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Det er vel også tid for å begynne å ten-
ke på 17. mai og om vi også i år skal ha 
et fellesarrangement for kretsene våre. 
I fjor ble arrangementet ved nedlagte 
Gjemnes skole en suksess, men med 
frakoblet strøm ved gamleskolen er 
vel kanskje dette ikke et alternativ i år, 
hva vet jeg? Oppfordrer lag/foreninger 
til å diskutere alternativ for 17. mai ar-
rangement ved første anledning.  
 Så langt i vinter har kulden vært 
uvanlig streng. Dette har vel tæret på 
beholdningen av ved hos de fleste og 
for øvrig blitt bekreftet via strømreg-
ningene. Og da er vel tiden inne for å 
tenke på neste års vinterved.
 Vi har vel alle fått med oss at Tine 

Høgset er midt i en prosess der det 
skal avgjøres om det blir videre drift 
ved Høgset eller ikke.  Man får håpe og 
tro at fornuften seirer slik at det kan 
bli videre drift og kanskje til og med 
utvidelser ved meieriet Høgset. Uan-
sett bør det vel komme en avklaring 
med det første, en slik uvisshet gag-
ner ingen, i hvert fall ikke de ansatte. 
Vi krysser fingre for at fornuften skal 
seire!
 Oppfordrer tilslutt folk til å ta seg 
en tur ut i naturen, ta gjerne med ka-
meraet og ta bilder av de første vår-
tegn og send disse inn til redaksjonen 
i Ytre Nytt slik at vi eventuelt kan få 
publisert det i mars-utgaven. 

Hva skjer?
Storlandet: 
Ungdomshuset: 
•	 Trim	hver	tirsdag	kl	20	
	 (mye	nytt	trimutstyr	innkjøpt!)
•	 Bordtennis	hver	onsdag,
	 for	avtale	ring	90	50	20	46
•	 Årsmøte i Storlandet 
 Sanitetsforening
			 torsdag	24.	februar	kl	19.00.		
	 Umiddelbart	etter	årsmøtet		
	 lages	det	fastelavensris.	
•	 Årsmøte i U.L Framskritt	
	 søndag,	27.	februar	kl	20.00.		
	 Enkel	servering
• Påskebasar	15.	april.	Som	vanlig	
	 mange	flotte	gevinster
• Påskedans	20.	april,	Musikk	ved	
	 Roger	Tverrfjell	duo.
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Bergsøy:
Ungdomshuset: 
• Venners venners fest
	 25.	februar	kl	21–01.	Musikk:		 	
	 Stein	Helge	Aspsæther.	Bindende		
	 påmelding	til	Marianne	Storvik		 	
	 innen	22.2.	tlf.	938	56	811
• Karneval for barn	4.	mars,	
	 kl	18–20,	0	år	til	7.	klasse,	inngang		
	 kr	50	dekker	pølse	m/brød,	saft,		
	 snacks,	dans!
•	 Rekeaften og årsmøte,	20.	april
	 Årsmøte	kl	20,	rekeaften	kl	21
	 Dans	etterpå.	Påmelding	til	
	 Marianne	Storvik	innen	15.	april
•	 Basar	5.	juni,	kl	15–18
	 Mange	flotte	gevinster,	salg	av	
	 kaker,	kaffe,	brus	og	pølse
•	 Sykkeldag,	dato	kommer	senere

Gjemnes:
Grendahuset Fjordgløtt: 
• Årsmøte	Gjemnesstranda	
	 velforening,	6.	mars
• Balldag,	mars,	dato	kommer	
	 senere.	www.gjemnesvel.no
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Vårtegn
Sola har kommet, selv om været har forhindret den fra å være så mye synlig 
som vi kunne ønske oss. Da er det bare å begynne å se etter de første vårtegn, 
snøklokkene presser seg vel frem først som vanlig. Det er årsmøtetid for lag 
og foreninger i bygdene våre, og det oppfordres til å møte opp og være aktiv 
i de få lag og aktiviteter som fortsatt er oppegående.

Det er tid for å oppsummere 2010 og 
vi kan konstatere at det skjer mykje 
rundt om på bygdene i Møre og Roms-
dal! Sidan småsamfunnssatsinga starta 
i 2006, har 24 bygder fått økonomisk 
hjelp og støtte til å drive systematisk 
mobiliseringsarbeid på eigen heim-
plass. … Det er nokre ting eg vil  peike 
på ved årets slutt:
 Alle bygdene som ikkje er ferdige 
med bygdemobiliseringsprosjektet, 
skal levere ein kort årsrapport og ein 
enkel rekneskap til fylkesmannen inn-
an 1. februar 2011. Dei bygdene som er 
ferdige med prosjektperioden, vil fram-
leis vere på adresselista og får tilsendt 
aktuelt stoff, invitasjonar til kurs og er 
sjølvsagt velkomne på den årlege byg-
demobiliseringskonferansen neste år 

23.-24.september. Stad er enno ikkje be-
stemt. For interesserte i bygdeutvikling 
og framtida for Bygde-Noreg, kan eg 
nemne at Bygdeforskningsdagen vert 
arrangert for første gong 31. mars 2011 
på Værnes. For meir informasjon www.
bygdeforskning.no. …For dei bygdene 
som har avslutta bygdemobiliseringa, 
men som ønskjer å arbeide vidare med 
spesielle prosjekt, kan det vere midlar 
å hente å på ulike stader.  Kommunal- 
og regionaldepartementet (KRD) har til 
dømes i statsbudsjettet for 2011 forslått 
å løyve 47 millionar kroner til BUlYST. 
Utgangspunktet for satsinga er tiltak 
som gjer det meir attraktivt å busetje 
seg i distriktskommunar. Utlysing og 
søknadsskjema vil seinare verte lagt ut 
på KRD sine nettsider. (…)

Kjære lokale eldsjeler!

