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- en grønnere hverdag
Mellomtrinnet ved Berkåk skole har hatt
miljøuke. Målet med uka var å skape posi tive holdninger til å ta vare på miljøet.
Uka har bestått både av praktisk lærdom og besøk
som informerte om hvor viktig det er å ta vare på miljøet og naturen før det er for seint.
Hamos, som skal ta over avfallshentinga her i
Rennebu, var på besøk og fortalte om kildesortering og
andre ting som angår avfall. Grønn Hverdag tok opp
miljøproblemene mer på generelt grunnlag, og fortalte
at hvis alle husstander tar Miljøsteget og gjør sju positive ting for miljøet er vi på god vei mot en bedre verden.
Prøv du også - på www.gronnhverdag.no
Det er viktig med konkrete tiltak i hverdagen for å
bli mer miljøbevisst. Da RN besøkte elevene snakket de
varmt for blant annet sparedusj og solcellepanel.
Elevene har gjennom uka belyst miljøproblematikken gjennom dramatiseringer, brettspill, produksjon av
papir, bygging av hus i papp, og de har vært ute i naturen og stekt pinnebrød. De avsluttet uka med blant
annet moteoppvisning av gamle klær.

Martin Ek Brattset, Christian Ilvang og Anders Olsen
viser hvor langt de har kommet med huset som bygges
i papp.

T.v. er Steffen Engum Gottheim, Gaute Nisja HolteBerg og Kristine Sørløkk i dyp konsentrasjon om husbygging.

Juletallerken
www.berkaak-veikro.no
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Utvikler nytt dekke på torget
Sist uke var arkitekt Aksel Sømme fra arkitektkontoret Cubus på Berkåk for å
arbeide videre med planene for
opprusting av Rebus-torget. Her
er Aksel Sømme, Sissel Enodd,
Jan Perry Lund, Hege Kristensen og Torleif Bøe i ferd med å
prøve ut et nytt dekke av tre som
kanskje skal dekke deler av torget. Fagfolkene utvekslet erfaringer om hvilke impregneringer
som var best egnet. Et spennende prosjekt som kanskje kan
gi et nytt produkt fra Rennebu?

Nettvett for barn og unge
I disse dager blir de nye
søppeldunkene kjørt ut i
Rennebu. Dunkene blir
plassert ut der de skal stå på
dagene det er tømming.
I tida mellom tømmedagene, kan
de stå der det passer best for abonnentene (i garasjen, ved trappa eller lignende. Husk bare at på tømmedagene
må de settes der du første gang fant
dem). I tillegg er det en rull med plastsekker i papirdunken. Denne er til innsamling av plast. Der flere abonnenter
samarbeider om dunkene, er det delt
ut like mange ruller plastsekker som
det er abonnenter.
I områder der det blir satt ut flere
dunker på samme plass, vil de bli merket med navn. Dette gjøres for å sikre
at hver abonnent får dunkene de har
bestilt. På alle beholdere som blir plassert ut vil det henge en informasjonsfolder under lokket. Ta vare på denne.
Der står det en sorteringsveileder som
er kjekk å ha når du skal besøke miljøstasjonen i Berkåksmoen.
Rett før jul vil alle få en tømmekalender i posten. Her finner dere oversikt over Restavfalls- og papir ruter i
Rennebu gjennom hele året.
Husk at dunkene IKKE SKAL brukes
før 01.01.08.
I tillegg vil all aktuell informasjon bli
lagt ut på Hamos sine nettsider:
www.hamos.no
For øvrige spørsmål, ring Hamos forvaltning IKS på tlf 72 48 37 00

Det dreier seg ikke om teknologi, men om oppdragelse.
Barna vil komme borti støtende ting på nett - helt
sikkert. Er de forberedt på å
takle det?
I kveld torsdag 22. november kl 20
arrangeres et møte for foreldre, lærere,
politi, politikere og andre interesserte
voksne i Rennebu med et foredrag om
barn og unges nettbruk. Foredraget
informerer om hva barn og unge driver
med på internett når foreldre og lærere
ikke ser på.
Foredragsholdere er Ola Øyvind
Hoel (tidligere rennbygg), som har
drevet med etterforskning innen politiet på digitale medier siden 1996 og Ibe
Hoel, lærer ved Hole ungdomsskole.
Foredragsholderne har fått rosende ord
for opplegget, og arrangøren oppfordrer derfor alle foreldre til å møte.
Arrangør av kvelden er Koordineringsteamet for barn og unge i Rennebu
sammen med skolene.
Rundreise i cyberspace
Foredraget viser både skjemt og
alvor, og både heldige og uheldige
eksempler på internettbruk. Vi blir tatt
med på en liten rundreise i cyberspace
- hvor vi trolig ikke har vært før, men
som barna sikkert har vært innom.
Målet med kvelden er å bevisstgjøre
foreldrene på barnas internettbruk og
forberede barna og foreldrene på at
ikke alle er like vennlige på internett.
Kvelden gir også en tankevekkende
innføring i personvern, e-post, chat,

