
Framtidskonferansen
Vyer og Visjoner for Bygda Vår

Hva skjer videre når bygdemobiliseringsprosjektet avsluttes?

Sted:   Samfunnshuset på Batnfjordsøra

Tid:   Lørdag 21. mai klokka 11:00 – 16:00

Deltakeravgift: Kr. 200,- (betales ved ankomst)

             

Oddbjørn Roksvaag Harald Espeland Stein P. Aasheim

Program:

11:00  Velkommen v/ styret. Bygdemobiliseringsprosjektet er 
snart slutt – hva nå? Hva har vi oppnådd, hva falt i fisk, hva er liv 
laga for framtida?

11:30  Presentasjon av spørreundersøkelse v/ Heidi Hogset. 
Interessefellesskap og  –motsetninger sett i lys av 
containerhavnprosjektet, sjukehusstriden, ny trasé for E39, og 
Bos-Wash-effekten mellom Molde og Kristiansund m.m.: 
  ”Er Gjemnes Ytre midt i smørøyet eller ei bakevje?”

12:15 Lunsj

13:00  En hilsen fra våre naboer, bygdemobiliseringsprosjektet  
Solsiden Vekst på Averøy, v/ Oddbjørn Roksvaag.

13:20 En orientering om nye lokalsamfunnssatsninger framover v/ 
   (?) fra landbruksavdelinga hos fylkesmannen

13:40 Betydningen av lokalsamfunnets omdømme og hvordan det kan 
styrkes,  v/ Harald Espeland fra TIBE 



14:00  Debatt – hva nå? Kan bygdemobiliseringsprosjektet 
videreføres uten offentlig støtte? Ønsker vi dette? Hvordan 
bygger vi videre på det vi har?

15:00 Bøy og tøy og en kaffesup.

15:20 Et glansbilde av bygda vår: Gjemnes Ytre-filmen  v/ Madlen 
Behrendt

15:30  Stein P. Aasheim, forfatter, fotograf og turist i særklasse, 
deler med oss sin glede over å ha flyttet til Møre og Romsdal

16:00 Slutt

 

BINDENDE PÅMELDING

Av hensyn til servering må vi ha bindende påmelding en viss tid i 
forvegen.

Påmelding må være mottatt senest torsdag 12. mai kl. 20:00.

Påmeling kan skje  - 

Per e-post til:    post@gjemnes-ytre.no 

Per SMS eller telefon til:  938 15 900 

Eller skriftlig til:

Gjemnes Ytre

v/ Heidi Hogset

Høgset

6633 GJEMNES

Vennligst oppgi navn på alle påmeldte, eventuelt antall personer 
påmeldingen gjelder, med minst ett navn på ansvarlig person bak 
påmeldingen.
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