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Eldrerådet
inviterer til fest
Lørdag 2. juni inviterer
Eldrerådet
i
Rennebu til fest i
Samfunnshuset. Det er
rennbygg over 70 år
som får invitasjonen,
men ektefeller som
ikke har nådd den
magiske aldersgrensa
er naturligvis hjertelig
velkommen. Det bys på
et rikholdig underholdningsprogram denne
lørdagen, andakt av
Anne Kristine Stavne,
kåseri av Arne Lundaløkk, toradermusikk og
“Prøysen”.
God Mat serverer
soddsuppe og til kaffen
blir det bløtkake. Eldrerådet håper mange setter av dagen til sosialt
samvær og trivelige
opplevelser denne første lørdagen i juni.
Leder av eldrerådet
Arne Haugen håper på
fullsatt sal med feststemte mennesker og
oppfordrer alle som har
lyst og anledning til å
melde seg på. Skulle
noen ha problemer
med å komme seg til
og fra arrangementet
på egen hånd kan de ta
kontakt med Frivillighetssentralen. Initiativtaker til arrangementet Ola Kjeka gleder seg til ei trivelig
stund i lag med kjente.

Nr 9/2007, 24. m a i Å r g . 30

Skolesekken fylt med kultur
"Den kulturelle skolesekken" er et
samarbeid mellom kulturenheten i
kommunen og skolene. I Rennebu er
Ingegjerd Mortensen, Astri Snildal og
Ingolf Dragset kontaktpersoner for
prosjektet. Med pengestøtte fra fylkeskommunen har de tre sammen med
Rennebu Bygdekvinnelag snekret et
opplegg med kombinert bakedag i den
gamle stenovnen på Sandbrekka og
besøk i Jutulstuggu på Stamnan.
Fra det ene til det andre
De fire første dagene av den andre
Lærer Grete Heidi Rønning hjelper elevene fra Nerskogen
uka på mai fikk klasse 7 fra Voll,
og Innset med å dele deigen. Foto: Arne Lundaløkk
Berkåk, Innset, og 5.-7. klasse på
Nerskogen tildelt hver sin dag til besøket i midtbygda.
som bygde den, gikk veien tilbake til den ferMed ulikt antall elever og liten plass i
dighevede deigen i bakeriet.
bakeriet måtte klassa på Berkåk deles over to
dager, og Innset / Nerskogen få samme dag.
Sekken full
Dagene var opplagt etter samlebåndprinsipDen dagen Rennebu Nytt var der sto storpet med ei økt på bakeriet først. Deigen
brød, rundstykker og boller på bakeprogrammåtte lages og "knåa" heves. Tiden som
met. Etter som at to klasser hadde felles
hevingsprosessen tok ble nyttet til besøk på
bakedag måtte den store deigen deles i en
Jutulstuggu med innlagt matpause. Etter at
Innsetdel og en Nerskogdel så smaksprøvene
Arne Lundaløkk hadde orientert om dette
av ferdigproduktet skulle bli rettferdig og
unike bygget og fortalt sagnet om jutulene
likelig fordelt til slutt. Med sekken full av
bakverk, erfaring i gammel baketradisjon, og
ny kunnskap om Jutulstuggu og jutulene på
Uv kunne så elevene dra hjem til skolehverdagen igjen. Kommentaren var at "dette va
my artiar einn å sett inn på skulam".
For elvene fra Nerskogen ga besøket i
Jutulstuggu en verdifull bakgrunn for arbeidet med et skuespill om jutulene på Uv.
Elevene er allerede godt i gang med spillet,
og urpremieren kan nerskogsbyggene glede
seg til når høsten kommer.

Dette må kunne formes til noe bedre, mener Joar
Kosberg. Foto: Åse Marie Næss
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Salgsmøtet for byggeprosjektet på Bakkan
ble en suksess da 7 av 10 leiligheter ble solgt.
Brynjar Farstad i utbyggingsselskapet
Stiklestad Eiendom forteller at han hadde tro
på prosjektet i utgangspunktet, men denne
responsen var nesten mer enn forventet.
— Vi er kjempefornøyde, og kjøperne virker positive og gleder seg til prosjektet
kommer i gang. Denne responsen bekrefter at det for mange på Berkåk også er
behov for sentralisering og en enklere hverdag uten plenklipping og vintervedlikehold, sier Farstad.
Det blir byggestart for prosjektet i løpet av september eller oktober i år, og boligene vil stå ferdig i løpet andre halvår neste år.

Maleri til
Dronning Sonja

Gjenbruk av lys i Mjuklia

Ingvill Reistad og Ingrid Skjerve
maler på sitt bilde til Dronning Sonja.

