
Informasjonsblad for ytre Gjemnes september2014

Storlandet: 
•	 Kulturkveld Onsdag, 17. september, 
 kl 19:30. Gisle Sursson-saga
•	 Pubkveld Lørdag, 27. september, 
 kl 20:00, Gjemneskoret arrangerer.
> For leie av grendahuset: ta kontakt med 
leder Kari Aamyri Bø.

Bergsøya: 
•	 Basar Søndag, 21. september, kl 15:00 
 i Ungdomshuset (les artikkel s. 2)
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Gjemnes:
Grendahuset Fjordgløtt: 
• Tirsdagstreff starter 7. oktober kl 19:30
• Middagsklubben – 24. september, 
 18. oktober, 5. november, 3. desember.
• Pubkveld	og	Fårikålfest 
 Nærmere info kommer!
• Basar i oktober. Gevinster mottas 
 med takk!
> For leie av grendahuset: ta kontakt  
med Roger Mork

http://www.facebook.com/GjemnesYtre

HVA SKJER?

> MENNESKER:

> HISTORIE:

Jeg kommer på besøk for en prat, får 
servert kaffe og formkake. Hammer-
strøm finner fram bøker, med både 
busser og ferger. Der er tid for litt 
mimring fra Bergsøya.
 

Olav Hammerstrøm startet som ”spann-
lemper” hos P.P. Silseth i ca. 1960, men 
fra 1964–1972 kjørte han skolebussen på 
Bergsøya. Skoleruta på Bergsøya startet 
opp i 1964 da nyskolen på Gjemnes stod 

ferdig og skolen på 
Bergsøya ble nedlagt. 
Veien rundt Bergsøya 
var ikke den beste, 
veien ned til Hamna 
der fergeleiet ble bygd 
var både bratt og 
vinterstid glatt. Han 
minnes en dag med 
slikt føre at han bad 

ungene og de andre passasjerene om å gå 
ned til fergeleiet. Den gangen fantes det 
bare kjettinger, ikke piggdekk.
Hammerstrøm har mange minner fra 
tida på Bergsøya. Han husker best de 
gode, men også dramatiske hendelser. I 
1972 sklei bussen ned i sjøen med over 
20 skolebarn ombord da ferga glei ifra. 
Takket være en snarrådig skipper fikk han 
holdt bussen med ferga så den ikke gikk 
helt under. Heldigvis gikk det bra med 
både passasjerer og sjåfør.
 Andre ganger måtte han nærmest drive 
syketransport. Kjørte pasienter uti Ham-
na for å bringe dem til sykebilen som kom 

Et 50 års minne
Eli Aspen Tømmerbakke

Onsdag 17. september kl. 19.30 skal 
dere høre historia om Gisle Sursson v/
John Megaard. ”Hadde Gisle Sursson 
noko tilknyting til Storlandet?” 
Gisle Surssons saga (norrønt: Gísla sa-
ga Súrssonar) er en islendingesaga fra 
1240/1250. Historien foregår i Nordvest-
Island på 900-tallet og handler om Gisle 
som dreper sin søsters mann som hevn 
for et annet drap, og som blir dømt fred-
løs. …(Kilde: Wikipedia.no)

Program:
Historiefortelling: John Megaard
Song og musikk: v/Konrad Nerland
Servering/sal av mat
Alle er hjarteleg velkomne!
Arr: Gjemnes historie og museumslag 
i samarbeid med Storlandet grendalag.

Gisle Sursson-saga
Kulturkveld på Storlandet grendahus

med ekstaferge. Buss-sjåføren var et av 
bindeleddene med fastlandet.
Olaf Hammerstrøm bodde flere steder 
på Bergsøya mens han kjørte skolebuss. 
Først i Brandvika, senere på Hjelkrem og 
til slutt leide han huset på Fredly. Gunnar 
og Målfrid var med fra begynnelsen av 
oppholdet på Bergsøya, Magne ble født 
mens de bodde der.
 Jeg tror han ser med glede tilbake på 
livet i bussen. I dag er han en pensjonert 
bussjåfør, men fortsatt i høyeste grad 
oppegående. Det er ikke mange åra siden 
han sist kjørte buss. Han var flittig brukt 
som vikar for de faste sjåførene etter at han 
egentlig hadde slutta. Dagene er roligere i 
dag, men han er fortsatt den gode, gamle 
bussjåføren min fra ”før i tida”. Jeg takker 
for kaffeen og får en klem.
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> STORLANDET:

> FRILUFT:

Bergsøy Ungdomslag ønsker alle vel-
kommen på basar i Bergsøy Ungdoms-
hus søndag, 21.09. kl 15:00. Det blir 
muligheter til å kjøpe tombola, katta i 
sekken og lodd på loddbøker. Salg av 
pølse m/brød, brus, kaffe og kaker. Møt 
opp tidlig så du får med deg godbitene! 
Den som ønsker å bidra med gevinst, kan 
kontakte Torill Folden Halset, 995 41 441.

