i mange arrangement.
Gledelig å bli satt pris på
Arne og Sigrid synes det var veldig

Helga før Martnashelga, - 10.-13.
august, arrangeres den internasjonale
konferansen ”Being in Nature” på
Håggåsetra. Fagpersoner og spesielt
interesserte fra ulike deler av verden
samles til faglig konferanse rundt
temaet ”Å være i Natur”. Deltakerne
har ulik faglig bakgrunn, - men formidling og opplevelse vil stå sentralt
hos flere av foredragsholderne.
Som en del av denne konferansen
tilbys et dagseminar for alle interesserte søndag 12. august.
Deltakerne får mulighet til å høre
ulike foredragsholdere, samtale, samt
ta del i måltid og kulturarrangement.

trivelig å få kulturprisen. Det er gledelig å bli satt pris på på en slik måte. Det
er mange andre som også har fortjent
denne prisen, så at akkurat vi fikk være
representanter for det frivillige arbeidet
som blir gjort rundt i Rennebu, er vi
veldig takknemlige for.

Jazz konsert
Som en del av konferansen ”Beiing
in Nature”, blir det utendørs jazzkonsert med John Pål Inderberg, Bjørn
Alterhaug og Henning Sommerro søndag 12. august på setervollen på
Håggåsetra. Konserten er åpen for alle.

Mange gratulasjoner
Det har vanket mange gratulasjoner
og bare positive reaksjoner i etterkant
av prisutdelingen. Det er tydelig at folket synes det var to verdige vinnere av
kulturprisen. Å bli satt pris på er den
største takka man kan få. Da tenker
ikke Arne bare på kulturprisen, men på
alle de man kan gi en hjelpende hånd
til. Å vite at man trengs og at folk setter
pris på det man gjør, er betaling nok.
Arne og Sigrid har lagt ned uttalige
mange timer på frivillig arbeid opp
igjennom årene.

Utstilling med Jarle Farmen
Seterfjøset på Håggåsetra er nyrestaurert og innvies som utstillingslokale
med maleren Jarle Farmen og kunstutstillinga ”Beiing in Nature”.
Dans og konsert på setervollen
Tar du turen til Gisnadalen lørdagskvelden i martnashelga, vil du kunne
nyte godt av ”kulturbeite” på setervollen. Dyktige utøvere vil enkeltvis og
sammen gi publikum en spesiell kulturell opplevelse utendørs…
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Soknerådsvalg i Berkåk sokn
9. og 10. september 2007

Næringsutvikling
på Nerskogen
Rennebu kommune har gjennom
kommuneplanen vedtatt at lokale
ressurser bør utnyttes med tanke på
næringsutvikling i kommunen.
De senere årene har kommunen
sammen med respektive næringer satt
fokus på hytteutbygging og utvikling
av fellesfunksjoner for våre fritidsinnbyggere, særlig på Nerskogen. Altså et
klart felles satsingsområde for både
kommune og respektive deler av
næringslivet. Kommunen håper å forsterke virkningen av denne satsingen
- til glede både for innbyggere og
næringsliv på Nerskogen, og også for
kommunen for øvrig. I den forbindelse
har kommunen
engasjert Norsk
Turistutvikling as på Lillehammer for å
foreta en del kartlegging og vurderinger. Informasjon om prosjektet er distribuert i postkassene til Nerskogens innbyggere, men skulle noen ikke ha fått
denne informasjonen kan de kontakte
ordfører eller rådmann.