Kulturskolen i Rennebu håper på å
få med bilder til en utstilling i forbindelse med Dronning Sonjas 70-årsdag.
Hvert fylke i landet har fått i oppdrag å
levere ti bilder, og Rennebu er en av
fem kulturskoler som er plukket ut til å
levere to bilder hver.
Tema for utstillingen er “Til dronningen”, og kunstnerne står fritt i hva
de ønsker å fortelle til dronningen
gjennom sine kunstverk. Bildene fra
Rennebu heter “Sommerdrøm 1 og 2”,
og det er Ingvill Reistad, Elise Sundset
og Ingrid Skjerve som er kunstnerne.
Kunst-nerne var selv til Trondheim
sammen med lærer Unni Larsen og
leverte bildene.
Bildene skal stilles ut i Stavanger
Kultur-hus, og det er en jury som skal
stå for den endelige utvelgelsen av
hvilke bilder som blir med på utstillingen på dronningens bursdag den 4.
juli.

K n a u s e n Ly s s t ø p e r i h o l d e r t i l i M j u k l i a u n g d o m s s e n t e r, og de
støper 140.000 ly s i å r e t t i l i n n t e k t f o r D e t N o r s ke
Misjonsselskap (NMS).
Lysstøperiet kom i gang for fem år
siden i Orkdal, og da var det etter initiativ fra Kari og Reidar Halgunset. — Vi
fikk idéen fra Danmisjon i Danmark,
og vi var der i to dager og lærte hvordan de gjorde det, forteller Reidar.
Idéen går ut på å samle inn stumper fra
brukte lys og lage nye lys.
Innsamlingen skjer gjennom misjonsorganisasjonen, og de samles inn ca 1
million stumper i året. Av dette blir det
produsert 140.000 nye lys
som selges for det meste
gjennom NMS sine 30 gjenbruksbutikker i Sør-Norge
og på julemesser og basarer.

De nye lysene er både støpt i former og
dyppet på god gammeldags måte.
60% av utsalgsprisen går til NMS.
De som arbeider ved lysstøperiet gjør
det på dugnadsbasis, så utgiftene er for
det meste husleie, strøm og noen nødvendige råvarer.
Mjuklia tar både i mot stumper og
de selger nye lys i mange lekre farger.

Ola Voll dypper nye lys mens Einar Husan i
bakgrunnen smelter gamle lysstumper som
råvarer til nye lys.
Kari Halgunset viser nylagde lys i moderne og delikate farger. Lysene å få kjøpt i
Mjuklia ungdomssenter.
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Lakserydding i Nåverdalen

Før helga havnet en semitrailer
med laks i Orkla ved Nåverdalen.
Lasten bestod av vel 3.500 laks med
gjennomsnittsvekt på 5 kilo.
Dette har ført til et omfattende
ryddearbeid, og Rennebu Røde Kors
har bl.a. fått med seg sju gutter og tre
voksne fra fotballgruppas G-14 på
“laksefiske”. De brukte klepper på 2
meter, og i løpet av dagen fylte de 10
Foto: Inge Grut
robåter (som på bildet) med laks tilsammen rundt 1.000 laks. Guttelaget har tenkt seg til Norway Cup, så jobben
førte til gode penger til reisekassa.

R e n n e b u ko m m u n e
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

o rd f ø r e r B j ø r n R o g s t a d
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

På besøk hver onsdag
4-elementerforestilling
K u l t u r s k o l e n av s l u t t e r d e t t e
s ko l e å r e t m e d e n f o r e s t i l l i n g
s o m h e t e r 4 - e l e m e n t e r.

På besøk hos Gudrun Smørsgård - Arne og Liv Haugen og Johanna Resell Vold.

B e s ø k s t j e n e s t a i R e n n e b u b e t y r my e f o r d e s o m e r p å h e l s e s e n t e r e t p å B e r k å k . H ver onsdag mellom kl 14.00 - 16.30 ko m m e r
det rundt 10 personer på besøk.
Besøkstjenesta er organisert under
Rennebu Røde Kors, og er delt inn i
fem lag med rundt 10 personer på
hvert lag.
Besøker alle
Når de som skal på besøk kommer
til helsesenteret starter de med en
påspandert kaffekopp. Deretter går
turen rundt om på helsesenteret.
— Vi prøver å besøke alle ved å gå
fra rom til rom. Enten for å slå av en
prat eller å hilse på. Det er viktig at
beboerne føler at de ikke er glemt, forteller Sigrid Lundaløkk i Besøkstjenesten. — Vi skal være til oppmuntring,
og skal hverken drive med politisk eller
religiøs påvirkning. Dermed blir det
mye hverdagsprat som er til glede for
både beboerne og oss.