Kyststier er blitt populære turområder 
og lokalbefolkning og besøkende er blitt 
stadig flittigere brukere. Turgåing gir 
et betydelig tilskudd til forbedring av 
folkehelsen og til sosialt fellesskap.
Fra «meieritomta» er det opparbeidet 
en god tursti mot Ikornneset. Denne 
kunne med fordel blitt oppgradert for 
å gi både rullestolbrukere, barnevogner 
og bevegelseshemmede tilgang til dette 
flotte området. Man kunne gi området økt 
attraktivitet ved å bygge en gapahuk og 
ved å utvikle barnas opplevelse i skogen 
langs stien. Hva med en «trollskog», små 
husker, »indianertelt» og lignende.
 Flere små opplysningsplakater om 
om-rådets historiske betydning og frem-
for alt rydding og informasjon av om-
rådet ved Bronsealder/jernaldergården 

på Einneset, ville heve opplevelsen for 
mange. Fra den gamle fergekaia blir det 
sammenhengende gangvei opp til kirka 
når gamle E39 får oppmerket gang/syk-
kelsti.  Gangveien over Gjem-nessund-
brua kunne med enkle midler innlem-
me steinalderbosettingen på Bergsøya 
og samtidig gi den sterkt økende befolk-
ningen på Bergsøya enkel adgang til  hele 
området. Forhistorisk bosetting og his-
torie i alle tre ender av stien ville gjøre 
«vår kyststi» til en unik opplevelse få an-
dre steder i Norge kan skilte med.

 Utkastet til trase for stien innebærer 
at inngrep på dyrka mark blir begrenset 
til et absolutt minimum. Stien er tenkt 
lagt oppå rydningsrøysa som ligger 
langs fjæra, nedenfor dyrkamarka.

Basar i 
ungdomshuset

Bautaen på 
Stokke

Kyststi i Ytre for trivsel og helse

Torill Folden Halset

Per Gimnes

Per Gimnes

Høgset i Gjemnes med blikk på Gjemnessundet mot Averøy og Kvernes. Kyststien på Høgset 
kunne gå langs stranden fra Ikorneset til Gjemneskirka.

Et lite hjertesukk etter ei vellykka 17-
de mai feiring ved bautaen på Stokke. 
Vi må håpe at det blir flere anledninger 
til å ha bautaen over falne og området 
like ved, som utgangspunkt til frem-
tidige feiringer og kvilested. Økt bruk 
av turområdet i Stokkdalen kan føre til 
økt bruk av bautaområdet. I alle år har 
nærmeste nabo vært mer eller mindre 
alene om stell og vedlikehold men nå 
merkes slitasjen og alderen stadig mere 
og litt hjelp og avløsning i arbeidet vil 
vært kjærkomment. Rydding og stell må 
utføres og kanskje vil litt ny beplanting 
løfte området ytterligere. 
Ei bygd med rikt tilfang av engasjerte 
beboere og aktivt lagsmiljø som 
Storlandet vil sikkert finne tid og 
engasjement til dette.

I Kommuneplanen er en mulig tursti på Høgset mellom Ikornneset og gamle Høg-
set fergekai, nevnt. Det har vært tatt initiativ i GY for dette prosjektet ved å søke 
midler til en forundersøkelse. 

> ARRANGEMENT:> FRILUFT:

> FRIVILLIG:

PubkveldTid for jakt

Dyregod

Kari Aamyri BøMarvin Skjerseth

Gjemneskoret arrangerer pubkveld  lør-
dag 27. september kl. 20.00 på Storlan-
det Grendahus. Det vil bli solgt øl og vin 
+ enkel mat. Velkommen!

Tidsrom for småviltjakt er 01.10–23.12. 
2014. Styrevedtak i jaktlagene går i år ut 
på at orrfugl og storfugl er fredet 2014. 
Kvote på ryper er 3 stk. Marvin Skjer-
seth selger jaktkort. Pris på jaktkort er 
kr 200. Kort skal leveres utfylt tilbake 
til undertegnende ved årsskiftet.

Takk til alle folk fra ytre Gjemnes som 
stiller frivillig opp til Dyregod-dagane i 
Batnfjordsøra. 

> BERGSØY:


