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> KULTUR:

Kulturhistoriske fornminner sover
– Forslag til kulturinvestering for framtida i Ytre Gjemnes

Av Per Gimnes

H V A S K JE R ?
Gjemnes:

Grendahuset Fjordgløtt:
• Tirsdagstreff Tirsdager, kl 19:30
• Middagsklubben – 3. desember
• Julebuffet søndag, 7. desember,
kl 12–17. Deilig julemat med dessert
og kaffe. Velkommen!
> For leie av grendahuset ta kontakt
med Roger Mork

Bergsøya:
•

•
•

Julemesse – Lørdag, 6. desember.
kl 12–17. Mulighet til å kjøpe julegaver
eller noe vi ønsker å glede andre med
eller vi ønsker å unne oss selv noe fint.
1-års-jubileum BOM – 6. desember,
kl 22–02. Vi feirer 1 år siden rivingen av
bommen med musikkfest.
Juletrefest – Søndag, 28. desember.
Vi tar julestasen på, spiser, går rundt
juletreet og nissen kommer.

Storlandet:

Storlandet Grendahus:
• Jule-Tacokveld med dans
Fredag, 26. desember, Vorspiel med
Taco-buffet fra kl 21. Juledans med
Kjell’s one man band (Kjell Inderberg)
til kl 02.
• Juletrefest – Søndag, 28. desember,
kl 15–17. Vi tar julestasen på, spiser, går
rundt juletreet og kanskje nissen kommer.
• Trim Sirkeltrening hver tirsdag kl 20–21
> For leie av grendahuset ta kontakt med
leder Kari Aamyri Bø.

I høst har vi sett at ordfører Bjerkeset
har stått fram i media i forbindelse
med den kommende kommunereformen, med uttalelser om viktige investeringer i store og gode formål for kommunen før en eventuell sammenslåing
med andre kommuner.
Det er nå 50 år siden gamle Gjemnes
kommune ble slått sammen med Øre
Kommune men fortsatt har intet skjedd
med et av de siste store ønsker for fremtiden som ble behandlet av kommunestyret i Gamle Gjemnes.

Einneset

I sitt siste møte før kommunesammenslåingen bevilget Herredsstyret kr 5000
til en forundersøkelse av et kulturhistorisk fornminne ved Ekornneset på
Høgset. Området som ligger på Einneset like ved fornminneparken på Ekornneset, ble undersøkt og noe utgraving
foretatt for de bevilgede midlene, men
etter det har intet skjedd dessverre. Det
ble under utgravingen funnet nok til å
fastslå at her hadde ligget en gård fra

bronsealder/steinalder og at noe av bosettingen var godt nok bevart til at ytterligere utgraving kunne være av stor
interesse.

Tinghåjen

Da gamle Gjemnes kommune ble opprettet og Gjemnes Kirke ble bygd i 1893
ble det gjort et fatalt vedtak (sett med
dagens forståelse for bevaring av kulturminner). Kirkens byggmester fikk
tillatelse til å bruke Steinene fra benker
og bord fra det eldgamle tingstedet på
høyden ovenfor kirka, til murene.
Vi håper at Ordfører Bjerkeset og resten av kommunens politiske ledelse
vil slå et nytt slag for begge disse historiske stedene og sikre offentlig eiendomsrett for arealene samt innarbeide
begge prosjekter i kommuneplanens
kulturdel. Det burde og være mulig å
bevilge tilstrekkelig penger til et forprosjekt for å innlemme disse glemte
kulturskattene i fornminneparken og
utnytte det potensialet for bygdas og
kommunens innbyggere dette kan utgjøre i en større kommune/region.