Dette skjer i Rennebu!
12.08 Konsert m/Sissel Kyrkjebø
Rennebuhallen
20.00
14.08 Oppskyting - Gml-stødalen 19.00
15.08 Rennebumesterskap,
Gammelstødalen
17.00
18.08 Pubkveld m/Trubadur
Sandbrekka
21.00
12-19 “Kulturbeite” på Håggåsætra
Jazzkonsert 12. august
kl. 13.30
Kunstutstilling m/ Jarle Farmen
12.-19. august
kl. 14.00-21.00
Danseforestilling og Konsert
18. august
kl. 19.30
17-19 Rennebumartnan
Se oppdatert info
www.rennebumartnan.no

I de vel 200 menigheter som deltar i
prøveordningen med valg hvert annet
år på halvparten av medlemmene, skal
det høsten 2007 velges nye medlemmer og varamedlemmer.
Retningslinjer
Retningslinjer for prøveordningen
med valg hvert annet år på halvparten
av medlemmene er fastsatt av
Kirkerådet april 2005, jf. rundskriv nr. 4
-2005. I dette rundskrivet heter det
bl.a.:
• Alle menigheter som ønsker det,
kan gjøre forsøk med valg hvert
annet år på halvparten av medlemmene. Menighetsrådet fatter vedtak, og menighetsmøtet bør gis
anledning til å uttale seg om ordningen.
• Menigheter som deltar må være
villige til å avholde valg både 2007
og 2009. Forsøksperioden avsluttes
2011.
Valg samtidig med kommunevalget
Prøvemenigheter som ønsker å
gjennomføre valg av menighetsråd
samtidig med kommunevalget, kan
gjøre det, dersom menighetsrådet gjør
vedtak om det. Det er ønskelig å få
erfaringer med å avholde valget samtidig med kommunevalget fordi dette
kan skape et større engasjement lokalt
og øke valgdeltakelsen.

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

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

Antall medlemmer og varamedlemmer som skal velges for 4 år og for 2
år
Hensikten med prøveordningen er
å se om en kan oppnå større grad av
kontinuitet, ved at halve rådet står på
valg hvert annet år. De som ble valgt
for 2 år i 2005, går ut. Det er imidlertid
ingen ting i veien for at de nomineres
og eventuelt blir valgt for 4 nye år.
Fortsatt vil det være slik at de som får
flest stemmer, og dermed velges inn
som faste medlemmer, velges for 4 år,
mens samtlige som kommer på varamedlemsplass, blir valgt for 2 år. Alle
som blir varamedlemmer, velges for 2
år.
Berkåk sokneråd
Berkåk sokneråd består av 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. Av disse
går tre medlemmer og alle varamedlemmene nå ut.
Ved valget vil de tre kandidatene
med flest stemmer bli faste medlemmer i 4 år. De fem neste blir varamedlemmer og valgt for 2 år.
Dersom et fast medlem av ulike
årsaker går ut av rådet, rykker det varamedlemmet med flest stemmer (1.
varamedlem) opp og blir sittende i
rådet ut fireårsperioden.
Alle kandidater står i utgangspunktet på valg for 4 år. Det er kun med status som varamedlem en er valgt for 2
år.

Årets Martnasskjorter har kommet!
Ny design,
både dame og herremodeller!
Str. S-XXL Kr. 100,Velkommen innom til en trivelig handel!
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Berkåk, Sør-Trøndelag 17.–19. august 2007
Onsdag 15. august

17.–19. august

Kirkekonsert:

Rennebumartnan

Skaperglede

Skaperglede er årets tema.

Henning Sommerro
Edvard Hoem
Rune Skjolden
Jorunn L. Husan
EN!
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BILLE

Priser:
Dagsbillett kr 100,3-dagersbillett kr 230,Barn under 16 år gratis
Gratis parkering

Innset kirke
kl. 21.00
Pris 200,-

Søndag 12. august

Billettsalg:
Rennebu Turistkontor
Telefon: 72 42 77 05

En uforglemmelig kveld

Billettsalget starter 11. juni

Åpningstider:
Fredag 17. august
kl. 11.00–20.00
Lørdag 18. august
kl. 10.00–18.00
Søndag 19. august
kl. 10.00–18.00

Fredag 17. august
Akustisk aften med

Sissel Kyrkjebø
m/band

Viggo Sandvik trio

Rennebuhallen

kl. 21.00
Pris 200,-

Samfunnssalen, Berkåk

kl. 20.00
Pris: 300,- / 150,-

Trioen gir deg en kveld med
viser og lun humor, se fram
til en trivelig kveld med god
stemning og mye godt humør.