hjemmesider, mobbing, spill og piratkopiering.
Chat, spill og sex
Statistikk viser at nesten alle unge
chatter. Skremmende nok oppgir ganske mange at de har møtt folk i virkeligheten etter å ha blitt kjent med dem
gjennom chatting.
Gutter sliter mest med spilling, og
spillavhengighet blant gutter er i ferd
med å bli et problem.
Det er også eksempler på at barn
selger sex på nett. Med et webkamera
og internettlinje inn på barnerommet
og en voksen i den andre enden er
mulighetene uante.
- også for skolen
Det samme foredraget vil bli holdt
for elever på mellomtrinnet og ungdomsskolen her i Rennebu i morgen
fredag.
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SANDBØTTER
Med vinteren kommer blankisen og
vinterføret.
Minner om at det går an å ta en telefon til
Frivillighetssentralen for å få tilkjørt ei bøtte
eller to med strøsand. Det kan være lurt å ha
bøtta stående strategisk plassert – gjerne i gangen, sånn at en får kasta på litt sand
før en drister seg ut – i tøfler og husmorsko… Skumle greier?
Vær føre var – ta en telefon gjerne i god tid, for blankis blir det før eller siden. Vi
ber om forståelse for at vi ikke kan bidra til å fylle opp store sandkasser og strø hele
gårdplasser, det har vi verken økonomi eller annen kapasitet til, men å forebygge
- Frivillighetssentralen
ved å ha på sand i fotefara – det kan vi.

Satser på folkehelsa

Ordfører Bjørn Rogstad, Jon Tore Vik fra fylkeskommunen, rektor Ole Atle Onsøien,
helsesøster Marta H. Withbro og Maj Britt S. Hess fra Frivillighetssentralen
var blant de som sist uke var med på å starte opp det nye folkehelse-prosjektet i Rennebu.

Rennebu har siden mars 2004
vært FYSAK-kommune. Fokus
på økt fysisk aktivitet, kosthold og forebyggende helsearbeid har vært en viktig del
av komiteens og FYSAKkoordinator sitt arbeid.
Som en oppfølging av arbeidet som
er gjort gjennom FYSAK ble det i
Rennebu et politisk vedtak på at kommunen skulle bli en folkehelsekommune fra 1. september 2007. Komiteen er
blitt utvida med kulturleder, koordinator for barnehagene, samt representanter
fra
sosialkontor,
idrettslag,
næringslivet og teknisk. I tillegg er det
valgt ny representant fra HOO etter
valget. Komiteen skal jobbe med forankring og breddetenking i enda større
grad, med blant annet større fokus på

forebyggende arbeid blant alle kommunen sine innbyggere gjennom planarbeid.
Folkehelserådgiver Jon Tore Vik fra
Sør Trøndelag fylkeskommune understreket på det første møtet i den utvida
komiteen at i dette arbeidet ligger
Rennebu allerede et hestehode foran
de aller fleste andre kommuner. Særlig
viktig er den politiske bevisstheta en
finner i kommunen, samt vilje og evne
til å tenke på tvers av enheter, og det
offentlige og det frivillige. Komiteen
står foran mange viktige arbeidsoppgaver – godt kan bli bedre og alle skal
med. Investering i god helse er investering i en god hverdag. Fysisk aktivitet,
kosthold, rusforebygging og bedre psykisk helse er noen av de viktige oppgavene som komiteen, kommunen og
bygdas innbyggere står overfor i det
forebyggende helsearbeidet framover.

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

Frivillighetssentralen
- en arena for samarbeid og muligheter
Frivillighetssentralen har siden
starten i 1998 hatt et godt samarbeid
med ulike lag og organisasjoner i bygda. Målet har vært å skape aktivitet,
engasjement og trivselsfremmende
arrangement.
I september 2005 fikk alle frivillighetssentralene i Norge nye retningslinjer fra KKD (kirke og kulturdepartementet) - noe av det som står i disse
vedtektene er at frivillighetssentralen
skal være et kraftsenter i lokalmiljøet i
samarbeid med det offentlige, lag og
organisasjoner og andre frivillige.
Men hvordan skape slike samarbeidsarenaer? Hva kan vi gjøre i lag?
Vi inviterer derfor alle frivillige
lag og organisasjoner til et møte på
kommunestyresalen torsdag 29.
november fra kl 19.30 til kl 21:30
Tema for møte:
:: Kort orientering; Hvorfor satser
politikere på frivillighetssentraler og
hva er egentlig en sånn sentral? - "Hva
er det egentlig du driver med?"
:: Hvordan kan frivillighetssentralen
være en ressurs for dere?
:: Samarbeidsarenaer i nærmiljøet
Enkel servering
Invitasjonen er sendt ut til de fleste
frivillige lag og organisasjoner og de
kontaktpersonene som kommunen har
oversikt over. Hvis det laget som du
representerer har fått en ny leder er det
fint om rette vedkommende kan få tilsendt brevet - på forhånd tusen takk :-)
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Rennebu