Karen og Jon 
”Isakmyrå” Stokke
(fra boka ”Det 
første jeg husker” 
av Ole N. Stokke)



www.mrfylke.no / Vidar Ryther Myklebust

– Fylkesstatistikken for Møre og Roms-
dal handlar i bunn og grunn om kva 
innbyggjarane i Møre og Romsdal har 
gjort og opplevd i året som er gått. Når 
ein ser på sentrale område som demo-
grafi, sysselsetting og utdanning, er 
det kvardagen til innbyggjarane som 
vert presentert, meiner fylkesplansjef 
Ole Helge Haugen. Han er meget godt 
nøgd med jobben han medarbeidarar 
har gjort. – Årets utgåve av statistikken 
er meir omfattande enn nokon gong 
tidlegare, seier Haugen. Fylkesstatistik-
ken 2010 omhandlar fleire tema, mel-
lom anna demografi, arbeidsmarknad, 
reiseliv, samferdsel, utdanning, perso-
ninntekter og bustadpriser. les mer på: 
www. mrfylke.no eller last ned fylkes-
statistikken på www.gjemnes-ytre.no
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3PÅGATEN:
Hva har du gjort for å redusere strømregningen?

www.gjemnes-ytre.no

Storlandet:

 Ann Jorun Aspen (Kroppsøvingslærer): Har installert varmepumper og passer på 
å slå av lys i rom som ikke er i bruk.  Odd Birger Jensen (Selger): Har lav innetempe-
ratur, og tar gjerne på mer klær som for eksempel en genser om det blir kaldt.  Kari 
Indergaard (Pensjonist): Fyrer mye med ved fra Frekhaug på Gjemnes, og sparer på lys. 
(bor på Tingvoll)

 Kjell Inge Søvik: Jeg har justert ned varmekabler og panelovner et par grader i 
grunntemperatur for så å fyre hektisk med ved når jeg kommer hjem fra jobb. 

 Ingrid Runde Bolli: I vinter har vi pusset opp stua og isolert bedre veggene der. 
Og vi har isolert deler av kjeller og holder nå på med isolering av kryploftet.  
Vi har merket stor forskjell. 

 Marvin Skjerset: Vi har skiftet over til en del sparepærer og vi har montert varmepum-
pe. Det ble ikke så mye besparing av varmepumpen, men en jevnere temperatur i huset. 
Har også justert ned varmtvannstanken noen grader.

 Jon Reidar Berge (Myra på Bergsøya): Jeg tenner opp i ovnen. Har brukt mye ved  i 
vinter.  Aud Jorun Berge (Bergegrenda på Begsøya): Passer på at jeg har full maskin 
før jeg bruker vaskemaskin og tørketromme. Slukker lys i rom vi ikke bruker. Fyrer med 
ved.  Petra Jorun Halset (Vollan på Bergsøya): Fryse det vil jeg ikke! Koster på oss å 
holde varmen. Vi har dog investert i varmepumpe, og fyrer maksimalt med ved.

Bergsøy:

Gjemnes:

Fastelaven 6. mars 2011 – salg av fastelavensris

Trimkvelder i Storlandet Ungdomshus

Fylkesstatistikk

Tekst: Sissel Kamsvåg

Som nevnt i forrige utgave 
av Ytre Nytt har Trimgrup-
pen på Storlandet fått ”lav-
terskel-midler” fra Møre 
og Romsdal Fylke, og mye 
nytt trimutstyr har blitt 
kjøpt inn for disse midle-
ne (matter, baller, strikk, 
hoppetau, manualer osv). 
På det meste har det vært 
et oppmøte på 14 personer 
på trimkveldene, damer 
og menn i ymse alder. Ar-
rangeres hver tirsdag kl 
20–21. Møt gjerne opp og 
se om dette er noe for deg! 

Tekst: Sissel Kamsvåg

Tradisjonen tro vil Storlandet Sanitets-
forening også i år banke på dørene og 
selge fastelavensris. Litt historikk om 
Fastelaven: 

Ordet fastelavn stammer fra det tyske 
ordet Fasten-Abend, og betyr kvelden 
før fasten. Dette var opprinnelig en tre-
dagers festperiode, som bestod av fast-
elavnssøndag, blåmandag og askeons-
dag. I tillegg til disse, så kjenner vi også 
til uttrykket feit-tirsdag som en del av 
fastelavn.
 Fastelavnssøndag ble også kalt fles-
kesøndag, og var dagen for fråtsing. 

Her var skikken at man skulle spise 9 
ganger i hvert hjørne av stua, for dette 

skulle gi mat hele resten av året. Flesk 
og feit suppe med melboller var målti-
det. Det at vi i dag spiser fastelavnsbol-
ler er rester av denne gamle skikken. 
Fastelavnsboller er ekstra gode bol-
ler som skal fylles med noe godt, som 
f.eks. syltetøy og/ eller mye krem, eller 
med mandelfyll.  

 Flere hedenske skikker ble inkludert 
i fastelavnsfeiringen. Disse skikkene 
henspiller på overgangen fra vinter til 
vår. Best bevart er fastelavnsriset, som 
ble brukt som en fruktbarhetsvekker. 
Det var dermed jorden foran plogen, 
trær, dyr og familiens kvinner som fikk 
seg en runde med riset.

Årsmøte i  
Gjemnes Ytre
Heidi Høgset

Gjemnes Ytre inviterer til årsmøte på 
meieriet (kantine) torsdag 10. mars kl. 
19:30. Årsmelding og regnskapsrapport 
vil bli lagt ut på www.gjemnes-ytre.no. 
Velkommen!