Martnasuka i Rennebu
åpner med en uforglemmelig konsertopplevelse
med Sissel Kyrkjebø og
band.

Billettsalg:
Rennebu Turistkontor
Telefon: 72 42 77 05

Billettsalg:
Rennebu Turistkontor
Telefon: 72 42 77 05
Billettservice
Telefon: 815 33 133

Billettsalget starter 11. juni

Samarbeidspartnere:

Sponsorer:

Rennebu kommune
Mediaproﬁl as
Gjensidige Oppdal og Rennebu
Kraftverkene i Orkla
SpareBank1 Midt-Norge
Kvikne - Rennebu Kraftlag

blilyst
Berkåk veikro og gjestegård
God Mat
Byggmakker Berkåk
Økonor Berkåk
Interrevisjon Orkanger

Informasjon om program og opplevelser:
Rennebu Turistkontor
Telefon: 72 42 77 05
e-post: turistkontoret@rennebu.net
Årets martnasavis kommer ca. 10. august.

www.rennebumartnan.no

6

Rennebu Nytt

Frisør Astrid Grut
-

Samme lokaler
- Samme tlf

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

72 42 74 44

Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Velkommen

Brønnboring Vann og energibrønner

PS! Helsesenteret på torsdager.

Edvin Eide: 950 34 056
Tlf 72 42 54 47 – Innset 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com

Behov for gr us/pukk?
Vi kan levere pukk i forskjellige fraksjoner,
grus til diverse formål. Dessuten utfører vi små og
store gravejobber. Eksempelvis
drenering, tomtegraving og masseutskiftning.

Ring for en uforpliktende prat
Torstein Engen, Telefon: 944 87 876
www.rennebu-grus.no

Hytter og Hagemøbler
Tlf 72 42 73 29
7391 Rennebu

Solide og
sammenleggbare
fritidsmøbler.

Redskaps-/vedbu av villmarkspanel
3x2 m. Leveres ferdig
montert/byggesett kjøres på lastebil/traktor

Tilbud 14.500

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

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

• Møtestedet for alle
• Internettkafe
• Private arrangementer
• Catering
www.godmat-berkak.no
Rebustor get - tlf 72 42 76 98/ 958 19 742
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KUNNGJØRINGER
LHL`S HELSESTUDIO

Takk for oss! Etter 17 år på Berkåk, flytter vi til Glåmos.

DAGTUR TIL SNØHEIM
Søndag 12. august
Rennebu
Avreise fra Stamnan kl.09:45, fra Berkåk kl.10:00.
Tilbake på Berkåk ca. kl. 17:00, Stamnan kl. 17:15.
Fra Hjerkin kjører bussen etter Snøheimveien inn til
Snøheim. På hjemveien spiser vi middag på
Oppdalsporten. Turen er også ett tiltak for å bevare
SNØHEIMVEIEN. Bussreise og middag vil koste
kr. 490,- pr. person. Meld deg på til Jostein Berntsen
tlf 99727963, innen 5. august.

Rennebu - et godt sted å være....
Vi ble godt motatt, og har trivdes her. Vi takker spesielt til
Berkåk Damekor, Rennebu Musikkorps og Rennebu
Skolekorps for gode minner. Hilser også til skolekamerater,
arbeidskolleger og naboer. Hvis noen av dere er på vår kant
av fylket og får lyst på kaffe, er det bare å stikke innom.
Tusen takk for trivelige år.
Hilsen Ann Elisabeth, Frank Robert, Kjersti og Rolf

Spor - diktbok av Gerd Inger S Grøtte, selges på
Rebustorget martnaslørdagen.