Regionalt senter for nyskaping og bedriftsutvikling

ØKONOR

Advokatene Hovstad & Kvernrød M.N.A
Advokat Anna Therese Flatmo
Alminnelig praksis med hovedvekt på
fast eiendom, rettsforhold, erstatning,
familie, arv og bobehandling
Tlf. 905 09 652

ﬂatmo@gauldalsadvokatene.no
Rennebu IT-Service AS
Idar Morten Aune
Salg og service av datautstyr
Tlf. 41108 178
post@rennebu-it.no

Hvem er vi?
Hva gjør vi?
Har som mål at:
• etablerernes sjanser for overlevelser øker
• bedriftene skal vokse
• bedriftene skal tjene penger
• bedriftene skal skape
arbeidsplasser

Gir gratis veiledning om:

ABB
Odd Arne Hoel
Salg av systemleveranser innenfor el-kraft
Tlf. 74165207
Odd.arne.hoel@no.abb.com

Gjensidige Oppdal-Rennebu
Mette Smeplass
Totalleverandør av risikodekninger
innenfor ting og person
Tlf. 72 42 82 50
Mette.smeplass@gjensidige.no

Rennebu Næringshage AS
Bård Jystad
Senter for nyskaping og bedriftsutvikling
Tlf. 72 40 42 44
bjy@oppdalshagen.no

• Etablering – oppstart av bedrift
• Næringsfond og støtteordninger
• Registrering og selskapsdannelser
• Finansieringsløsninger
• Søknader/forretningsplan
• Kompetansespørsmål
• Salg og markedsføring
• Personal- og bemanning
• Kontakt med offentlige
myndigheter

Tilbyr deg tjenester
knyttet til:
•
•
•
•
•
•
•
•

Skattespørsmål
Styrearbeid
Juridiske spørsmål
Regnskap
Revisjon og rådgivning
Forsikringstjenester
Salg og service på datautstyr
Taksering, bygg- og prosjektledelse
• Hyttebygging

Berkåk
sentrum

n

Geir Jacobsson
Revisjon og rådgivning
Tlf. 72 40 23 39
Geir.jacobsson@interrevisjon.no

yrveie

Interrevisjon Orkanger AS

Postm

Interdata Berkåk AS
Øivind Frotveit
Regnskap og rådgivning
Tlf. 72 42 82 00
Oivind.frotveit@okonor.no

Takst-Forum Trøndelag AS
Terje Sandhaugen
Verdidtakst på bygg og eiendom
Tlf. 400 04 451
Terje.sandhaugen@takst-forum.no

Ledige lokaler

nå!

Trio Hus & Hytter AS
Rolf Arvid Holm
Byggentreprenør
Tlf. 72 42 59 00
rolholm@frisurf.no

Limousin Unik Midt-Norge
Veiset/Trond Jære
Foredling av limousin kjøttfe
Tlf. 91 74 85 94

• Gratis leie i oppstartstiden for nye bedrifter
• Kraftig bredbånd (ﬁber)
• Møterom m/utstyr

• Felles spiserom
• Kopieringsmuligheter
• Leie fra kr. 800 pr. mnd.

www.rennebuhagen.no
Tlf. 72 42 82 00/72 40 42 44 Postmyrveien 19, Berkåk, 7391 Rennebu
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KulTro…

MILJØTIPS

- sammen for barn og unge i Rennebu
Kulturskolen og Trosopplæringsprosjektet i Rennebu har inngått samarbeid som skaper rom for begge parter. Dette samarbeidet har nå munnet
ut i prosjektet som vi kaller for KulTro.
De to første delprosjektene gjennomføres nå i løpet av november og
desember.
Kunstkalender
Elevene ved billedfag på kulturskolen, og lærer Unni Larsen, skal nå i
gang med å produsere egen kunst med
utgangspunkt i det de har studert på
nært hold i Innset kirke. Det kan bli
maleri, trykk, tegninger og skulpturer.
De kommer til å bruke ulike teknikker.
Et utvalg av elevenes arbeid med
kirkekunst skal foreviges i form av en
kunstkalender som blir trykket opp og
solgt til alle som vil kjøpe. Julegaven til
de som har alt, kanskje? Dette blir et
spennende møte mellom tema rundt
den evige tid og kalendertiden.

Orgelprosjekt
Jarle Brudal er utdannet organist,
og lærer ved Kulturskolen. Tenk hvilke
muligheter! Orgelprosjekt ble raskt et
objekt for mulig samarbeid mellom
Kulturskolen
og
Trosopplæringsprosjektet. Nå blir det virkelighet.
Mandag 5. november gikk startskuddet
for 5 uker med orgelundervisning i
Rennebu kirke. Kirkevergen øyner nok
muligheten for at prosjektet kan føre til
unge og lovende organistspirer.
Førjulskonsert
Tradisjonen tro blir det førjulskonsert i Innset kirke. I år er datoen 4.
desember. Sett den av allerede nå, for
da får dere mulighet til å høre de unge
organistaspirantene fremføre noe av
sitt repertoar. Andre elever i kulturskolen skal også vise hva de har arbeidet
med i høst.