Handlevogn
En del av besøket er å ta en runde
med handlevogna. Vogna inneholder
diverse kioskvarer som kjeks, drops
med og uten sukker, lommetørkle,
skriveblokk og penn.
Høy gjennomsnittsalder
Besøkstjenestas medlemmer har
forholdsvis høy gjennomsnittsalder.
Sigrid forteller at de ønsker seg yngre
medlemmer. — Yngre personer gjør
også godt for de som får besøk, og med
yngre på laget kunne vi vært mere ute,
som f.eks. på kafé eller handletur.
Ønsker du å bli med på laget, kan
du kontakte Sigrid Lundaløkk, Liv
Bruheim eller Guri Bakk.

I tre uker skal alle elever møtes tirsdager på Berkåk skole for å øve til forestillingen 8. juni. Temaet 4-elementer
vises i repertoaret som representerer
ild, luft, jord og vann. Fokuset ligger på
samspill på tvers av instrument og
alder, men alle elever skal også fordype
seg i enten drama, kulisser eller dans.
Det blir veldig spennende å se hva dette ender ut i, sier rektor for
Kulturskolen Ingolf Dragset. Dette har
ikke vært prøvd i Rennebu før, så veien
blir litt til mens vi går, sier han, men
forestillingen 8. juni kl 19.00 blir helt
sikkert glimrende. Det blir også en
skoleforestilling fredag 8. juni på dagtid.
Kulturskolen har dette skoleåret
hatt rekordmange 137 elevplasser, så
interessen for Kulturskolen i Rennebu
er stor. Alle lærere er veldig godt fornøyd med gjennomføringen av dette
skoleåret, og de håper at 4-elementer
blir et kvalitativt bra punktum for skoleåret 2006-07.
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Lang lang rekke…
Skolen på Berkåk har vært med på å danne verdens
største lenke av lærere og elever for å understreke hvor
viktig det er at barn får sin rett til utdanning oppfylt. Under
konferansen om utdanning i Dakar i 2000, vedtok statssjefer fra hele verden at innen 2015 skulle alle barn i hele
verden få mulighet til å gå på skole. Nå er det 7,5 år igjen,
og fremdeles står ca 80 millioner barn utenfor skoleportene verden over. Det offisielle tallet for voksne analfabeter
er 781 millioner, og to tredjedeler av dem er kvinner.

Her leder 1. klassa ved Berkåk skole an for å bidra til
verdens største lenke for utdanning.

Hyggekveld
Torsdagskvelden 26. april arangerte
LHL Rennebu hyggekveld for sine
medlemmer og andre. Konferansier
Gunnbjørn Hårstad sa i sin velkomsttale at dette er historisk. Det er første
gang i lagets historie at det er arrangert
hyggekveld.

Gymnastikk ved Eldbjørg Grut
Styret var veldig spent på oppmøte,
men det var hele 37 stk. som møtte opp
på serveringsstedet God Mat på
Berkåk.
Programmet var spekkfult av aktiviteter som mye allsang hvor husorkestret spilte til, rebusløsning, orientering
om at laget starter helsestudio nå i mai,
deler av programmet fra NRKs Dan
Børges program Klassefesten ble vist
og Eldbjørg Grut fikk forsamlingen
med på å løse opp ”stive” muskler
gjennom enkel gymnastikk. Utlodning
på gaver som deltakerne selv hadde
med, og selvfølgelig kaffe med noko
attåt. Nei dette ble veldig sosialt og trivelig. Inntrykket en satt igjen med,
etter å ha gjennomført den aller første
hyggekvelden i lagets historie, var at
dette måtte gjentas med jevne mellomrom i året.
J.B.

Hvordan utvikle
Nerskogen som turistområde?

Rennebu kommune har arrangert
et møte på Nerskogen med fokus på
hvordan en skal styrke og utvikle
Nerskogen som turistområde i tiden
fremover. Møtet hadde god oppslutning med 39 grunneiere, entreprenører, tjenestetilbydere og andre.
Kjell Solbakken fra Rennebu
Turistutvikling var innleid til møtet.
Han sa at Nerskogen har ressursmessige forutsetninger for å bli en mindre
turistdestinasjon med en grønn profil
med utgangspunkt i kulturen og det
lokale særpreget, naturen og naturaktivitetene med nærhet til nasjonalparkområder og vertskapet/lokalbefolkningen på Nerskogen.
Eget prosjekt
Det arbeides med at idéene fra dette møtet skal videreføres i et prosjekt.
Målsettingen er å styrke grunnlaget for
økonomisk utvikling for lokalt næringsliv og grunneiere, samtidig som en
skal gi muligheter for forbedring av
den kommersielle tilrettelegging av
aktiviteter og opplevelser med basis i
de lokale ressursene innen seterliv,
utmark og kultur og utvikling av ulike
former for tjenesteyting rettet mot tilreisende og hytteeiere. Kjell Solbakken