Hytte ved Buvatnet selges. Tlf 72 88 78 21/938 28 674
Takk til alle som viste meg oppmerksomhet på dagen min.
Liv Bruheim
Hjertelig takk for oppmerksomheten i anledning min
70 års dag.
Mali

Tusen takk for gaver, blomster og hilsninger i anledning

Kandidatene til Berkåk sokneråd
ved valget 2007

min konfirmasjon 27.05.07
Hilsen Ingrid, Siri Mette og Trond Narve

1.
Ingvar Sollid
2.
Sunniva Johaug Ryen
3.
Magnhild Brattset
4.
Bodil Kirsten Svergja Holden
5.
Bjørn Trøite
6.
Kari Hellstrøm
7.
Ole Johan Bergsønning
8.
Ingrid Mary Hage
9.
Marit Ødegård
10.
Ambjørg Ytterhus
11.
Per Arne Lium
Valg av nye medlemmer til Berkåk sokneråd vil foregå samtidig med kommunevalget 9. og 10. sept., i et egnet lokale i
kommunehuset på Berkåk. Her vil valglokalet være åpent
søndag 9. sept.
kl 16.00 – 20.00 og mandag 10. sept. kl 10.00 – 20.00.
Det vil også bli mulighet for å avgi sin stemme i Berkåk
kirke. Her vil valglokalet være åpent umiddelbart etter
gudstjenesten den 9. sept. og fram til kl 14.00.

sauerenhetsdressur følgende datoer:
9. aug – 23. aug og 6. sept
Påmelding til: Ola Øie tlf 92610098

Dette er en deltidsstilling med mulighet for utvidelse.
Vi trenger en person som kan arbeide selvstendig.
Det kreves ikke noen spesiell utdannelse til jobben, men
søkeren bør ha god kjennskap til utstyr og rekvisita som
benyttes i landbruket. Det kreves bare grunnleggende kunnskap i bruk av pc. Hvis det er ønskelig, kan stillingen
utvides med jobb i skogbruket som avløser eller i
Rennebu Bygdeservice.
Søknadsfrist 15. august
Spørsmål om jobben, og søknad rettes til
styret v/ Jon Sverre Sugaren, Grindal, 7393 Rennebu.
Tlf 72 42 61 64 mob 915 13 575
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Rennebu Innkjøpslag

Saueren Rennebu Jeger og Fisk arrangerer

NG

Rennebu

NI

Åpnes igjen fra 1. august
Åpningstider hver onsdag kl.17:00-19:00
Åpningstider hver torsdag kl.19:00-21:00
Treningsopplegget passer for alle,
og er med på å mykne opp muskulaturen.
Prisen pr. person er kr. 50,00 pr. time.
KOM OG PRØV PÅ TRENING

KUNNGJØRINGER

OG

FIS K E R F O

RE

Ilfjellet grunneierlag

Priser og jakttider for jaktsesongen 2007/2008
Storviltjakt: Jegeravgift kr. 500,- pr
Fellingsavgift for elg: kr 500,- på kalv, kr. 1000 på ungdyr
og kr. 2000,- på voksne dyr. I tillegg kr. 37,- pr. kg. inkl.
mva. Fellingsavgift på hjortbukk kr. 1000,- + kr. 37 pr. kg.
inkl. mva. Jakta omfatter 12 elg og 4 hjort.
Søknaden om jakt sendes:
Jan Arve Nyberg, Berkåk innen 01.09.07
Søknaden skal inneholde navn på samtlige jegere samt
godkjent ettersøksavtale.
Rådyrkort: Ordinær jakt 25.09.07 - 23.12.07.
Bukkjakt 10.08.07 - 23.12.07.
8 fellingstillatelser max 15 kort á kr. 500,Småviltjakt: Jakttid 15.09.07 t.o.m. 23.12.07.
Ukeskort pris pr. uke: 15.09.07- 22.09.07 kr. 500,23.09.07- 23.12.07 kr. 400,Døgnkort: 01.10.07- 23.12.07 kr. 120,Max 20 ukeskort pr. uke + grunneierkort.
Det kreves godkjent saurenhetsbevis.
Storfugljakt tillatt fra 24.10.07 - 23.12.07.
Det tas forbehold om eventuell fredning.
Harejakt: Jakttid fra 24.10.07 - 28.02.08.
Sesongkort uten hund á kr. 400,5 sesongkort med hund for innenbygdsboende á kr. 800,Grunneierkort med hund á kr. 800,For all småviltjakt, max 3 småvilt pr dag.
Mår fanget i Ilfjellet gr-eierlag, betales med kr. 500,- pr. stk.
Grunneierkort/hundekort selges hos:
Jan Arve Nyberg, Berkåk. Tlf 922 92 880
Småviltjaktkort selges på Rennebu Bygdakontor
Forbehold om fredning.