- rektor for kulturskolen -

Hører du dårlig?
Det fi
fin
nnes mange gode råd
for de som hører dårlig, og
møter du på Frivillighetssentralen tirsdag 27. november
arrangeres det informasjons møte om hørsel.
Audiograf
Jorid Løkken
fra
firmaet
Audioplus AS
på Støren er
innleder på
møtet.
Audioplus har
kontor både
på Støren og
Melhus, og de samarbeider med ørenese-hals leger på Oppdal og i
Trondheim.
— Det er en overgang å bli hørselshemmet og gå over til å bruke høreap-

parat. Det krever tilvenning, og mange
klarer denne overgangen bra mens
andre strever, forteller Jorid. — Det er
mye å hente i stell av utstyret, og dette
krever litt opplæring. Vi har levert servicebager for høreapparat til hørselslag
og sykehjem, og disse bagene kan være
til god hjelp.
Det finnes i dag mange gode høreapparat, og det har skjedd mye både
når det gjelder teknologi og design.
Jorid anbefaler å sjekke hørselen
hvert år. Det er ofte ikke store justeringer på høreapparatet som skal til for
bedre hørselen. Ofte kan det holde
med å støpe nye propper.
Jorid oppfordrer folk til å komme på
møtet for å få informasjon om mulighetene som ligger i utstyr for hørelshemmede. Samtidig vil hun benyttet
anledningen til å rose arbeidet hørselslagene gjør. — De gjør en viktig jobb,
og ikke minst med at personer kan få
møte andre i samme situasjon.

Miljøbevisst bilkjøring og vedli kehold.
For bileiere fins det noen enkle
knep som begrenser belastningen på
miljøet og lommeboka.
- Kjør så jevnt som mulig, uten raske
stopp og start. God avstand til bilen
foran gjør det lettere.
- Kjør på høyt (tungt) gir. Det gir
mindre utslipp og mindre støy.
- Hold fartsgrensen. Luftmotstanden,
og dermed drivstofforbruket, øker
ved høye hastigheter. Det samme
gjør støynivå og dekkslitasje.
- Kle deg etter været. Bruk aircondition-anlegget med forsiktighet, og
unngå så langt det er mulig å kjøre
med åpne vinduer.
- Ikke la bilen gå på tomgang.
- Aksellerér raskt opp til ønsket
hastighet.
- Bruk motoren som brems.
- Flere trafikkskoler arrangerer kurs i
økonomisk kjøring. Kanskje det
kunne vært noe for deg? Sjekk Gule
Sider for oversikt over trafikkskoler
der du bor.
- Ta service på bilen minst en gang i
året.
- Sjekk lufttrykket i dekkene ofte.
Riktig lufttrykk gir mindre friksjon,
og dermed mindre dekkslitasje,
mindre støy og lavere forbruk.
- Ta av takgrind/skiboks når du ikke
bruker den.
- Ta ut tung last du ikke har bruk for.
- Velg syntetisk motorolje framfor
mineralsk. Det kan redusere forbruket vinterstid.
- Enkel bilvask kan du ta selv, med
såpe og vann. Grundigere vask med
sterkere rengjøringsmidler bør gjøres
på bensinstasjonen, som har oppsamlingssystemer for vaskemidler og
oljerester.
- Bruk motorvarmer på kalde dager,
men ikke lenger enn nødvendig. Ved
÷15 grader holder det at motorvarmeren står på ca. halvannen time.
Ved å kjøre mindre, og kjøre miljøvennlig, kan du spare fl
fle
ere tusenlapper i året!
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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

Julegavetips:
* Bygdabøker fra Rennebu
* Sagn og fortellinger fra Rennebu
* Grender innved Trollheimen
* Eventyrbøker fra Barnas Naturverden m.m.
Velkommen innom til en trivelig handel!

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

Røykvarslerens dag
1. desember
Kjempetilbud på røykvarslere
i hele uke 49!
kr 50,- pr stk (maks 3 pr kunde)

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

Brønnboring
Vann og energibrønner

Edvin Eide: 950 34 056
Oppdal 72 40 49 90 Berkåk 72 42 82 50
E-post: oppdal-rennebu@gjensidige.no

Seierdalen 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com

Opphørssalg i
lysavdelinga
Har du problemer
på eller utenfor veien,
kommer vi gjerne
og hjelper deg!

Pga at vår leverandør har
sluttet å produsere, velger
vi å avvikle lysavdelinga.

