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Sommeren er på hell og høsten er i 
ferd med å innhente oss enten vi vil 
eller ikke. Siden dette er første utgave 
av YtreNYtt, har vi i redaksjonen 
selv innhentet stoff til denne første-
utgaven. Intensjonen er at innbygger-
ne/leserne også skal bidra med stoff, 
det være seg alt fra gode historier, 
bursdager/gratulasjoner, portretter, 
etterlysninger, hus til leie, ros/ris, el-
ler bilder fra Ytre for eksempel. Med 
andre ord; alt som kan være av inter-
esse for beboere i Ytre Gjemnes.

 Vi kan vel være enige i at vi har sett 
bedre sommervær enn det vi har hatt 
i år, men vi setter vår lit til at høsten 
blir desto bedre. Høsten er også en 
fin årstid, og får vi bra vær fremover 
kan vi glede oss over flotte farger i 
skog og mark og muligheter for fine 
naturopplevelser i frisk høstluft. 
Minner om at det for de sprekeste 
er muligheter for  flotte fjellturer i 
nærområdene: YtreløpereN, 11 tu-
rer med poster og rebuser, med flot-
te premier som bonus. For oss mer 
stivbeinte og støle kan vi f.eks ta oss 
kortere eller lengre turer langs flere 
av skogsveiene, de finnes det gan-
ske mange av i alle deler av Gjemnes 
Ytre. en 5 minutters liten spasertur 

er 5 minutter mer enn ingenting, og 
det er til nytte for både kropp og sjel! 

 Hva skjer i Gjemnes Ytre i løpet av 
høsten? Nå har vi jo som kjent ikke 
lenger et felles samlingssted i Ytre 
som skolen var, men vi har grende-
hus/ungdomshus i de tre bygdene. 
Det er å håpe at folk støtter helhjertet 
opp om aktivitetene som er ved dis-
se lokalene, slik at inntekter sikres 
og lagene og husene kan bestå også 
i fremtiden. Siste bind i bygdebokse-
rien skal etter planen ferdigstilles i 
løpet av året, den skal dekke Storlan-
det. Oppfordrer folk til å grave frem 
gamle bilder og historier som kan 
være interessante å få med i boken. 
Neste utgave av Ytre Nytt vil innehol-
de en oppdatering av status om byg-
deboka og kontaktinformasjon. 

 I YtreNYtt vil aktiviteter også 
kunngjøres slik at alle skal være 
kjent med når noe fellesarrangement 
foregår i bygdene. Med andre ord; in-
gen unnskyldning for at man velger 
godstolen foran tV’en fremfor arran-
gementer i de lokale ungdomshus/
grendehus utover høsten.

 Da gjenstår det å ønske god for-
nøyelse til leserne av den historiske 
første utgaven av YtreNYtt!

Kjære lesere! 
Dette er historisk folkens, endelig er den første utgaven av Ytre-Nytt et 
faktum! Forhåpentligvis vil den bringe både glede, informasjon og kan-
skje også litt latter til oss, det kan vi vel alle behøve.Hva skjer?

Storlandet: 
Ungdomshuset: 
•	 Dugnad	oppussing	11.-12.	sept	
	 og	18.-19.	sept	(se	flygeblad		
	 i	posten)	
•	 Linedance	og	Zumba		
	 hver	mandag
•	 Trim	hver	tirsdag
	 (oppstart	etter	oppussing).
•	 Bordtennis	hver	onsdag	kveld	
•	 Barneklubb	annenhver	fredag
•	 Den	årlige	Sanitetsbasar
•	 Julebord	20.	november
	 (tidspunkt	annonseres	senere)