understreker at det er viktig i en slik
prosses at det tilrettelegges for at lokale
grunneiere involveres og blir aktive
aktører. Erfaringene viser at dersom
grunneierne er aktive og arbeider målrettet, så gir det ofte et godt grunnlag
for å utvikle næring på nye områder.
Viktig med innspill
Ordfører Bjørn Rogstad forteller til
RN at det er viktig å peke ut videre retning for utviklingen når det er gode
tider og en har styringsfart. — Vi
ønsker med dette mest å spørre og presentere tanker om hva som kan gjøres,
og ikke tre nye prosjekter nedover
hodene på nerskogsbyggene.
Det ble mye fokus på aktuelle aktiviteter som alpinanlegg, skiløyper, sykkelløyper, men også servicetilbud, økt
bruk av butikken og lokal mat. Det
kom også frem at fritidsinnbyggerne
føler tilhørighet og gjerne vil bruke
lokale tilbud. Det er mange ressurssterke personer blant fritidsinnbyggerne. Ut fra undersøkelser som allerede
er gjort og nye undersøkelser vil det bli
staket ut en kurs for videre arbeid.
— Vi skal revidere kommuneplanen om to år, så det er viktig å komme
med innspill innen den tid, sier Bjørn.
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Ny Hyttefoss bru
Hyttefoss bru på Fv 508 i Rennebu kommune vil bli stengt for all trafikk fra uke
21 til og med uke 44 i 2007. Stengningen vil bli skiltet ved avkjøring fra E6 ved
Åsbakken og ved Rv 3 på Innset.
Ny Hyttefoss bru er en stålbjelkebru med spennvidde på 32 meter. Brua er en
samvirkekonstruksjon i ett spenn utført som stålbjelker med bruplate i betong.
Total brubredde er 5,10 meter, kjørebredde /føringsbredde er 4,0 meter. På begge
sider av brua skal eksisterende veg breddeutvides slik at det vil være mulig for
større kjøretøyer å trafikkere brua. Totalt må det sprenges/fjernes tilsammen 2500
m3 fjell på begge sider av brua.
I prosjektet inngår det riving av eksisterende bru med landkar og sidemurer.
Entreprenør på prosjektet er Reinertsen Divisjon Entreprenør. De regner med å
ha 5-6 mann knyttet til jobben i perioden. Kostnadsramme for prosjektet er 8,5
mill kroner.

Husk
ev e n t y r s t u n d e n m e d

Eli Rygg
p å b i b l i o t e k et
torsdag 24.5. kl. 17-18
Eli vil lese fra det fine eventyret
om “Guds gjøgler”.
A l l e e r h j e r t e l i g ve l ko m m e n !

Jubilanten Rennebu Næringsforening
Rennebu Næringsforening
(RNF) ble stiftet 22. juni 1982
o g h a r i d a g 6 0 m e d l e m m e r.
RNF har en formålsparagraf som
sier at ”foreningens formål er å ivareta
medlemmenes faglige, økonomiske og
sosiale interesser, og fremme forståelse
for disse i næringsliv og samfunn, samt
hevde medlemmenes interesser overfor offentlige myndigheter. Foreningen
skal arbeide for kollegial forståelse,
samarbeid og samhold blant medlemmene. Foreningen bør engasjere seg i
faglige samfunnspolitiske spørsmål,
men er partipolitisk uavhengig”.
Den 22. juni i år er RNF 25 år, og
styret arbeider med planer for å markere denne dagen.
Medlemsfordeler
RNF har flere medlemsfordeler,
som egne betingelser på annonser i
Rennebu Nytt og for deltagelse på
Rennebumartnan. Ellers har medlemmene tilgang til rimelig bruk av kopimaskin og telefax og muligheter for
markedsføring gjennom Turistkontoret
gjennom brosjyrer, utstilling etc.
Kontoret kan også ta på seg arbeidsoppdrag for medlemmene etter avtale.
Det blir også arrangert kurs og temakvelder for medlemmene, og her
ønsker styret innspill fra medlemmene.
Foreninga gir også ut medlemsblad 3
ganger i året.
Nytt styre
RNF har nylig hatt årsmøte, der det

Trond Narve Stavne, Kjell Auke, Oddmund Stenset (nestleder), Inge Olav Hatvik
(leder), Astrid Hårstad (varamedl.), Karen Bergehaug og Inger Måren (sektretær).
Anne Lise Voll (varamedl.) var ikke tilstede.
ble valgt nytt styre. Det nye styret har
bred erfaring fra næringslivet.
Inge Olav – elverkssjef i Kvikne
Rennebu Kraftlag.
Oddmund – daglig leder og markedsansvarlig (markedsføring og salg) i
Sande Hus og Hytter
Karen – ansatt i Økonor Berkåk AS,
autorisert regnskapsfører som driver
med både regnskap og rådgiving
Kjell – styreleder og kontoransatt
hos Lund Handlaft, erfaring fra salg og
markedsføring
Trond Narve – daglig leder i
Rennebu Hytteservice AS: nybygg, restaurering, grunnarbeid og vedlikehold

