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Storlandet: 
> For leie av grendahuset: ta kontakt 
med leder Kari Aamyri Bø.

Kirke: 
Friluftsgudstjeneste Søndag, 15.6. 
kl 12:00 på Ikorneset. Ta med mat, grillen 
er tent. Velkommen!

Bergsøya: 
•	 Sykkeldag 15. juni – Startkontingent 
 50,- kr. Drikkestasjoner rundt øya. 
 Salg av mat og drikke i ungdomshuset  
 som åpner kl 12. Premietrekning.
•	 Fotballcup 13. juli – På ballsletta! 
 Mer info kommer
•	 Quizkveld 22. august – Kom å bli med  
 på en moro kveld i ungdomshuset!

Fakta Ytrenytt 
> Formål: Informasjonblad for ytre Gjemnes 
> Opplaget: 260  > Årgang: 5. (siden 8/2010)  
> Kontakt: Madlen Behrendt, Røvika, 6633 
Gjemnes, Tlf. 97177219, post@gjemnes-ytre.no  
> Distribusjon: Frivillige ildsjeler  
> Utgiver: Gjemnes Ytre, ww.gjemnes-ytre.no,  
6633 Gjemnes, post@gjemnes-ytre.no

Gjemnes:
Grendahuset Fjordgløtt: 
• Tirsdagstreff – Sommerpause
• St.Hans-feiring Lørdag, 21. juni, kl 17:00.
 Gjemnesstranda velforening tenner 
 grillen. Velkommen!
• Pubkveld	og	Fårikålfest 
 i september. Nærmere info kommer!
• Basar i oktober. Gevinster mottas 
 med takk!

http://www.facebook.com/GjemnesYtre
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> TEMA:

Det idealistiske bygdeutviklingspro-
sjektet kalt Gjemnes Ytre, finansiert i tre 
år av Møre og Romsdal Fylkeskommune 
var nær nedleggelse på årsmøtet i mars. 
Pengene fra fylket tok slutt og nye fi-
nansieringskilder var ikke oppdaget, 
flere ildsjeler var «oppbrukt», nye fri-
villige var mangelvare. Kanskje hadde 
noen resultater uteblitt og forventnin-
ger ikke blitt innfridd.

 Det er en krevende øvelse å holde liv 
i frivillige organisasjoner av alle slag i 
områder med spredd bosetting og så få 
innbyggere med så store avstander som 
vi har i ytre Gjemnes, og alle har kan-
skje ikke livets rett. Å være ildsjel og 
stå i front som leder er også krevende. 
Den første entusiasmen når nye tiltak 
tar form, er sjelden av varig karakter 
hos flertallet, og manglende entusi-
asme og tilbakemeldinger, kjøler lett 
ned gløden hos ildsjelene. Med dette i 

fokus er det naturlig å spørre seg om 
Gjemnes Ytre er berettiget til et fortsatt 
liv. Det er oppnådd resultater i de årene 
GY har eksistert, men det siste året har 
det kanskje ikke vært nye fellesprosjekt 
for de tre bygdene som fått så stor opp-
merksomhet. Kanskje har gamle tanker 
om å arbeide for «egen» bygd igjen fått 
overtaket. 
 Det er enkelt å nevne nye prosjek-
ter til felles beste for Ytre som kyststi, 
kommunesammenslåing, lokale konse-
kvenser ved eventuell plassering av sy-
kehus på Gjemnes, og flere vil komme. 
 Dersom Gjemnes Ytre ikke overlever 
vil det ta årevis før noen eventuelt igjen 
vil organisere et lignende eller bedre 
samarbeidsforum. Dersom Gjemnes 
Ytre skal overleve og fortsatt være en 
samlende kraft – er det avhengig av din, 
og alle andres interesse, engasjement, 
deltakelse, tilbakemelding og aktive 
støtte.

Sammen eller alene  
 – hva nå Gjemnes Ytre?
Av Per Gimnes

> STORLANDET:

Slåttadag 19. juli
Tekst og foto: Madlen Behrendt

Lørdag, 19. juli 2014 (alternativ 26. juli 
mht værforhold) arrangerer Gjemnes Ytre 
på vegne av Forum for Natur og Frilufts-
liv Møre og Romsdal SLÅTTADAGEN på 
Grønset på Storlandet. Inntektene vi får for 
dette oppdraget skal gå til videreføring og 
finansering av Ytre Nytt. Ferdig tørket høy 
skal loddes ut blant dem som er med på 
slåtten denne dagen. 

Progam: Oppsett av staur og hesjer, slåing, 
opplæring av teknikk, høyhopping, trekk-
spillere spiller opp til arbeid og dans i løa. 
Servering av rømmegraut og saft (etter ut-
ført arbeid!). Hjertelig velkommen!