Fakta Ytrenytt 
> Formål: Informasjonblad	for	ytre	Gjemnes	i	forbindelse	med	bygdemobilisering,	
støttet	av	Møre	og	Romsdal	Fylke	og	lokale	og	regionale	bedrifter.			> Opplaget: 
250			> Ansvarlig redaktør: Sissel	Kamsvåg,	sisselka@hotmail.com,	tlf.	90	96	97	72,	
6633	Gjemnes.			> Design: MB	Design	&	Kunst,	Madlen	Behrendt,	www.mbdesign.no
> Print: Reklameservice	AS				> Distribusjon: Posten	bring				> Gjemnes Ytre: 
www.gjemnes-ytre.no,	6633	Gjemnes,	post@gjemnes-ytre.no,	styreleder:	Heidi	Høgset

Bergsøy:
Ungdomshuset: 
•	 Basar	og	evt	sykkeldag		
	 (som	i	fjor)	–	tidspunkt		
	 annonseres	senere.
•	 14.	september,	kl	20	
	 Informasjonsmøte	friluftsgruppe		
	 GY.	Tema	er	bl.a.:	Ikorneset,		
	 ballsletta	på	Bergsøya,	Ytre-
	 løperen,	idémuldring	etc.		
	 Åpen	for	alle	–	velkommen!

Gjemnes:
Grendahuset Fjordgløtt: 
•	 Kunstutstilling	m/kafé,		
	 Loppemarked,	julebord		
	 –	tidspunkt	annonseres	senere.

BatnfjordsøraArne	Tømmerbakkea
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1. UTGave!



Informasjonsblad for ytre Gjemnes AUGUST2010

Lykkeliten     
     Barnehage:

Vi har jobbet med tema fugler i vår. 
etter en tur ned til sjøen ville vi 
voksne gjerne prate litt om hvilke 
fugler vi møtte. Voksen:  
”er det noen som kan huske navnet 
på fuglen vi så i dag?” og holder 
opp ett bilde av fuglen tjeld.  
Barn (4 år) ivrig: ”Jaaa – de va kj…
kj…kj…Kjell Inge!”

Formål: Søke politisk makt for å øve 
innflytelse på styring og drift i Gjem-
nes Kommune. Mange innbyggere i 
Gjemnes Kommune har med uro  sett 
de siste års fortvilte økonomiske situa-
sjon i kommunen. Store underskudd og 
redusert tjenestetilbud til kommunens 
innbyggere år om annet, samt hovedsa-
kelig negative oppslag i media om kom-
munen vår, har ført til frustrasjon, fra-
flytting og negativ holdning, blant folk 
flest til Kommunens administrasjon og 
de etablerte politiske partiene med de-
res prioriteringer i mange saker.
 Vi vil forandre styring og drift i 
Gjemnes Kommune til det beste for 
alle innbyggerne i hele kommunen 
og arbeide for lik fordeling til alle. 
Vi vil motarbeide innføring av eien-

domsskatt.
 Vi vil redusere investeringsbud-
sjettet for de neste årene til det mulige 
minimum, og redusere kommunens 
lånegjeld til et nivå som samsvarer 
bedre med kommunens størrelse og 
økonomi.
 Vi vil redusere byråkratiet, og avi-
kle og senere søke å unngå stadige 
småkonflikter med kommunens inn-
byggere og næringsliv.
 Gjemnes Kommune har et godt 
slagord ”trygt å leve, Godt å bo”, men 
mange føler ikke at kommuneledel-
sen lever opp til de forpliktelsene det-
te medfører for kommunen som tje-
nesteyter. Dette ønsker vi å gjøre noe 
med. er du interessert i å delta: ta kon-
takt med redaksjonen.

> brennpUnkT: > info:

Mer politisk makt
Ei arbeidsgruppe med utspring i Gjemnes Ytre har besluttet å etablere 
ei tverrpolitisk liste og stille til valg ved kommunevalget i 2011 med ei 
ny valgliste kalt: GjEmNEslista – tverrpolitisk liste for innbyggerne i 
Gjemnes Kommune.