av hytter, boliger og industribygg samt
service til hytteeiere.
Astrid – eier og driver av Rennebua
AS sammen med Hanna Haugan: husflidsbutikk og produksjon av skinnprodukter
Anne Lise – eier og driver av Blåhø
tradisjonsmaling AS sammen med
Anne Sjølie, interiørmaling og dekormaling.
Inger – ansatt i RNF som sekretær,
har kontordag i samme bygg som
Turistkontoret tirsdager og torsdager.
Kontoret tilbyr hjelp med skriving,
kopiering, tilgang på faks og internett,
organisering, arrangement osv.
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Kommunale
vedtak
R e v i s j o n av k o m m u n e budsjettet for 2007
Kommunebudsjettet for 2007 endres
slik:
Økte budsjettrammer
Skatt på inntekt, økes med 1,2 mill kr
Rammetilskudd, reduseres med
400.000 kroner
Pensjonskostnad (premieavvik) opprettes med ei inntekt på 1 mill. kroner.
Disponering av økt budsjettramme
Tilleggsbevilgninger, økes med
kr 65.00
Lønn lærlinger, opprettes med
kr 60.000
Kjøp av konsulenttjenester, opprettes
med kr 100.000
Helg/natt-tillegg sykehjemmet, økes
med kr 100.000
Sykevikarer sykehjemmet, økes med
kr 100.000
Avsetning fond lærebøker/ IKT/ spesialundervisning økes med kr 200.000
Avsetning til reservefondet, økes med
kr 300.000
Avsetning til Rennebu utviklingsfond,
økes med kr 200.000
Vonheim barnehage, økes med
kr 200.000
Voll barnehage, økes med kr 75.000
Opparbeiding av parkeringsplasser
Gamle Kongevei, opprettes med
kr 150.000 Forprosjekt Birka-bygg,
opprettes med kr 50.000
Tilskudd Frivillighetssentralen, økes
med kr 20.000
Utstyr Vedsentralen, økes med
kr 130.000
Bøker m.v. til biblioteket, økes med
kr 50.000
Omsorgen for funksjonshemmede utbygging
Kommunestyrets vedtak under sak
22/06 om utbygging av
Løkkjbakkveien bofellesskap med fem
leiligheter oppheves.
Plankomiteen får i oppdrag å planlegge en utbygging av 2 avlastningsleilig-

heter i tilknytning til Joveien bofellesskap. Komiteen får i oppdrag å vurdere nødvendige tilpasninger for rullestolbrukere i Joveien bofellesskap
(ladestasjon, adkomst, uteareal).
I tillegg planlegger komiteen installasjon av brannvarslingsanlegg og boligsprinkling i Løkkjbakkveien og Joveien
bofellesskap og i Nye Løkkjbakkveien.
Nye føringer - størrelse og plassering, infrastruktur for fritidsboliger
Kommunestyret ønsker at føringene
tas med ved neste kommuneplanrevisjon. Inntil planen rulleres er føringene
retningsgivende for utviklingen av fritidsboligbyggingen i Rennebu.
Pkt. 3 i føringene for fritidsboligutbygging lyder slik:
Tillatt bruksareal pr. tomt i LNF-sone
kan økes utover 100 m2 for eksisterende bebyggelse. Byggene må ivareta
områdets intensjon, friluftsformål.
Dispensasjonssøknaden må dokumentere samspill med omgivelsene innenfor det området tåler. Ny bebyggelse
må ikke være framtredende eller stikke
seg ut. Enkelte områder med tett hyttebebyggelse i LNF-sonen gir et inntrykk av å være regulert område. Slike
områder bør vurderes gjennom kommuneplan/ kommunedelplan. Dette
arbeidet må settes i gang snarest.
Formannskapet:
Vurdering av barnehagenes tilbud i
barnehageåret 2007/08
Barnehagenes budsjett styrkes slik at
alle som søkte om plass ved hovedopptak kan gis barnehageplass.
Budsjettrammen for Vonheim barnehage styrkes med 200.000 kroner.
Budsjettrammen for Voll barnehage
styrkes med 75.000 kroner.
Finansieringen avklares i forbindelse
med regulering av budsjettet.
Vedtaket er fattet i medhold av formannskapets hastekompetanse, jfr.
Kommunelovens § 13 og K.sak
92/0146.
Salg av Industribygg 3
Rennebu kommune selger eiendom-

men Industriveien 3 på Berkåk – gnr.
61, bnr. 94 til Rennebu Dør & Vindu
AS. Salgssummen settes til
kr 800.000,-. I tillegg bekoster kjøper
alle omkostninger i forbindelse med
overdragelsen. Kjøpeavtale datert
01.03.2007 godkjennes.
Støtte til anskaffelse av spormaskin
Rennebu idrettslag v/skigruppa innvilges et tilskudd på 200.000 kroner til
kjøp av ny spormaskin. Tilskuddet
finansieres ved bruk av reservefondet.
Kommunalt tilskudd til
kulturarbeid
Vedtak:
Bibelklubben, Nerskogen
NUFR
Åpen Horisont
Arbeidsviljen 4H
NMK, Rennebu
Velforeninga, Ulsberg
Solrenning 4H
Luftgeværklubben
Rennebu skytterlag
Innset skytterlag
Grindal yngreslag
Voll søndagsskole
Mikro Mjuklia

kr 1.000
kr 3.000
kr 2.000
kr 2.000
kr 5.000
kr 2.000
kr 2.000
kr 5.000
kr 3.000
kr 3.000
kr 2.000
kr 1.000
kr 2.000