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

Rennebu Nytt -

neste nummer 16. aug - frist for stoff 8. aug -

Ditt arbeidsområde vil primært være kjøkkenavdelingen, med spesielt
ansvar for den helhetlige matopplevelsen. Du vil også kunne delta i planlegging og gjennomføring av bedriftens målsetninger for investering og
utvikling. Vi kan tilby deg gode arbeidsforhold med godt arbeidsmiljø,
spennende og selvstendige arbeidsoppgaver, konkurransedyktig lønn og
gode personalfordeler.

STATOIL BERKÅK
SØKER
STASJONSMEDARBEIDERE
2 stillinger

Kjøkkenansvarlig 1/1 stilling
Sentrale arbeidsoppgaver:
I vår bedrift vil du ha mange varierte og definerte arbeidsoppgaver. Du vil bli gitt stor kreativ frihet, og det vil være en forutsetning at du er flink til å ta initiativ. Du vil få ansvar for kjøkkenet,
med tilhørende serveringslokaler og alt det innebærer. Det vil i
heletatt være ditt ansvar og privilegum og sørge for at kjøkkenet
fungerer bra og at folk er glade og forøyde.
Vi søker en person med følgende kvalifi
fikkasjoner:
Du må like å jobbe med mennesker, ha godt humør, være villig
til å ta ansvar, kunne jobbe selvstendig og ha noe grunnleggende
datakunnskap. Stillingens karakter og det nære samarbeid med
daglig leder, gjør at du må ha evnen til å bidra aktivt med å
videreutvikle en positiv bedriftskultur.
Er du interessert - ta gjerne kontakt for en utfyllende prat om
stillingen. Du kan spørre etter Anne Karin Nyberg.
Send en skriftlig søknad innen 20.08.07 til
Berkåk Veikro og Gjestegård AS,
Mjuklivn. 1, 7391 Rennebu
Tlf 72 42 72 20 /415 58 838
post@berkaak-veikro.no

• 80 % stilling
• 30 % stilling (helg)
Livet på en Statoilstasjon er sosialt, hektisk og
hyggelig. Ingen dager er like, og det handler
om å løse både små og store utfordringer.
Du må være utadvendt, blid og omgjengelig
og like å arbeide med mennesker, og ikke minst
forstå at kunden skal være i fokus.
Høres dette spennende ut?
Søknad sendes:
Statoil Berkåk 7391 RENNEBU
E-post: sove@statoil.com
Frist: snarest

IX
Takk og PR
ser
i
r
p
e
l
u
G
r
fo

X-stra svinekoteletter 2kg
Sukker 10 kg
Frokostjuice 1,5 liter
Lollipop/Pinup pr. pk
Coca Cola 4 pk

Rennebu Nytt

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

7980
9900
1000
1890
3990

pr.pk

pr stk

+ pant

Co l u m b i a
Regn/Vindsett
Dame/Herre

599,medlem

1498,- ikke medlem

Les kundeavisen på www.coop.no
FASTE GULE PRISER