19. juli • kl 11 • Grønset på StorlandetTa	med	rake	eller	ljå!
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> FRILUFT: > FRILUFT:

> DUGNAD:

Tilskudd til Ikornneset! Sykkeldag på
Bergsøya

Gjemneskoret rydder 
Ikorneset

Rådmannen kunne i sis-
te kommunestyremøte 
opplyse at Miljødirekto-
ratet og Riksantikvaren 
til sammen har bevilget 
kr 445 000 til utvikling 
av Ikornneset som fri-
lufts- og kulturminne-
område. Samme dag var 
fylkesarkeolog Kristof-
fer Dahle på befaring 
på Ikornneset sammen 
med kultursekretæren 
og plansjefen fra kom-
munen, der de diskuterte framdriften i 
planene for området. Pengene skal i ho-
vedsak benyttes til å opparbeide parke-
ringsplass og en universelt utformet sti 
ned til badeplassen. 
 Andre planlagte tiltak er sanitæran-
legg, flytebrygge og informasjonsplaka-
ter. Det kan etter hvert bli aktuelt med 

> NÆRINGSLIV:

Driftig kar
Tekst: Per Gimnes, Foto: M. Behrendt

I lokalene til tidligere Stokke Sveise-
verksted på Storlandet har Yngve Stok-
ke, oppvokst på nabogården, i flere år 
hatt hjemmebase i sin virksomhet som 
traktor og maskinreparatør.
 Han bor sjøl oppfor veien ved verk-
stedet med sin familie i ett flott restau-
rert gammelt gårdshus der han tok imot 
Ytrenytt̀ s utsendte en kveld i mai. Han 
har hatt flere arbeidsgivere i bransjen  
fra han begynte i 18/19års alderen. Det 

Tekst og foto: Heidi Høgset

går mest i service og reparasjon av trak-
torer og redskap for gårdbrukere, men 
han får og en del oppdrag med maskiner 
for entreprenører. Til oppdrag der det 
trengs to mann, leier   han gjerne med 
en kompis som ellers arbeider i Nordsjø-
en og har noen ukers friperioder hjem-
me.
 Yngve har opparbeidet seg et solid 
navn  i sin bransje og trenger ikke bruke 
tid og penger på markedsføring og re-
klame. Han har kunder i alle kommuner 
mellom Halsa i nord til Vestnes i sør, og 
han forteller at det enkelte dager kan bli 
veldig mye kjøring når det blir oppdrag 
hos to eller flere kunder samme dag på 
forskjellige steder i dette store distrik-
tet. Ved større reparasjoner som ikke 
kan utføres på stedet, kjøres eller frak-
tes traktorer og maskiner til det godt 
utstyrte verkstedet på Stokke. Innimel-
lom blir det og litt tid til reparasjon av 
motorsager, gressklippere og annet som 
private i området kommer innom med.

 Foruten timebetalingen kommer en 
god del av inntektene fra salg av for-
bruksmateriell og reservedeler til kun-
denes traktorer og maskiner og Yngve 
har greie leveringsavtaler med de fleste 
leverandører. Etter at Kr Faksvåg AS eta-
blerte seg i lokalene etter Tine på Høgset, 
har Yngve fått et meget godt samarbeide 
med de og forhandler nå traktordekk, 
felger, og annet utstyr for firmaet. Det 
tidligere svært tunge arbeidet med mon-
tering av store traktordekk blir nå ut-

Tirsdag 27. mai hadde Gjemneskoret 
dugnad på Ekorneset. Vi slo gras, raka 
og rydda bort tang fra fjæra. Gudmund 
Knutset hadde med traktor så vi fikk 
kjørt bort etter hvert. En ”kaffitår” ble 
det også tid til. Ekorneset er et fint og 
naturskjønt turområde som benyttes 
både av turister og bygdafolk, det blir 
også holdt ”Friluftsgudstjenester” der.

Foran: Fylkesarkeolog Kristoffer Dahle under 
befaringen på Ikornneset tirsdag 27. mai. Bak 
fra venstre: Plansjef Olav Inge Hoem og kul-
tursekretær Olav Bjørn Nilssen fra kommu-
nen og Madlen Behrendt fra Gjemnes Ytre.

ført på dekkmaskiner hos Faksvåg. En 
tidligere årsomsetning på vel 2 millio-
ner, kan dermed etterhvert bli betydelig 
større og selv om det stadig blir færre 
bønder og dermed færre traktorer, er 
nok denne driftige karen sikret levebrø-
det.

noe dugnadsarbeid for å rydde skog og 
klargjøre området.

Vi setter oss på sykkelen og sykler 
rundt perlen av en øy. Dørene i ung-
domshuset åpner kl. 12:00. Startkonti-
gent kr 50,- Drikkestasjoner rundt øya 
og salg av mat, kaker og kaffe i ung-
domshuset. Kom å bli med på somme-
rens vakreste eventyr! Premier trekkes 
på startnummeret! Dersom du sykler 
gamlevegen rundt hele øya, er dette 
en rundtur på ca 11 km. En fin tur for 
store og små. P.S. ved veldig dårlig vær, 
utsettes arrangementet.
Komité: Magne Halset, Tom Willy 
Kjønnøy, Sveinung Dønheim og 
Marianne Storvik .