Fordeling av midler til idrettsformål
Budsjettposten:
” Idrettsarbeid – 1 5020 4700 ”
fordeles etter tilråding fra idrettsrådet
Rennebu Il kr 36 660,Innset Il
kr 10 340,Til oppkjøring av skiløyper bevilges
kr 23 000 av budsjettpost: ”Tilskudd
kulturtiltak - 1 5010 4700 231”.
Fordelingen følger idrettsrådets tilråding:
Rennebu Il kr 15 000
Innset Il
kr 8 000
Støtte til instruktørstillingen i 4H
Søknad om støtte til instruktørstilling i 4H avslås. Av prinsipielle grunner finner ikke kommunen det tilrådelig å gi støtte til instruktører. Vi har
som praksis å heller gi støtte til drift
av lag og organisasjoner som driver
med kulturarbeid for barn og unge.
Tilskudd til kultursti
Det bevilges kr 5.000 til opparbeiding av kultursti mellom Innset kirke
og solblomfeltet i Nåverdalen.
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Praktisk Birka-kurs i Mjuklia
Birkas første kurs i salgs- og utstillingsteknikk samlet 19 deltagere i
Mjuklia, og kurset avsluttet med en
minimartna der kursdeltagerne samtidig fikk vise det de hadde lært.
Kurset gikk over to dager, og det
startet med at alle deltakerne fikk sette
opp sine egne salgsutstillinger.
Illustratør og grafisk designer Astrid
Lind fra Apluss Design i Lillehammer
hadde deretter ei teoriøkt om presentasjon og presentasjonsteknikk, materialer i utstilling, komposisjonsprinsipper og produktplassering, før det ble
tid for evaluering av bodene. Under
evalueringen fikk alle en del tips til forbedring
av
utstillingene
sine.
Kursdeltagerne fikk også praktisk salgserfaring med Anne Marit Svinsaas fra
Løkken, før de avsluttet dagen med
”bessfarstund” i Eldhuset med Jostein
Landrø.

Som avsluttende
del av kurset ble det
holdt en godt besøkt
Mini-martna
med
salgsutstillinger og
åpen dag i Mjuklia.
Her kunne publikum
handle
kvalitetshåndverk fra de 12
salgsutstillingene
som ble satt opp alt fra keramikk,
glass og skinnprodukter til ulike tekstiler. Samtidig kunne de også handle
vakre gjenbrukslys i
ulike
farger
fra
misjonsselskapets
Knausen Lysstøperi, eller kjøpe seg
rømmegrøt
og
spekemat
fra
Ungdomssenteret.

Kursdeltager Steinar Garberg prøver sin
nylærte salgsteknikk på Marit Ødegaard
Hagen i Birka.

Rennebu kommune
Kommunestyrevalget 2007
Ofﬁsielle valglister
Valgstyret har i møte 08.05.07 godkjent disse listeforslagene som offisielle valglister til bruk ved
Kommunestyrevalget 2007:
•
•
•
•
•

KRISTELIG FOLKEPARTI
ARBEIDERPARTIET
FELLESLISTE HØYRE OG VENSTRE
FREMSKRITTSPARTIET
SENTERPARTIET

Valglistene er lagt ut til offentlig ettersyn ved
Servicetorget, Rennebu kommunehus og under
valgsiden på Rennebu kommunes internettside
www.rennebu.kommune.no.
Valglovens § 6-8 fastsetter at det er adgang til å
påklage vedtaket innen 7 dager fra kunngjøringsdato.

Bjørn Rogstad - valgstyrets leder

Eldrefest i Berkåk samfunnshus
lørdag 2. juni kl.12.00
Rennbygg +/- 70 år inviteres.
Servering av sodd, kaffe og bløtkake.
Underholdning
Påmelding innen 29. mai til
Arne Haugen
Tlf 72 42 74 36

Turid Ramstad
Tlf 72 42 66 47
Arr: Rennebu eldreråd

Kommunale møter
åpne for publikum
24.05.
25.05.
05.06.
08.06.
21.06.