Berkåk Blomster
Berkåk - tlf 72 42 72 87
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Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst
Det norske Arbeiderparti: Solveig Anglen - leder og Rune
Olaisen. Vara: 1. May Britt Bjerkås 2. Erlend Bjerkås 3. Sissel
Ulvin Kvam 4. Tor Næve
Senterpartiet: Endre Lien og Knut Hårstad. Vara: 1. Erik
Kvam 2. Isabel Tømmerås 3. Øyvind Kjeka 4. Bente Eggen
Haugen 5. Lidija Kontic
Kristelig Folkeparti: Astrid Øverland Kjeka. Vara: 1.
Oddvar Skjerve 2. Anne Kristine Stavne 3. Ruth Kvam Grøtte
Fellesliste Høyre og Venstre: Håvard Rogogjerd - nestleder og Kirsten Langklopp. Vara: 1. Gunnar Halgunset 2.
Halldis Nyrønning 3. Arve Bøe 4. Eli Krogstad

”Se her!”
Naturopplevelser som basis for læring og
utvikling i barnehagen
Fredag 9.
november var
33 ansatte fra
barnehagene i
Rennebu samlet
til kursdag i
Mjuklia. Tema
for dagen var
natur og miljø
og IKT i barnehagen.
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier at barnehagen
skal se omsorg og oppdragelse, lek,
læring, sosial og språklig kompetanse i
sammenheng. For å lette barnehagens
planlegging av et allsidig pedagogisk
tilbud, er barnehagens innhold delt inn
i sju fagområder. Fagområdene er i
hovedsak de samme som barna senere
møter som fag i skolen.
Barnehagene i Rennebu har i år
spesiell fokus på to av rammeplanens
fagområder: Antall, rom og form og
Natur, miljø og teknikk. Kursdagen 9.
november var i sin helhet viet fagområdet Natur, miljø og teknikk. Rune Storli
og Mari Ann Letnes fra Høgskolen
Dronning Mauds Minne inspirerte og
engasjerte
barnehagepersonalet
i
arbeidet med natur, miljø og IKT i barnehagen. Gode uterom i barnehagens
nærområde til ulike årstider gir flotte

33 ansatte fra barnehagene i Rennebu
var forrige uke samlet til kursdag,
der de hadde spesiell fokus på arbeid med
natur, miljø og teknikk i barnehagen.

opplevelser i seg sjøl og kan sammen
med engasjerte voksne gi store muligheter for å lære om smått og stort i
naturens verden. Ved bruk av for
eksempel digitalt kamera på turen kan
opplevelser og observasjoner gjenskapes når du er tilbake i barnehagen og
brukes videre i det pedagogiske arbeidet.
Det ble også rom for erfaringsdeling
mellom barnehagene på kursdagen.
Innset barnehage og Voll barnehage
presenterte eksempler fra sitt arbeid
med fagområdene.

- Pedagogisk rådgiver barnehage -

Internasjonal
frivillighetsdag
5. desember er FN’s
Internasjonale frivillighetsdag.
Hvert år siden oppstarten av
Rennebu Frivillighetssentral i
1998 har denne dagen vært mar kert på en eller annen måte. De
siste fem åra har mat og sosialt
samvær vært stikkord denne
dagen.
Alle frivillige og den innsatsen de
gjør er utrolig viktig for Rennebu, og
det er en fin anledning til å vise at det
de gjør blir satt stor pris på. I løpet av
2008 skal innsatsen mot økt aktivitet
intensiveres, blant annet gjennom å
opprette en frivillighetsbank i samarbeid med Rennebu bygdearrangement.
Det er mange som ønsker å bidra en
gang i blant, men som selv ikke er særlig aktiv i organisasjonslivet og/eller
har unger som er for små til å være
med eller så store at de tar seg til fritidsaktiviteter på egen hånd. Også ungdom er en viktig målgruppe, og vi vet
at det er en gruppe som har ressurser
og energi når det gjelder å bidra med
noe som er positivt for fellesskapet.
Vi behøver engasjerte mennesker
på alle felt i bygda, og det er bruk for
alle. Frivillighetssentralen skal sammen
med andre frivillige organisasjoner i
bygda og det offentlige, initiere aktivitet – mangfold og bredde. Det er derfor vi er her. Greier vi alle sammen å
bidra gjennom samarbeid og tiltakslyst
å skape ei trivelig bygd å bo i for alle,
da har vi tatt et stort skritt i riktig ret- Maj Britt ning.
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Advent og Jul
på Å - 2007
24. nov
"God gammeldags jul på Segard Hoel" kl 11.00 -16.00
Å-stuggu: Kaffebar'n e oppin all' laudåggå i desember
(firri jul) kl 12 - 18
02. des
Jul'grantending i samfunnshusa kl 14.00
med fint program - sjå plakat på Bu'n
06. des
Jul'verksted på Gar tneria kl 19.00
- pynting tå dærkransa o.a. Påmelding.
11. des
Jul'verksted på Gar tneria kl. 19
- pynting tå dærkransa o.a. Påmelding.
13. des
Lucia-kveld kl. 18.00: Luciatog og fint program i
gymnastikksala - sjå plakat på Bu'n
15. des
Oppin dag på Å:
Å-bua og Gartneriet åpna kl. 9.00
Salg frå Fjøsa på Gartneria frå kl 10.00:
- nissa - Eva Kulbrandstad
- "tårn-kaku-ringa"
- Astrid Fossmo
- lems' og julebakst
- Målfrid Grendal
- honning og småtteri - Ingrid Mjøen og
Ragnhild Borchsenius
Å Bedehus kl 12.00 : - Julelunsj
Paviljongen: Salg tå koinnband og jul'tre
- Kari Hanna Gunnes
Å-stuggu: Kaffebar

Rennebu Nytt

God gammeldags jul
på Segard Hoel - Å i Meldal
Lørdag 24. november kl 11-16
Med hest og sledekjøring,
nisse på låven og dyr i fjøset.
Aktiviteter i stuer og fjøs.
Salg av gardsmat og husflid.