Go go go!
etter en lang sommerferie vil Gjem-
nes Ytre reanimere sine prosjekt-
grupper. Hvis du har lyst til å sette 
i gang – bare ta kontakt med oss. Vi 
har midler til å få i gang idéer, pro-
sjekter og arrangement. Vil du en-
gasjere deg for barn og unge? er du 
interessert i historie? Har du lyst til 
å lede neste 17.-mai-komitéet på ytre 
Gjemnes? Vil du ha bedre veier og 
blir kvitt bommen? er du interessert 
i kunst- og kulturopplevelser? Hvor-
dan ser du på framtiden for bygdene 
og for deg selv? ta kontakt med oss 
i Gjemnes Ytre og hjelp oss til å få 
mer fart på bygda vår! Mail til post@
gjemnes-ytre.no og kom med innspill 
og kritikk. Gjerne send også brev til 
Gjemnes Ytre, 6633 Gjemnes.

Bli Ytreløper 
Friluftsgruppen i Gjemnes 
Ytre har tilrettelagt for tu-
rer i ytre Gjemnes for 2010. 
turprosjektet har fått nav-
net Ytreløperen og skal tilrettelegge 
for turmål i Gjemnes Ytre, og for å få 
folk flest, store og små, til å oppsøke 
våre vakre fjell i nærområdet. Fer-
digpakket konvolutt med brosjyren, 
kart, turbeskrivelser og konkurran-
seskjema er lagt ut for salg på Bunn-
pris, Gjemnes rør og bensinstasjo-
nen i Batnfjordsøra og på Bunnpris 
Aspøya og på tine meieriet (resep-
sjon i kontorbygget) på Høgset og på 

3PÅGATEN: Hva er dine planer for høsten?  

Årets samling 
for bygdemobili-
seringsbygder
Årets samling for bygdemobilise-
ringsbygder blir 24.–25. september på 
Stranda. Vi satsar på ei todelt sam-
ling, der første dagen er ei ”intern” 
samling for mobiliseringsbygdene 
inklusiv ekskursjon og at andre da-
gen er ein open konferanse for alle 
interesserte. www.mrfylke.no.

Sportsbutikken i eide. Det koster 100 
kr for voksen, 50 kr for barn, 200 kr 
for familiepakken. Ved å samle ko-
deordene og fylle ut skjemaet deltar 
du i konkurransen om premier fra 
Gjemnes Ytre. lykke til!
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> DyreGoD-DaGar:
Besøk vår stand! 4. og 5. september. 
presentasjon, informasjon, forslags-
kasse, salg av t-skjorter etc.

Storlandet:
Ronny Drågen: Skal på jobb (seile utenriks) i to måneder, hjortejakt når jeg kommer hjem.
Siv Kristin Hoem: Skal trene hundene, ellers skal jeg være sammen med familien.
Kari Aamyri Bø: Skal på Dyregod-dagene i Batnfjord, vurderer å reise til Dyrskuen i Seljord 
(hvis vi får avløser) og skal arrangere 50-års dag for gubben.

Bergsøy:
Odd Steinar Bjerkeset (Bjerkeset): Jeg skal ferdigstille garasjen min!
May Anita Dønheim: Ballsletta på Bergsøya er pri. 1. Reinsfjellet før snøen kommer står 
også på lista. I desember blir det en sydentur.
Kristine Måløy: Høste potetene fra egen åker, samt frukt og bær fra hagen. 
Når det er unnagjort står et cruise i middelhavet på kjøreplanen

Gjemnes:
Anders Lervik Blakstad: Offshore jobb. I fridtiden blir det jakt, Hv-øvelse og snekkring og 
ikke minst barnedåp for minstemann.
Randi K. Harstad Gildestad: Etter ferie på Kreta kommer oppussing av gang og kjellerstue, 
har en uke ferie til gode. Kunne tenkt meg en tur til syden igjen.
Per Gimnes: Ikke noe spesielle planer – men hagestua må bli ferdig. Litt arbeid og fisking.