Kirke:
•

Julaften – 24. desember, kl 14:00
Julegudstjeneste i Gjemnes kirke,
julaften 24 des kl 14:00
Gudstjenesten er v/ sogneprest Arnaldur
Bardarson
Takkoffer til Kirkens nødhjelp.
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> POLITIKK:

Vil Gjemnes Ytre overleve kommunereformen?
> BERGSØYA:

Av Per Gimnes

Julemesse

Randi W. Stølan

I år ønsker vi å samle folk til en trivelig
julemesse igjen. Her blir det mulighet til
å kjøpe litt forskjellig. Det blir salg av
rømmegrøt, pølse med brød, kaffe og kaker. Vi håper også mange vil komme på
fest på kvelden :)
På julemessen har vi fått utstillere fra
Hjemmebakst, Mosbøen gård, Enjo miljøprodukter, Avera, Tuppervare og Perfect Home. Det blir også salg av div pussemiddler og vaskemidler, smykker og
laks. Velkommen!
Sted: Bergsøya Ungdomshus
Dato: 6. desember
Tid: 12.00–17.00

> BERGSØYA:

Bom+vekk=fest!

Randi W. Stølan

Nå er det 2 år siden bommen på Krifast
ble nedlagt, da slo vi ut håret og feiret
med fest. Vi ønsker å gjenta suksessen,
Roy Bøe's trio spiller. Dette blir gøy :)
Inngang kr 200,Sted: Bergsøya Ungdomshus
Dato: 6. desember
Tid: 22.00–02.00

Det ser ut for at kommunestyret kommer til å gå inn for kun tre alternative
løsninger for Gjemnes.
1. Fortsette som selvstendig Kommune
2. Sammenslåing med Molde Kommune
3. Sammenslåing med Molde Kommune
Av disse er vel det første det minst
sannsynlige, og mest trolig at Gjemnes
kommune blir en utkant i en av bykommunene, med et lite forbehold om en deling av kommunen hvor en del går til
hver av byene. Ordføreren har i media
nærmest lovd Bergsøya å bli en del av
Kristiansund mens resten må gå samlet
til sammenslåing med det andre valget,
Molde. I så fall er Gjemnes Ytre splittet

og dødt. Det legges opp til folkemøter
tidlig i 2015 i samme omfang som forrige runde, og kanskje vil politikerne ta
litt hensyn til folkemeningen når spørsmålet skal avgjøres.
De som ønsker og tror at Gjemnes
Ytre vil kunne spille en rolle for innbyggerne i kretsen når vi blir en ytterste
utkant i en av bykommunene, må legge alle krefter i å holde Gjemnes Ytre
samlet og gå inn for at kretsen, som
sammenfaller med kommunegrensene
fra før forrige kommunereform i 1963,
blir delt fra resten av kommunen og
sammen med Bergsøya blir en del av
Kristiansund Kommune og der blir den
nye bydelen Gjemnes.

> FJORDGLØTT:

> STORLANDET:

Julebufett

Gjemnes Velforening inviterer til deilig
julemat på Grendahuset Fjordgløtt. Tradisjonell norsk julemiddag med dessert
og kaffe. Dato/tid: 7. desember, kl 12–17

Gjemnes-Minne 2014

Bord ønskes!

Meninghetsrådet i kirka ønsker å få
et lite bord ca. 50 x 80 cm. Hvem har
noe fint å gi bort? Ta kontakt med
Roger Mork på tlf. 416 05 097. Takk.

Kulturkontoret melder om at årets
hefte er til salgs fra begynnelsen av desember. Årets hefte
inneholder som vanlig mye
godt lokalhistorisk
stoff, også fra Ytre
Gjemnes. På Storlandet vil heftet kunne
bestilles via Storlandet Grendalag
v/Sissel Kamsvåg,
tlf 90969772 eller
Kari Aamyri Bø, tlf
40419214.

www.gjemnes-ytre.no

Jule-Taco
med dans

Storlandet Grendalag
inviterer alle til Jule-Tacokveld med dans. Vorspiel med Taco-buffet fra kl 21. Kjell’s one man band spiller!
Dato/tid: 26. desember, kl 21–02

Julaften
i Gjemnes kirke

Julegudstjeneste i Gjemnes kirke:

Julaften 24. desember • kl 14:00
Gudstjenesten er v/sogneprest
Arnaldur Bardarson
Takkoffer til Kirkens nødhjelp.
God Jul og et riktig Godt Nyttår!
Det ønsker vi i Gjemnes Ytre
alle små og store og takker for
hjelpen og stå-på-viljen deres!
Takk. Vi gleder oss til 2015 og
ser fram til et godt år!