Velkommen til julestemning
Arr Segard Hoel

RNs Julenummer
kommer torsdag 6. desember,
og trykkes i tabloid og farger.
Frist for
idéer til stoff og kunng jøringer/annonser er
mandag 26. november.
Kunngj/annonser: mari@mediaprofil-as.no
Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil-as.no
Tlf 72 42 76 66

• Revisjon

18. des
Jul på Bu'n - servering av gløgg

• Skatte og avgiftsrådgivning

20. des
Jul på Bu´n - nissebesøk, hesteskyss og musikk kl 17

• Bedriftsrådgivning

22. des
Jul på Bu´n - lørdagsåpent til kl 18.00
Jul på Bu´n og Gartneria 9.00 -18.00
Lørdagsåpent på Å Gartneri
23. des
Søndagsåpent på Bu´n og Å Gartneri kl 14.00 - 18.00
Ainnda'n Jul'trefest i Å samfunnshus kl 14.00
Treida'n Jubileums skirenn- 50 år
Treidagsfest med “Verdiløse menn” i samfunnshusa
om kveld'n

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
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Minner om
Ungdommens
kulturmønstring

Alle frivillige
ønskes hjer telig velkommen til julelunsj i Mjuklia
ONSDAG 5. desember kl 11.30
Underholdning – Allsang – trivelig selskap og mye god mat.
Påmelding til Frivillighetssentralen 72 42 62 64 innen 1. desember

Midnattskonsert i Innset kirke

Trioen lover en stemningsfull førjulskveld med norske
juletoner og egne låter. På repertoaret står alt fra Dum Dum
Boys til kjente og kjære julesalmer. Forhåpentligvis vil både
englene og snøen dale ned og spre litt lys i den mørke novembernatta...
Pressen har beskrevet Heidi som en av landets mest spennende unge jazzvokalister, og debutalbumet “Coming Home”
som ble utgitt i 2006 fikk strålende kritikker. Rennbyggene
kjenner vel også til andre musikalske sider ved Heidi, bl.a. fra
vokalkvartetten Coffe Lovers, samarbeid med folkemusikktrioen Flukt og utallige martnasopptredener.
Daniel Formo spiller bl.a. i trioen Kobert som mottok stipend fra Sparebank1 under årets Moldejazz. Stipendet skal
resultere i nykomponert musikk for Trondheim Jazzorkester,
som skal framføres ved Jazzfestivalen i Molde i 2008. Han spiller også med bandet Solid! som har turnért i Nepal, India,
Kina, USA og Norge. Daniel kom nylig hjem fra en ny
Indiaturné med lungebetennelse og blodforgiftning, men er
heldigvis friskmeldt.
Petter Vågan har gjort seg bemerket både i Trondheims
jazz- og rockmiljø, med band som Eyewaterlillies, Samuel
Tramp, Phy og sin egen kvartett.
Både Heidi, Daniel og Petter har bakgrunn fra jazzlinja ved
Musikkonservatoriet i Trondheim, og har spilt sammen i ulike
bandkonstellasjoner. Nå opptrer de sammen som trio for første gang.
Konserten starter kl 22. Billetter selges i døra. Billetter kan
også forhåndskjøpes hos Innset Samvirkelag, Domus Oppdal,
Rennebu Turistkontor og Rennebu Nedre Handelsforening.

Foto: Per Formo

Den 30. november
arrangerer Innset
Sanitetsforening
arrangerer igjen mid nattskonsert i Innset
kirke, i år med Heidi
Skjerve, Daniel Formo
på hammondorgel og
synther og Petter
Vågan på gitar.

Til alle dere unge mellom 10 og 18
år: Nå er det tid for å tenke på UKM.
Lokalmønstringa arrangeres 19. januar
2008 i Rennebuhallen.
Vi håper også denne gangen på
mange deltakere.
Les
om
mønstringen
på
www.ukm.no Her kan dere melde dere
på fra den 1. november og helt fram til
den 15. januar.
For å bli tatt ut til fylkesmønstringa
må dere være fylt 13 år i løpet av 2007.
Men er du yngre, er det likevel fin trening å delta på en lokalmønstring.
I 2008 er det nabokommunen vår;
Oppdal, som er vertskommune for fylkesmønstringa. Her blir det nye kulturhuset arena for mange spreke kulturinnslag fra ungdom i Sør-Trøndelag.
Det er ingen tid å miste - begynn og
øv nå!
Har du noen spørsmål, så ta kontakt med
Ingolf på telefon 72 42 81 68 eller
Astri på telefon 72 42 81 67.

Dette skjer i Rennebu!
22.11
23.11
27.11
27.11
28.11
28.11
29.11
29.11
30.11
30.11
30.11
30.11
01.12
02.12
02.12
03.12
04.12
04.12
04.12
06.12
06.12
07.12
08.12
08.12

Åpen trening Innendørsbanen
18.00
Sangkveld Berkåk kirke
19.30
Med Gunnar Bonsaksen og Ryssan fra Oppdal
Formiddagstreff Omsorgsboligene
11.00
Treningsskyting Innendørsbanen
17.00
Kausenkveld Mjuklia
15.30
Åpent lysstøperi og salg av middag
Medl.møte Pensjonistforeninga
11.00
Formiddagstreff Voll
11.00
Åpen trening Innendørsbanen
18.00
Kveldsmat Myrhaug Bedehus
19.30
Midnattskonsert Innset kirke
22.00
m/ Heidi Skjerve, Daniel Formo, Petter Vågan
Julemesse Hoelsmoen
Julebasar Rennebuhallen
18.30
Julemesse Hoelsmoen
Adventstur til Herremssætra
12.00
Rennebu Turforening
Julegrantenning Innset
14.00
15.00
Stamnan
18.00
Berkåk
Arne Garborg og Haugtussa Biblioteket
19.30
Treningsskyting Innendørsbanen
17.00
Julekonsert Innset kirke
19.00
m/ elever fra kulturskolen
Kaillkaffe på Hyggen
10.00 - 14.00
Åpen trening Innendørsbanen
18.00
Normisjonsmøte Menighetshuset
20.00
Julebord LHL Samfunnshuset
19.30
Julebord RNF Rennebuhallen
19.00
”Firrijulsoppe” Voll skole
11-15
Voll Grendalag
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Rennebu kommune
Formannskapets budsjettforslag

Frist for nye søkere i Kulturskolen

Formannskapets forslag til budsjett for 2008 og
forslag til nye gebyrregulativer legges ut til
offentlig ettersyn ved servicetorget og hovedbiblioteket på Berkåk fra torsdag 29. november
2007.
Kommunestyret behandler sakene i møte den
13. desember.
Rådmannen

Frist for nye søkere i kulturskolen er 10. desember.
Kulturskolen åpner for nye søknader i perioden
1. – 10. desember. Søknadsskjema finnes på
www.kulturskolen-rennebu.no og
www.rennebu.kommune.no
i den aktuelle perioden.

Ledig stilling ved
Kulturskolen i Rennebu
30% pianolærer vikariat fra 01.01.08 - 31.12.08
Se: www.rennebu.kommune.no,
under stilling ledig.
For nærmere opplysninger: kontakt rektor for
Kulturskolen i Rennebu, Ingolf Dragset
tlf 72 42 81 68 / 934 41 788.
Søknadsfrist 23. november 2007.
Rådmannen

Åpning av Hyttefossen bru
Nye Hyttefossen bru på Innset åpnes for trafikk
torsdag 28. november.
Etter å ha vært stengt siden mai 2007 gjenåpnes
nå brua på fylkesvei 508 over Orkla.

Skogkveld på Sandbrekka
Rennebu skogeierlag og Rennebu kommune
arrangerer Skogkveld på Sandbrekka
mandag 26. november kl 20.00
Tema:
- Bioenergi i Rennebu - presentasjon av
forprosjekt - Hans Chr. Borchsenius
- Ny instruktør i Aktivt skogbruk Ingebrigt Landsem
- Leveringsbetingelser framover skogbruksleder Odd Erling Ree
- Skogfond og tilskuddsbetingelser i 2008 skogbrukssjef Kjetil Værnes
Video om skogbruket i Rennebu vil bli vist.
Enkel servering.
Arrangør:
Rennebu skogeierlag og Rennebu kommune

Markering med offisiell åpning vil skje
7. desember.

Foredrag om NETTVETT!
Politiske møter åpne for publikum
26.11.
27.11.
06.12.
07.12.
13.12.
18.12.

Formannskap
Formannskap
HOO
MTL
Kommunestyre
Formannskap

kl 09:00
kl 09:00
kl 09.00
kl 09:00
kl 19:00
kl 09:00

Kulturskolens julekonser t
4. desember kl 19.00
Også i år arrangerer Kulturskolen i Rennebu sin
julekonsert i Innset kirke. Elever og lærere
ønsker alle velkommen til en hyggelig konsert,
der mange av elevene vil gjøre sitt for å få deg i
julestemning. Gratis inngang.