HOO
MTL
Formannskap
MTL
Kommunestyre

Besøk gjerne

www.rennebu.kommune.no

09.00
09.00
09.00
09.00
19.00
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EIENDOM TIL SALGS

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

Brønnboring Vann og energibrønner
Edvin Eide: 950 34 056

Sentralt beliggende boligeiendom
på Stamnan.

Tlf 72 42 54 47 – Innset 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com

1. etg. Stue, kjøkken, 2 soverom, bad,
vaskerom, entre og vf.
Sokkelen er ikke innredet til annet enn
boder, men kan enkelt ombygges slik at den
kan benyttes til boligformål. Byggeår 1977.
Beplantet eiendomstomt på 1 daa.
Prisant.: Takst kr. 540.000.

Visning torsdag 31. mai kl. 17 – 18

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

www.fossvoll.no / finn.no
ADVOKAT OLA FOSSVOLL, ORKANGER
72 47 99 80

Lei av treg internettforbindelse?
Loqal privat ADSL
fra kr. 298,- pr. måned!
Bredbåndstelefoni
fra kr. 28,- pr. måned”

a
d
n
e
d
Nå me hastigheter!
høyere
Tlf.: 980 36 666

www.loqal.no

Tilbud 14.500
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Banken som gir deg
de gode betingelsene!
Vi kan tilby deg:
- Innskudd 4,60 % på beløp 1,5 mill.
- Gode betingelser på forsikring/leasing
- Innskuddspensjon uten administrasjonsomkostninger
- Gratis nettbank/betalingsformidling
Ta kontakt
og vi vil gi deg ett uforpliktende tilbud!

www.soknedal-sparebank.no
mail: post@soknedal-sparebank.no
tlf 72 43 00 40

Stikk innom

Rebustorget, Berkåk – Tlf 72 42 74 45

PINSEHELG!
Stort utvalg av sommerblomster
ampellplanter og det du ellers trenger til hagen

Blomster og gaver til
KONFIRMANTEN
BRYLLUP - brudebinderi i bordpynt m.m

Tilbud:
Urnesett (handlaga, frostsikre)
00

kr 299

Årets Topptrimkort
har kommet!
I tillegg har vi kart og mye annet som er
nyttig når man skal ut på Topptrimtur :-)
Velkommen innom til en trivelig handel!

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
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Soknedal Innkjøpslag BA
– butikken for alle
• Møtestedet for alle
• Internettkafe
• Private arrangementer
• Catering
www.godmat-berkak.no
Rebustorget - tlf 72 42 76 98/ 958 19 742

Vi lagerfører

høytrykksvaskere
til alle formål,
for renhold av bil til renhold av fjøs

Nå har vi sommertid

Optima batterier til bil og traktor

Kontoret er åpent
08.00-15.30 fra 15. mai

Vi har også på lager alt i
gjerdemateriale
Stolper, netting og topptråd
Elektrisk gjerdeutstyr til alle dyreslag

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

7288 Soknedal - tlf 72 43 60 70

Sommerblomster
Kraftige blåe/hvite lobelia ampler
2 5 c m k r 2 1 5 , - 20 cm kr 150,M a rg a r i t t p å s t a m m e

kun kr 178,Drivhuset bugner av sommerblomster
o g a m p l e r i m a n g e f a rg e r o g s o rt e r

Tlf 72 49 42 12

Åpningstider tom 22.6.07:
Hverdager 9-18
Lørdag
9-15
Søndag
12-17
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KUNNGJØRINGER

KUNNGJØRINGER

Rennebu Bygdearkiv minner om at arkivet tek imot
stoff som f.eks bilete, møte- og reknskapsbøker frå lag og
organisasjonar.
Har du vore eller er leiar, sekretær, kasserar så kan det
hende at du veit om ei kasse eller ein pose som inneheld
dokument som ikkje er aktuelle for laget i dag. Det kan da
vere lurt å levere dette til Rennebu Bygdearkiv som registrerer materialet og tek vare på det for ettertida. Arkivet er
lokalisert i tilfluktsrommet ved Berkåk skole.
Ta kontakt med bibliotekaren, Bente Gunnesmæl, for
meir informasjon.
Andre som du kan ta kontakt med er:
Birgit Foss, Einar Husan,
Arne Sæter, Gunnar Svedal,
Mary Illøkken, Knut Strand.

Avvikles på KVO sitt møterom
mandag 4. juni kl 19.30. Vanlige årsmøtesaker.
- styret

Vaske - og ryddedugnad på museet
” No livnar det i lundar” og det er tid for å gjøre det fint
både ute og inne. Rennebu bygdemuseum inviterer til dugnad på Haugen torsdag den 21. juni i kveldinga fra
kl.19.00 og utover. Alle som ønsker å ta et tak er hjertelig
velkommen til å delta. Ta gjerne med vaskeutstyr eller
andre redskaper, alt etter hva du ønsker å bidra med. Vi ser
fram til en fin forsommerkveld på Haugen.
For styret i Rennebu bygdemuseum, Astri Snildal

Selveierleilighet til salgs - Trobo, Berkåk
2. etasje, ca 50m (gang, 1 soverom, bad, kjøkken, stue,
veranda, bod i kjelleren, utebod)
Husleie kr 3367,- pr mnd. Kr 60.000,Telefon 72 42 73 21 eller 977 82 119
2

Kortkurs i swing
Rennebu Bygdeungdomslag skal arrangere to kortkurs

Kontaktperson og påmelding:
Marit Bjerkås 971 33 742.
mail: maritbjerkas@hotmail.com.