Alle foreldre, lærere, politi, politikere og andre
interesserte voksne i Rennebu inviteres til foredrag
om barn og unges nettbruk i
Berkåk samfunnshus,
torsdag 22. november kl 20.00
Foredragsholdere er
pensjonert politiførstebetjent og IKT-koordinator
Ola Øyvind Hoel og ungdomsskolelærer Ibe Hoel.
Målet med kvelden er å bevisstgjøre foreldre og
andre voksne på barnas internettbruk og forberede
barna og foreldrene på at ikke alle er like vennlige
på internett.
Arr: Koordineringsteamet for barn og unge i
Rennebu sammen med skolene.
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KUNNGJØRINGER
Landbrukets HMS-skole
Kurs i praktisk HMS-arbeid.
Internettbasert kurs.
Starter 12. des. kl 11-15. Hallandstuggu.
Påmelding innen 1. des til:
Inger Marita Lorentzen Tlf 957 64 546
Arr. Rennebu Bondelag

Arne Garbor g og Haugtussa
Gunnar Bonsaksen kåserer på Biblioteket, Berkåk
Måndag 3. desember kl. 19.30
Kaffepause m. loddsal
Arr.: Rennebu Mållag

KUNNGJØRINGER
Innset idrettslag
inviterer barn og
voksne til nisserenn!
Mandag den 10. desember kl 18.00. På Idrettsbanen.
Det blir nissegrøt med mandel, varm saft og kaffe.
Vi håper mange nisser møter opp med sine ski,
for da får vi det alle triveli`!!!
Væl møtt!
Arr. Innset idrettslag

Snør ydding av gårdsplass?
Ledig kapasitet på Berkåk i vinter.
Geir Aspeggen, 72 42 75 38 / 926 46 626

En stor takk for all oppmerksomhet på dagen min.

Skogeiarlagstur
Rennebu Skogeiarlag inviterer til fagleg og sosial tur til
Støren Trelast fred 30. nov. Oppmøte ved Rebustorget kl 10.00.
Vi får omvisning på bedrifta og informasjon om
skog, virke, prisar og måling.
Vi avsluttar dagen med ein triveleg middag på Kroa.
Påmelding innan 27/11 til Ingrid, tlf 909 60 190

Hører du dårlig?
Åpent møte på Frivillighetssentralen (Berkåk)
Tirsdag 27. nov kl 19.00
Audiograf Jorid Løkken innleder på emnet dårlig hørsel.
Skal det dannes lag i Rennebu? Kaffeservering.
Medlemmer/ikke medlemmer er velkommen.
Oppdal Hørselshemmedes forening

Lysløypa
Lysløypa slåes nå på manuelt av den enkelte bruker ved
hjelp av startbryter på stolpe ved veg til misjonsmjuklia.
Kan slåes på hver dag fra 17 til 22. Slåes automatisk av
kl 22.00. Dette for å spare strøm når den ikke brukes,
men vi håper den slåes på og brukes jevnlig.
Skigruppa

“Jul i Skomaker gata”
Rennebu skolekorps julebasar
i Rennebuhallen fredag 30. november kl 18.30
Åresalg - Tombola - Hovedlotteri - Smultringer m.m.
Kaffesalg med noe attåt.
Underholdning av aspiranter, juniorer, drill og hovedkorps.
Kom innom og treff
gode gamle skomaker Andersen, fru Enebær med fl
fleere!

Ingeborg Uv Bakk

Hjar teleg takk for all oppmerksomhet på dagen min.
Helsing Nina

Advent-treff på arbeidssenteret
mandag 10. desember, kl. 10.00-14.00.
Salg av julevarer og julebakst. Åresalg kl.11.00.
Underholdning. Salg av kaffe og vaffel. Velkommen!

Oppdal/Rennebu
Diabetesforening
Åpent møte onsdag 5. des kl 19.00 på
Oppdalspor ten, Fagerhaug

Program:
• Skal vi starte opp foreninga igjen?
• Info om nye hjelpemidler v/Oppdal apotek
• Info om: - Automatisk måling av blodsukker
- Insulin via nesespray
- Vaksine mot type 1-diabetes
Loddsalg - Ta gjerne med gevinst!
Bevertning - Karbonade og kake
Møtet avsluttes senest kl 22.00

Velkommen

Vi spiller på lag med:

- Styret-

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

Rennebu Nytt -

neste nummer 6. des - frist for stoff 26. nov -

Rennebu Nytt

Til advent
Mye fi
fin
nt i
planter, duka, brikka, lys, lykter mm

kafé - Berkåk

Tilbud: Orkide kr 149,-

Julegavetips
Mye nytt fra:
Nyheter i smykker, leker og gaveartikler

Rebustor get, Berkåk - Tlf 72 42 74 45

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

Fredag 30. nov arrangerer vi
“LUTEFISK-AFTEN”
Dørene åpnes kl 20.00.
kr 250 pr. tallerken

www.godmat-berkak.no
Rebustor get - tlf 72 42 76 98/ 958 19 742

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

2990
Tynnribbe Skjeggerød fryst pr. kg
Pinnekjøtt Skjeggerød fryst pr. kg
7890 Hvetemel
Møllerens 4 pkn
90
16
Clausthaler Jule/vanlig u/pant
90
90
19
Melange 1 kg pr.pk
Lutefi
fissk Enghav 1 kg fryst
2490
Les kundeavisen på www.coop.no
FASTE GULE PRISER

29

Med Rennebu Nytt når du 2.700 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!