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.
Søknadsfrist 1. juni.
Spørsmål om jobben, og søknad rettes til
styret v/ Jon Sverre Sugaren, Grindal, 7393 Rennebu.
Tlf 72 42 61 64 mob 915 13 575

Dette skjer i Rennebu!
24.05
27.05
28.05
29.05

Årsmøte i Bedriftsskirennet.

i swing i juni
Kurs 1: 12. og 18. Juni
Kurs 2: 14. og 19. Juni.
Sted: Åshuset. 18.00-22.00 hver kveld

Rennebu Innkjøpslag
søker etter daglig leder

29.05
29.05
30.05

Eventyrstund Eli Rygg
Biblioteket
K o n fi
firr m a s j o n
Innset kirke
H o v d f j e l l e t , oppmøte Rennebu Nedre Handel
Treningsskyting
Gammelstødalen
J e g e r e , t r e n i n g o g o p p s k y t i n g Gammelstødalen
Rennebu J12-Oppdal
Berkåk Gras
Rennebu J16-Utleira
Berkåk Gras
Medlemsmøte
Samfunnssalen
Rennebu Pensjonistf.
Rennebu J14-Sokna
Berkåk Gras
Rennebu G14-Lensvik
Frambanen
Formiddagstreff
Voll

30.05
30.05
31.05
JUNI
01.06 P U B
03.06 K o n fi
firr m a s j o n
03.06 P i l g r i m s v a n d r i n g
Skjepphaug-Kjønnmoen
04.06. Å r s m ø t e B e d r i f t s s k i r e n n e t
05.06 R e n n e b u G 1 1 - O p p d a l
05.06 F o r m i d d a g s t r e f f
05.06 Re nne bu G12 -Sing sås
05.06 R e n n e b u 2 M S - R i n d a l 2
06.06 S y k k e l l ø p
06.06 T e r r e n g l ø p m / a v s l u t n i n g
08.06. 4-elementer-forestilling
08.06 R e n n e b u M S - K I L / H e m n e 2
10.06. K o n fi
firr m a s j o n
10.06 R e n n e b u J 1 6 - Å f j o r d
11.06 I d r e t t s m e r k e p r ø v e

17.00
11.00
19.00
17.00
19.00
18.00
19.30
17.00
18.00
19.15
11.00

Sandbrekka
Berkåk
Skjepphaug

21-01
11.00
12.30

KVO
Frambanen
Omsorgsb.
Berkåk Gras
Berkåk Gras

19.30
18.00
11.00
18.00
19.30
18.00
18.30
19.00
19.30
11.00
15.00
18.00

Berkåk
samf.huset
Frambanen
Nerskogen
Frambanen
Berkåk

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

Gratis innrykk i kalenderen!

Kontakt Rennebu Turistkontor- tlf 72 42 77 05
turistkontoret@rennebu.net

Rennebu Nytts sommernummer
kommer torsdag 7. juni og skal bl.a. inneholde hva som
skjer i Rennebu og Kvikne i løpet av sommeren.
Vi er derfor avhengig av tips innen 30 mai!
tlf 72 42 76 66 — dagﬁnn@mediaproﬁl-as.no

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

Rennebu Nytt -

n e s t e n u m m e r 7 . juni - frist for stoff 30. m a i -

Rennebu Nytt

- en aktiv medspiller
- Kraftsalg

Itt’nå Fuzz –

akustisk irskinspirert
pubkveld

- Installasjon
- Elektrobutikk

lørdag 26. mai kl 21.00
Aldersgense 18 år. Inngang 75,-

Varmbuffet hver helligdag og søndag.
B e s ø k v å r e h j e m m e s i d e r : w w w.kviknefjellhotell.no

B e o m t i l b u d p å t e l e f o n 6 2 4 8 55 50

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

Gilde grillpølse 2x600 gr
Coop grillpølser 600gr
Skjeggerød Flintstek
Pepsi-Max 4x1,5l

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

4980
1390
4990
3790

pr kg

Godt
u t va l g i
alt du
t re n g e r
til grillen

Le s k u n d e av i s e n p å w w w. c o o p . n o
FASTE GULE PRISER
Med Rennebu Nytt når du 2.700 husstander i Rennebu, Jerpstad, Kvikne, Soknedal og Budal!

